
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про прийняття майна за адресою: місто Кременчук, проспект Свободи,  

будинок 106 у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області  
 

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, частинами 2, 5 статті 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 2 статті 92, абзацами 2, 3 

частини 3, абзацом 2 частини 5 статті 120, частиною 1 статті 123 Земельного кодексу 

України, статтею 137 Господарського кодексу України, Порядком проходження 

документів при прийнятті майна до спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Полтавської області та передачі такого майна до інших форм власності, 

затвердженим рішенням одинадцятої сесії Полтавської обласної ради п’ятого 

скликання від 08 листопада 2007 року, розглянувши рішення позачергової XVI сесії 

Кременчуцької міської ради VIII скликання від 05 серпня 2022 року «Про безоплатну 

передачу майна, яке належить до комунальної власності Кременчуцької міської 

територіальної громади, у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області», звернення Управління міського майна Кременчуцької міської 

ради Кременчуцького району Полтавської області від 25.08.2022 № 03-22/193, 

враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та 

культури від 16 грудня 2021 року, погодження Департаменту освіти і науки 

Полтавської обласної державної адміністрації від 14.02.2022 № 02.01-18/183 з метою 

ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Полтавської області, 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Прийняти безоплатно майно, що знаходиться за адресою: місто Кременчук, 

проспект Свободи, будинок 106, у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Полтавської області з комунальної власності Кременчуцької міської 

територіальної громади, згідно з переліком, що додається на 1 аркуші. 
 

2. Передати в оперативне управління Кременчуцькому ліцею з посиленою 

військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради майно, зазначене у  

пункті 1. 
 

3. Прийняти безоплатно земельну ділянку площею 1,0321 га, кадастровий номер 

5310436100:07:001:0030 (цільове призначення 03.02 – для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти), що знаходиться за адресою: місто 

Кременчук, проспект Свободи, 106, у спільну власність територіальних громад сіл, 
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селищ, міст Полтавської області із власності Кременчуцької міської територіальної 

громади. 
 

4. Уповноважити голову Полтавської обласної ради на підписання акта 

приймання-передачі земельної ділянки, зазначеної у пункті 3. 
 

5. Надати Кременчуцькому ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою 

Полтавської обласної ради у постійне користування земельну ділянку площею  

1,0321 га, кадастровий номер 5310436100:07:001:0030, що знаходиться за адресою: 

місто Кременчук, проспект Свободи, 106. 
 

6. Управлінню майном обласної ради створити комісію з приймання-передачі 

майна (далі – Комісія), зазначеного в пункті 1. 
 

7. Департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації 

(обласної державної адміністрації) делегувати своїх представників до складу Комісії. 
 

8. Комісії в місячний термін здійснити приймання-передачу майна, акт 

приймання-передачі подати на затвердження голові Полтавської обласної ради. 

 

9. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації (обласної державної адміністрації) та 

Управління майном обласної ради, контроль за виконанням – на постійні комісії 

обласної ради з питань: освіти, науки та культури; бюджету та управління майном. 

 

 

 

Голова обласної ради Олександр БІЛЕНЬКИЙ 



 

 

Додаток  

до рішення пленарного засідання 

шістнадцятої позачергової сесії 

обласної ради восьмого скликання 

30.09.2022 № 

 

ПЕРЕЛІК 

майна, що приймається у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Полтавської області 

 

№ 

п/п 

Найменування 

 

Рік вводу в 

експлуатацію 

Первісна 

вартість 

(грн. коп.) 

1. Майно за адресою: місто Кременчук, 

проспект Свободи, будинок 106, в т.ч.: 

 600934,00 

1.1 нежитлова будівля, літ. А-2, Ап, ая, аг, 

загальною площею 1673,1 кв. м 

1950 449392,00 

1.2 гараж літ. Б, гараж літ. Ж 1964 1676,00 

1.3 огорожа № 1 (з металевих стрижнів на 

бетонно-цегляному цоколі)  

1950 24220,00 

1.4 огорожа № 2 (ворота металеві)  1950 6440,00 

1.5 огорожа № 3 (з залізобетонних плит)  1950 28910,00 

1.6 огорожа № 4 (ворота металеві)  1950 4850,00 

1.7 огорожа № 5 (з цегли силікатної)  1950 1700,00 

1.8 вимощення, літ. І  1950 46746,00 

1.9. лічильник теплової енергії СВТУ-11Т 2016 37000,00 

 
 

 

Голова постійної комісії обласної ради  

з питань бюджету та управління майном      Лариса БОСЕНКО 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення «Про прийняття майна за адресою: місто Кременчук, 

проспект Свободи, будинок, 106 у спільну власність територіальних громад 

сіл, селищ, міст Полтавської області» 
 

Розробник проєкту рішення: постійна комісія обласної ради з питань бюджету 

та управління майном. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: ефективне використання майна спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Полтавської області. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення розроблений на підставі рішень: позачергової ХVI сесії 

Кременчуцької міської ради VIII скликання від 05 серпня 2022 року «Про 

безоплатну передачу майна, яке належить до комунальної власності 

Кременчуцької міської територіальної громади, у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області», пленарного 

засідання чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого 

скликання від 26 липня 2022 року № 437 «Про надання згоди на прийняття 

будівель та споруд за адресою: м. Кременчук, проспект Свободи, 106 у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області», 

звернення Управління міського майна Кременчуцької міської ради від 

25.08.2022 № 03-22/193. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття цього рішення сприятиме ефективному використанню майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області.  

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Відповідно до проєкту рішення здійснюється безоплатне прийняття майна, 

що знаходиться за адресою: місто Кременчук, проспект Свободи, будинок 106, 

у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області 

на баланс, в оперативне управління Кременчуцького ліцею з посиленою 

військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради з комунальної 

власності Кременчуцької міської територіальної громади.  

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено з урахуванням вимог чинного законодавства, а 

саме: Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного 

кодексу України та регуляторних актів Полтавської обласної ради, зокрема 

Порядку проходження документів при прийнятті майна до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області та передачі такого 
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майна до інших форм власності, затвердженого рішенням одинадцятої сесії 

Полтавської обласної ради п’ятого скликання від 08 листопада 2007 року. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація цього рішення передбачає набуття права спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області на майно вартістю 

600 934,00 грн. (шістсот тисяч дев’ятсот тридцять чотири гривні 00 коп.). 

 

6. Позиція заінтересованих осіб 

 

Проєкт рішення спрямований на задоволення потреб Кременчуцького 

ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради 

у використанні нежитлових будівель та споруд, розташованих за адресою: місто 

Кременчук, проспект Свободи, 106 для надання освітніх послуг учням закладу. 

Проєкт рішення погоджено Департаментом освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не підлягає громадському обговоренню.  

 

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 

 

Реалізація рішення дозволить задовольнити потребу Кременчуцького 

ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради 

у використанні зазначених нежитлових будівель та споруд за призначенням 

(надання освітніх послуг або здійснення навчального процесу). 

 

 

 

Голова постійної комісії обласної ради  

з питань бюджету та управління майном      Лариса БОСЕНКО 

 


