
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Про зміну найменування  спеціалізованого закладу Полтавський регіональний центр 
з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Полтавської обласної ради 

 
 

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, пунктом 13 частини 1 статті 44 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України  
«Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного 
протоколу до неї», статтями 89,90 Цивільного кодексу України, статтею 16 Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань», з метою приведення назви спеціалізованого закладу у 
відповідність до чинного законодавства України та міжнародного законодавства, 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Змінити найменування спеціалізованого закладу Полтавський регіональний 

центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Полтавської обласної ради 
(код ЄДРПОУ 13959709, адреса: 36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 115) на 
Полтавський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю 
«Інваспорт» Полтавської обласної ради. 

 
2. Начальнику спеціалізованого закладу Полтавський регіональний центр з 

фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Полтавської обласної ради 
Верещаці Олександру Юрійовичу підготувати та подати Управлінню майном 
обласної ради на затвердження нову редакцію Положення Полтавського 
регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» 
Полтавської обласної ради та здійснити його державну реєстрацію. 
 

3. Управлінню майном обласної ради внести відповідні зміни до Переліку 
об’єктів комунальної власності. 
 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної 
ради: з питань молодіжної політики, спорту та туризму; з питань бюджету та 
управління майном. 

 

 

 

         ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ   О. БІЛЕНЬКИЙ 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 до проєкту рішення «Про зміну найменування спеціалізованого закладу 

Полтавський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів 

"Інваспорт" Полтавської обласної ради» 

 

Розробник проєкту рішення: Управління молоді та спорту Полтавської обласної 

державної адміністрації. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: приведення назви спеціалізованого закладу у відповідність до чинного 

законодавства України та міжнародного законодавства. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення  

 

Клопотання Полтавського регіонального центру з фізичної культури і 

спорту інвалідів «Інваспорт» про зміну найменування спеціалізованого закладу 

від 18.11.2021 № 01-16/296. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення  

 

Прийняття цього рішення сприятиме приведенню назви спеціалізованого 

закладу у відповідність до чинного законодавства України та міжнародного 

законодавства 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

 Зміна  найменування спеціалізованого закладу Полтавський регіональний 

центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Полтавської обласної 

ради. 

 

4. Правові аспекти 

 

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

«Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного 

протоколу до неї». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування  

 

Не потребує додаткового фінансування. 

 

6. Позиції заінтересованих осіб/ органів/ сторін  

 

Не потребує з’ясування позиції заінтересованих органів. 

 

7. Громадське обговорення  

 

Не потребує громадського обговорення. 
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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 цього рішення дозволить привести назву спеціалізованого 

закладу у відповідність до чинного законодавства України та міжнародного 

законодавства. 

 

 

 

Начальник Управління молоді  

та спорту Полтавської обласної  

державної  адміністрації                                                    М. ТРОХИМЕНКО 


