
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про надання згоди на прийняття цілісного майнового комплексу комунального 
закладу «Спортивний комплекс м. Гребінка» у спільну власність територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області 
 
 

 
Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, статтею 59, частинами 2, 5. статті 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком проходження 
документів при прийнятті майна до спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ і 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 Гребінківської міської 
ради від 23 липня 2020 року «Про ініціативу щодо передачі у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області цілісного майнового 
комплексу комунального закладу "Спортивний комплекс м. Гребінка"», з метою 
ефективного використання майна, 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати згоду на прийняття цілісного майнового комплексу комунального 

закладу «Спортивний комплекс м. Гребінка», за адресою: м. Гребінка,  
пров. Спортивний, 2-а із власності Гребінківської міської територіальної громади у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 

 
2. Організацію виконання цього рішення покласти на управління майном 

обласної ради, Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної 
адміністрації, контроль за виконанням - на постійні комісії обласної ради: з питань 
молодіжної політики, спорту та туризму; бюджету та управління майном. 
 

 

 

ГОЛОВА  

ОБЛАСНОЇ РАДИ  О. БІЛЕНЬКИЙ 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення «Про надання згоди на прийняття цілісного 

майнового комплексу комунального закладу "Спортивний 

комплекс м. Гребінка" у спільну власність територіальних громад 

сіл, селищ, міст Полтавської області» 

 

Розробник проєкту рішення: управління майном обласної ради. Проєкт рішення 

є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: ефективне використання майна спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Полтавської області.  

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Даний проєкт рішення підготовлений управлінням майном обласної ради 

на підставі рішення Гребінківської міської ради від 23 липня 2020 року «Про 

ініціативу щодо передачі у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Полтавської області цілісного майнового комплексу комунального закладу 

"Спортивний комплекс м. Гребінка"». 
 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття даного рішення сприятиме ефективному використанню майна 

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

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Відповідно до проєкту рішення надається згода на прийняття цілісного 

майнового комплексу комунального закладу «Спортивний комплекс 

м. Гребінка» у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області. 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено з урахуванням вимог чинного законодавства 

та регуляторних актів Полтавської обласної ради, зокрема: 

- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

- Порядку проходження документів при прийнятті майна до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ і 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.  

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація даного рішення не потребує фінансових витрат. 
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6. Позиція заінтересованих осіб 

 

Рішенням Гребінківської міської ради надано згоду на передачу цілісного 

майнового комплексу. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Даний 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 забезпечить виконання вимог Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сприятиме ефективному використанню 

майна, що знаходиться на території області, популяризації спорту, а також 

підвищення рівня спортивних досягнень в області. 

 

 

 

Начальник управління 

майном обласної ради                                                            С. САГАЙДАЧНИЙ 

  


