
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(позачергова четверта сесія восьмого скликання) 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

14 січня 2021 року 

 

Про безоплатне прийняття 

до комунальної власності Лубенської 

територіальної громади майнових комплексів 

закладів освіти із спільної власності 

територіальних громад Лубенського району         

 

Керуючись Законом України «Про  передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та 

діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних 

адміністрацій», ст.26, ст. 59, ст. 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», беручи до уваги рішення  Лубенської районної 

ради від 15 грудня 2020 року «Про передачу підприємств, установ і організацій 

із спільної власності територіальних громад Лубенського району у комунальну 

власність Лубенської територіальної громади», 

міська рада  в и р і ш и л а: 

 1. Прийняти безоплатно зі спільної власності територіальних громад 

Лубенського району до комунальної власності Лубенської територіальної 

громади цілісних майнових комплексів закладів освіти, згідно переліку що 

додається. 

 2. Відмовити у прийнятті до власності Лубенської територіальної 

громади Лубенського районного Центру дитячої та юнацької творчості (код 

ЄДРПОУ 23547340), юридична адреса: м. Лубни, вул. Мистецька, 15 та 

Окіпського дошкільного навчального закладу «Малятко» (код ЄДРПОУ 

37650613), юридична адреса: Лубенський район, с. Окіп, вул. Лугова, 70. 

 3. Лубенському міському голові Грицаєнку О.П. утворити комісії із 

приймання-передачі майна для кожного закладу освіти та затвердити їх 

персональний склад. 

 4. Комісіям забезпечити приймання-передачу вищевказаних майнових 

комплексів відповідно до чинного законодавства. 



5. Організацію виконання цього рішення покласти на Управління з 

питань комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету 

Лубенської міської ради (Іващенко О.Г.). 

 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні                

депутатські комісії з питань планування бюджету та фінансів та з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності та екології.     
 

 

 

 

Лубенський міський голова                                        О.П.Грицаєнко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до рішення Лубенської міської ради 

 Лубенського району 

від 14 січня 2021 року  
 

 
№п/п Код  

ЄДРПОУ 

Назва  Адреса, за якою 

розміщується установа 

1 23547161 

 

Березотіцька 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Лубенської 

районної ради Полтавської 

області 

Лубенський район, 

с. Березоточа 

вул. Покровська, 106-А 

2 23547184 Опорний заклад «Вовчицька 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – ліцей імені 

В.Ф.Мицика Лубенської 

районної ради Полтавської 

області 

Лубенський район, 

с. Вовчик 

вул. Іларіона 

Сухомлина, 35 

3 23547238 Ісківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Лубенської районної ради 

Полтавської області 

Лубенський район, 

с. Ісківці 

вул. Центральна, 64-В 

4 23547244 Опорний заклад 

«Калайдинцівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів імені Ф.Д.Рубцова 

Лубенської районної ради 

Полтавської області» 

Лубенський район, 

с.Калайдинці 

вул.Рубцова, 57 

5 23547310 Снітинська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Лубенської районної ради 

Полтавської області 

Лубенський район, 

с.Снітин 

вул.Шкільна, 3 

6 25664416 Березотіцький дошкільний 

навчальний заклад 

«Берізка» 

Лубенський район, 

с. Березоточа 

вул. Покровська, 108-А 

7 25664439 Вовчицький дошкільний 

навчальний заклад 

«Дзвіночок» 

Лубенський район, 

с. Вовчик 

вул. Саєнка, 26 

8 37180214 Ісковецький дошкільний 

навчальний заклад «Золота 

рибка» 

Лубенський район, 

с. Ісківці 

вул. Центральна, 64-Б 

9 37180130 Калайдинцівський 

дошкільний навчальний 

заклад «Віночок» 

Лубенський район 

с. Калайдинці 

вул. Рубцова, 57 



10 25682012 Снітинський дошкільний 

навчальний заклад 

«Пролісок» 

Лубенський район, 

с. Снітин 

вул. Шкільна, 3 

11 25664451 Хорошківський дошкільний 

навчальний заклад 

«Сніжинка» 

Лубенський район, 

с. Хорошки, 

вул. Шевченка, 11-А 
 

 Секретар міської ради       М.Ф. Комарова 


