
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ята сесія восьмого скликання ) 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

18 лютого 2021 року 

 

 

Про початок реорганізації 

Центральної сільської бібліотеки 

Лубенської міської ради  

Лубенського району Полтавської області 

 

 

З метою упорядкування бібліотечної мережі в Лубенській 

територіальній громаді, ефективного й раціонального використання 

бюджетних коштів та бібліотечного майна, за умови збереження доступу 

населення до інформаційних ресурсів  та задоволення потреб  громадян у 

сучасних  формах бібліотечного обслуговування через діяльність бібліотек, 

відповідно до статей 65, 78 Господарського кодексу України, Закону України 

«Про культуру», Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», 

Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань», Закону України «Про внесення змін 

до деяких законів України, щодо визначення територій та адміністративних 

центрів територіальних громад», з дотриманням  Державних соціальних 

нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. №72, 

керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Розпочати процедуру реорганізації комунального закладу Центральна 

сільська бібліотека Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області (код ЄДРПОУ 42680304), що припиняється шляхом приєднання до 

Публічної бібліотеки імені Володимира Малика Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 37173977). 

2.  Встановити, що Публічна  бібліотека імені Володимира Малика 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області  є 



правонаступником всього майна, прав та обов’язків Центральної сільської 

бібліотеки Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 

(код ЄДРПОУ 42680304), 

3. Лубенському міському голові Грицаєнку О.П. утворити комісію з 

реорганізації Центральної сільської бібліотеки Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області (далі - комісія з реорганізації). 

4. Комісії з реорганізації вжити заходів згідно з наступним планом: 

4.1. Провести інвентаризацію майна, активів, пасивів та зобов’язань, 

управлінських, бухгалтерських та інших документів Центральної сільської 

бібліотеки Лубенської міської ради, а саме: провести процедуру повної 

інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів в присутності 

матеріально відповідальної особи. 

  4.2. Підготувати передавальні акти, затвердити та забезпечити їх подання до  

Управління культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської 

ради. 

5. Здійснити згідно з чинним законодавством заходи, пов’язані з 

реорганізацією Центральної сільської бібліотеки Лубенської міської ради  

протягом двох місяців з дня набрання чинності цього рішення, врегулювати 

трудові відносини працівників Центральної сільської бібліотеки Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області у відповідності до 

КЗпП України. 

6.  Управлінню культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської 

ради вжити заходи щодо внесення відповідних змін до базової мережі 

закладів культури, що належать до комунальної власності Лубенської 

територіальної громади. 

7. Організацію щодо виконання цього рішення покласти на начальника 

Управління культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської 

ради  Лубенського району Полтавської області Литовченка Ю.М. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Харченко І.В., 

постійну депутатську комісію з соціальної та гуманітарної політики, освіти 

та науки. 

 

 

 

Лубенський міський голова                     Олександр  ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 
 


