
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

Про зміну найменування юридичної особи Комунальна установа «Рекреаційний 

центр Криворудський» Полтавської обласної ради 

 
Керуючись пунктом 20 частини першої статті 43, частиною першою статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 89, 90 Цивільного 

кодексу України, статтею 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Указом Президента 

України від 27.07.2016 № 312/2016 «Про території та об’єкти природно-заповідного 

фонду загальнодержавного значення», з метою приведення у відповідність до 

основних напрямків діяльності назви Комунальної установи «Рекреаційний центр 

Криворудський» Полтавської обласної ради, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Змінити найменування юридичної особи Комунальна установа «Рекреаційний 

центр Криворудський» Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ 36268109, адреса: 

38262, Полтавська область, Кременчуцький район, село Крива Руда, Семенівська 

селищна рада) на Комунальна установа природно-заповідного фонду дендрологічний 

парк загальнодержавного значення «Криворудський» Полтавської обласної ради. 

Визначити скорочене найменування юридичної особи КУ ПЗФ Дендропарк 

«Криворудський» Полтавської обласної ради. 

 

2. Комунальній установі «Рекреаційний центр Криворудський» Полтавської 

обласної ради підготувати та подати на затвердження Управлінню майном обласної 

ради нову редакцію Статуту Комунальної установи природно-заповідного фонду 

дендрологічний парк загальнодержавного значення «Криворудський» Полтавської 

обласної ради та здійснити його державну реєстрацію.  

 

3. Управлінню майном обласної ради внести відповідні зміни до переліку 

підприємств, установ і організацій, що належать до спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області, повноваження з управління якими 

передаються Полтавській обласній військовій адміністрації (обласній державній 

адміністрації). 
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4. Організацію виконання цього рішення покласти на Управління майном 

обласної ради та Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної 

військової адміністрації (обласної державної адміністрації), контроль за його 

виконанням – на постійну комісію обласної ради з питань екології та раціонального 

природокористування. 

 

 

 

Голова обласної ради                                                              Олександр БІЛЕНЬКИЙ 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про зміну найменування юридичної особи 

Комунальна установа "Рекреаційний центр Криворудський" Полтавської 

обласної ради» 

 

Розробник проєкту рішення: Департамент екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної військової адміністрації. Проєкт рішення є актом 

індивідуальної дії. 

 

Мета: приведення у відповідність до основних напрямків діяльності назви 

Комунальної установи «Рекреаційний центр Криворудський» Полтавської 

обласної ради. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Підставою для розробки проєкту рішення є власна ініціатива Департаменту 

екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації.  

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття рішення забезпечить здійснення сталого функціонування 

Комунальної установи «Рекреаційний центр Криворудський» Полтавської 

обласної ради відповідно до нових напрямів діяльності. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Змінити найменування юридичної особи Комунальна установа 

«Рекреаційний центр Криворудський» Полтавської обласної ради на 

Комунальна установа природно-заповідного фонду дендрологічний парк 

загальнодержавного значення «Криворудський» Полтавської обласної ради. 

 

4. Правові аспекти 

 

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

України, Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань», Указ Президента України від 

27.07.2016 №312/2016 «Про території та об’єкти природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Прийняття цього рішення не потребує фінансових витрат. 
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6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Прийняття цього рішення не потребує врахування позицій зацікавлених 

органів чи осіб. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняття рішення сприятиме ефективній діяльності та функціонуванню 

комунальної установи природно-заповідного фонду Полтавської обласної ради.  

 

 

 

Тимчасово виконувач обов’язків  

директора Департаменту екології  

та природних ресурсів Полтавської 

обласної військової адміністрації  Олександр МОНАСТИРСЬКИЙ 

 


