
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про реорганізацію Комунального закладу «Центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей» Полтавської обласної ради шляхом приєднання до Гадяцького 

дитячого будинку Полтавської обласної ради та перепрофілювання і зміну 
найменування Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради 

 
 

 
Керуючись пунктом 20 частини першої статті 43, пунктом 13 частини першої 

статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 3 статті 

22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтями 104 – 107 
Цивільного кодексу України, статтею 59 Господарського кодексу України, відповідно 
до розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 526-р «Про 

Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання 
дітей на 2017 – 2026 роки та план заходів з реалізації її I етапу», з метою надання 
дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, 

психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги; проведення 
психолого-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Реорганізувати юридичну особу Комунальний заклад «Центр соціально-

психологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної ради шляхом приєднання до 
Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ – 22547644, 
адреса – 37302, Полтавська обл., місто Гадяч, вулиця Першотравнева, будинок 23). 

 

2. Встановити, що Гадяцький дитячий будинок Полтавської обласної ради є 
правонаступником усього майна, прав та обов’язків Комунального закладу «Центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ 

– 38439618, адреса – 36014, Полтавська обл., місто Полтава, вулиця Халтуріна, 
будинок 5). 

 

3. Призначити комісію з реорганізації Комунального закладу «Центр соціально-
психологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної ради (далі – Комісія з 
реорганізації) у складі згідно з додатком, що додається на 1 аркуші. 

 
4. Визначити місцезнаходження Комісії з реорганізації: вулиця Першотравнева, 

будинок 23, місто Гадяч, Полтавська обл., 37302. 
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5. Встановити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до Комунального 

закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної 

ради складає два місяці з дня офіційного оприлюднення повідомлення про рішення 
щодо його реорганізації шляхом приєднання до Гадяцького дитячого будинку 
Полтавської обласної ради. 

 
6. Голові Комісії з реорганізації: 
6.1. Забезпечити вжиття усіх необхідних заходів щодо реорганізації 

Комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» 
Полтавської обласної ради шляхом приєднання до Гадяцького дитячого будинку 
Полтавської обласної ради. 

6.2. Повідомити у встановленому законодавством порядку працівників 
Комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» 
Полтавської обласної ради про припинення діяльності закладу у зв’язку з 

реорганізацією шляхом приєднання до Гадяцького дитячого будинку Полтавської 
обласної ради. Забезпечити дотримання соціально-правових гарантій працівників у 
порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України. 

6.3. Надати державному реєстратору документи, передбачені Законом України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань» для проведення державної реєстрації припинення 

Комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» 
Полтавської обласної ради шляхом приєднання до Гадяцького дитячого будинку 
Полтавської обласної ради. 

6.4. Провести інвентаризацію майна Комунального закладу «Центр соціально-
психологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної ради.  

6.5. Скласти передавальний акт та подати його на затвердження голові 
Полтавської обласної ради після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторами 

до Комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» 
Полтавської обласної ради. 

6.6. Розробити та подати на затвердження управлінню майном обласної ради 

нову редакцію Статуту Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради та 
здійснити його державну реєстрацію. 

 

7. Доручити голові обласної ради, у разі необхідності, вносити зміни до складу 
Комісії з реорганізації своїм розпорядженням. 
 

8. Після державної реєстрації припинення Комунального закладу «Центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної ради шляхом 
приєднання до Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради та 

державної реєстрації змін до відомостей про Гадяцький дитячий будинок Полтавської 
обласної ради, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 

- перепрофілювати Гадяцький дитячий будинок Полтавської обласної ради у 
центр соціально-психологічної реабілітації дітей; 

- змінити повне найменування Гадяцького дитячого будинку Полтавської 

обласної ради (код ЄДРПОУ – 22547644, адреса – 37302, Полтавська обл., місто 
Гадяч, вулиця Першотравнева, будинок 23) на комунальний заклад «Центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної ради. 

 
9. Після державної реєстрації зміни повного найменування Гадяцький дитячий 

будинок Полтавської обласної ради на комунальний заклад «Центр соціально-

психологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної ради внести відповідні зміни 
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до контракту директора Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради 
Деркаченка Анатолія Володимировича. 

 
10. Директору Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради (код 

ЄДРПОУ – 22547644, адреса – 37302, Полтавська обл., місто Гадяч, вулиця 

Першотравнева, будинок 23) Деркаченку Анатолію Володимировичу розробити та 
подати на затвердження управлінню майном обласної ради Статут комунального 
закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної 

ради та здійснити його державну реєстрацію. 
 
11. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент освіти і 

науки Полтавської обласної державної адміністрації, службу у справах дітей 
Полтавської обласної державної адміністрації та управління майном обласної ради, 
контроль за його виконанням – на постійні комісії обласної ради з питань освіти, 

науки та культури; з питань молодіжної політики, спорту та туризму. 
 

 

 

      ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ  О. БІЛЕНЬКИЙ 



Додаток 

до рішення пленарного засідання 

другої сесії обласної ради восьмого 

скликання 

22.12.2020 № 

 

СКЛАД КОМІСІЇ 

з реорганізації Комунального закладу «Центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей» Полтавської обласної ради  

 

Голова комісії: 

Деркаченко 

Анатолій Володимирович 

ідентифікаційний номер 

2516703753 

директор Гадяцького дитячого будинку 

Полтавської обласної ради 

 

Члени комісії: 

Мороховець  

Ігор Анатолійович 

ідентифікаційний номер 

2599920117 

заступник начальника управління 

майном обласної ради  

Кушпіль Ангеліна Володимирівна  

ідентифікаційний номер 

2694816648 

заступник начальника управління – 

начальник відділу загальної 

середньої, дошкільної, спеціальної та 

інклюзивної освіти управління загальної 

середньої, дошкільної, спеціальної 

освіти, фінансової та кадрової роботи 

Департаменту освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації 

Андрусова Тетяна Олександрівна 

ідентифікаційний номер 

2369804443 

заступник начальника служби у справах 

дітей Полтавської облдержадміністрації 

Андрущенко Людмила Вікторівна 

ідентифікаційний номер 

2068408022 

головний бухгалтер Гадяцького дитячого 

будинку Полтавської обласної ради 

Гусаренко Юлія Юліанівна 

ідентифікаційний номер 

2566404724 

головний бухгалтер Комунального 

закладу «Центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей» 

 

 

 

Директор Департаменту 

освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації   В. КОВАЛЬСЬКА  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про реорганізацію Комунального закладу "Центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей" Полтавської обласної ради 

шляхом приєднання до Гадяцького дитячого будинку Полтавської 

обласної ради та перепрофілювання і зміну найменування Гадяцького 

дитячого будинку Полтавської обласної ради» 

 

Розробник проєкту рішення: Департамент освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: надання дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, 

комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та 

інших видів допомоги; проведення психолого-педагогічної корекції з 

урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Доопрацьований проєкт рішення розроблено за ініціативи Департаменту 

освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації з урахуванням 

рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та 

культури від 24 грудня 2020 року. 
 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

В 2017 році розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 

№ 526-р було ухвалено Національну стратегію реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки. Зазначена 

Стратегія не обмежується тільки виведенням дітей із закладів, а передбачає 

розвиток послуг у громаді, допомогу сім’ям у складних життєвих обставинах 

через механізми соціальної, медичної підтримки сім’ї, дітей, які в них 

виховуються. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Реорганізація Комунального закладу «Центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей» Полтавської обласної ради шляхом приєднання до 

Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради, перепрофілювання і 

зміна найменування Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради. 

 

4. Правові аспекти 

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України 

«Про місцеві державні адміністрації»; Цивільний кодекс України; 

Господарський кодекс України; розпорядження Кабінету Міністрів України від 

09 серпня 2017 року № 526-р «Про Національну стратегію реформування 
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системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 – 2026 роки та план 

заходів з реалізації її I етапу». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація даного проєкту рішення не передбачає залучення додаткових 

коштів державного і обласного бюджетів та коштів інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення не потребує з’ясування позиції заінтересованих органів. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення. 

Разом з тим, з метою ознайомлення зацікавленої громадськості, проєкт 

рішення висвітлено на сайті Полтавської обласної державної адміністрації. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які містять ризики 

вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняття рішення надасть можливість для створення сприятливих 

соціальних, медичних, психологічних, організаційних та правових умов і 

гарантій для дітей, які опинилися в складних життєвих умовах та дасть змогу 

забезпечити успішну реалізацію заходів щодо реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей. 

 

 

 

Директор Департаменту 

освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації   В. КОВАЛЬСЬКА  

 


