
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про внесення змін до рішення сесії обласної ради від 16 лютого 2018 року № 634 
«Про надання згоди на безоплатну передачу цілісних майнових комплексів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти» (зі змінами) 

 
 

Керуючись пунктом 32 частини 1 статті 43, пунктом 13 частини 1 статті 44, 
статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 15 
Закону України «Про освіту», статтею 7 Закону України «Про передачу об’єктів права 
державної та комунальної власності» та з метою забезпечення передачі з державної 
власності у комунальну власність цілісних майнових комплексів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти області, 

 
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести до рішення третього пленарного засідання вісімнадцятої сесії 

Полтавської обласної ради сьомого скликання від 16 лютого 2018 року № 634 «Про 
надання згоди на безоплатну передачу цілісних майнових комплексів закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти» (зі змінами) такі зміни: 

1.1. У пункті 1 рішення слова «використання майна» замінити словами 
«використання об’єктів». 

1.2. Додаток до рішення викласти у новій редакції, що додається на 3 арк. 
 
2. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент освіти і 

науки Полтавської обласної державної адміністрації, контроль за його виконанням – 
на постійні комісії обласної ради: з питань бюджету та управління майном; з питань 
освіти, науки та культури. 
 
 
 

       ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ         О. БІЛЕНЬКИЙ 



 

 

Додаток 

до рішення пленарного засідання 

четвертої сесії обласної ради 

восьмого скликання 

12.12.2021 №  

 

 

ПЕРЕЛІК 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти для передачі 

з державної власності до спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Полтавської області 

 

№ 

з/п 

Код 

ЄДРПОУ 

Назва закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти 
Адреса  

1 2 3 4 

1 02546698 Полтавський професійний ліцей 
36015, м. Полтава,  

вул. Сакко, 16-А 

2 02546708 

Державний професійно-

технічний навчальний  заклад 

«Полтавський професійний 

ліцей транспорту» 

36004, м. Полтава,  

проспект Вавілова, 2 

3 02547004 
Професійно-технічне училище 

№ 4 м. Полтави  

36007, м. Полтава,  

вул. Маршала Бірюзова, 

90/14 

4 02546878 

Державний навчальний заклад 

«Полтавський політехнічний 

ліцей» 

36014, м. Полтава,  

вул. Зигіна, 35 

5 02546817 

Державний навчальний заклад 

«Електрорадіотехнічний ліцей 

м. Полтави» 

36020, м. Полтава,  

вул. Європейська, 9 

6 02546884 

Державний навчальний заклад 

«Полтавський центр 

професійно-технічної освіти» 

36016, Полтавська обл., 

Полтавський р-н.,                         

с. Щербані, 

вул. Геннадія Біліченка, 27 

7 02546714 

Державний професійно-

технічний навчальний  заклад 

«Полтавське вище професійне 

училище ім. А. О. Чепіги» 

36034, м. Полтава,  

вул. Курчатова, 15 

8 02546803 

Державний навчальний заклад 

«Полтавське вище 

міжрегіональне професійне 

училище» 

36007, м. Полтава,  

вул. Маршала Бірюзова, 

64-А 

9 05385766 
Полтавський професійний ліцей 

сфери послуг 

36007, м. Полтава,  

вул. Маршала Бірюзова, 

26/1 
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10 03063099 
Професійно-технічне училище 

№ 31 м. Полтава 

36021, м. Полтава,  

вул. Степового Фронту, 46 

11 05385750 
Кременчуцький професійний 

ліцей ім. А.С. Макаренка 

39617, м. Кременчук, 

вул. Троїцька, 103 

12 02539217 

Вище професійне училище № 7 

м. Кременчука Полтавської 

області 

39631, м. Кременчук,                       

вул. Вадима Пугачова, 14 

13 02546789 Лубенський професійний ліцей 
37500, м. Лубни, 

вул. Інститутська, 3 

14 02546996 
Вище професійне гірничо-

будівельне училище 

39800, м. Горішні Плавні, 

вул. Космонавтів, 10 

15 02546720 

Регіональний центр 

професійно-технічної освіти   

№ 1 м. Кременчука 

39610, м. Кременчук,                   

пр. Лесі Українки, 44                                                

16 05537452 

Регіональний центр 

професійно-технічної освіти  

м. Зіньків 

38100,  м. Зіньків, 

вул. Воздвиженська, 82 

17 05537466 
Професійно-технічне училище 

№ 26 м. Кременчука 

39601, м. Кременчук, 

вул. Чкалова, 4 

18 05537472 
Професійно-технічне училище 

№ 27 м. Лохвиця 

37200, м. Лохвиця, 

вул. Героїв України, 49 

19 02973095 
Решетилівський художній 

професійний ліцей 

38400, смт. Решетилівка, 

вул. Покровська, 61 

20 22534251 
Державний навчальний заклад 

«Гадяцьке аграрне училище» 

37300, м. Гадяч, 

вул. Замкова, 1 

21 00384443 
Професійно-технічне училище 

№ 32 

37240 Полтавська область, 

Лохвицький р-н,                  

м. Заводське,                                

вул. Полтавська, 10/2 

22 02546849 

Державний професійно-

технічний навчальний заклад 

«Професійний аграрний ліцей» 

с. Веприк Гадяцького району 

37362 Полтавська область, 

Гадяцький р-н,                       

с. Веприк, 

вул. Васюти, 15 

23 02546855 

Державний професійно-

технічний навчальний заклад 

«Професійний аграрний ліцей»  

м. Кобеляки 

39200, м. Кобеляки, 

вул. Покровська, 52 

24 02546861 
Професійно-технічне училище 

№ 44 м. Миргорода 

37600,  м. Миргород, 

вул. Козацька, 26 

25 21070008 

Міжрегіональний центр 

професійної перепідготовки 

звільнених у запас 

військовослужбовців  м. Хорол 

Полтавської області 

37800 , м. Хорол, 

вул. Небесної Сотні, 38/1 
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26 02546938 

Професійно-технічне училище 

№ 46 с. Лазірки Оржицького 

району Полтавської області 

37710, Полтавська область, 

Оржицький р-н, с. Лазірки, 

вул. Центральна, 30 

27 02546921 

Державний навчальний заклад 

«Гадяцьке вище професійне 

аграрне училище» 

37300,  м. Гадяч, 

вул. Полтавська, 88 

28 02549368 

Професійно-технічне училище 

№ 49 село Красногорівка 

Великобагачанського району 

Полтавської області 

38341, Полтавська область, 

Великобагачанський р-н,                     

с. Красногорівка,                        

вул. Гоголя, 46 

29 25154431 
Професійно-технічне училище 

№ 50 м. Карлівка 

39500, м. Карлівка,                              

вул. Радевича, 20 

30 03566222 

Державний навчальний заклад 

«Решетилівський професійний 

аграрний ліцей  

імені І. Г. Боровенського» 

38400, Полтавська область,         

смт. Решетилівка,                               

вул. Покровська, 81 

31 01043269 

Професійно-технічне училище 

№ 54 смт Котельва Полтавської 

області 

38600, смт. Котельва,                

вул. Покровська, 9 

32 13942577 
Чутівське професійно-технічне 

училище № 55 

38800,смт. Чутове,                              

вул. Полтавський Шлях, 33 

33 22528428 

Професійно-технічне училище 

№ 56 с. Яреськи Шишацького 

району Полтавської області 

38030 Полтавська область, 

Шишацький р-н, с. 

Яреськи,              

вул. Козацький Шлях, 29 

 

 

 

Директор Департаменту 

освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації     В. КОВАЛЬСЬКА 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про внесення змін до рішення сесії обласної ради  

від 16 лютого 2018 року № 634 "Про надання згоди на безоплатну 

передачу цілісних майнових комплексів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти" (зі змінами)» 

 

Розробник проєкту рішення: Департамент освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: забезпечення передачі з державної власності у комунальну власність 

цілісних майнових комплексів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти області. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Підставою для розроблення проєкту рішення є стаття 7 Закону України 

«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 

рекомендації Міністерства освіти і науки України (лист від 30.12.2020 

№ 5/799-20) та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України (лист від 20.08.2020 № 3213-06/51716-06) щодо внесення 

змін до рішення сесії обласної ради від 16 лютого 2018 року № 634 «Про 

надання згоди на безоплатну передачу цілісних майнових комплексів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти» (зі змінами) в частині зміни слова 

«майна» на слово «об’єктів».  

Окрім того, додаток до зазначеного вище рішення обласної ради  

необхідно викласти у новій редакції, враховуючи наказ Міністерства освіти і 

науки України від 29.12.2017 № 1722 «Про реорганізацію закладів професійної 

освіти Полтавської області» щодо припинення Професійно-технічного училища 

№ 53 с. Войниха Лубенського району Полтавської області шляхом приєднання 

до Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас 

військовослужбовців м. Хорол Полтавської області. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття рішення обумовлено необхідністю приведення рішення сесії 

обласної ради від 16 лютого 2018 року № 634 «Про надання згоди на 

безоплатну передачу цілісних майнових комплексів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти» (зі змінами) у відповідність до Закону України 

«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності».  

Частиною першою статті 7 зазначеного Закону передбачено безоплатну 

передачу з державної у комунальну власність об’єктів, зокрема навчальних 

закладів, за умови взяття органами місцевого самоврядування зобов’язання 

щодо використання об’єктів передачі, а не лише майна, виключно за цільовим 

призначенням і не відчуження його у приватну власність.  
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Відповідно до частини сьомої цієї статті передача об'єкта у державну чи 

комунальну власність є підставою для передачі відповідно у державну чи 

комунальну власність земельної ділянки, на якій розміщений об'єкт передачі. 

У 2019 році змінено мережу закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2017 

№ 1722 «Про реорганізацію закладів професійної освіти Полтавської області» 

Професійно-технічне училище № 53 с. Войниха Лубенського району 

Полтавської області припинило свою діяльність. 

Наразі в області функціонує 33 заклади професійної (професійно-

технічної) освіти, з них 24 заклади, які розташовані на території Полтавської 

області, відповідно до статті 90 Бюджетного Кодексу України фінансуються з 

обласного бюджету. 

Заклади професійної освіти, які розташовані на території м. Полтави 

(Полтавський професійний ліцей, Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Полтавський професійний ліцей транспорту», Професійно-

технічне училище № 4 м. Полтави, Державний навчальний заклад 

«Полтавський політехнічний ліцей», Державний навчальний заклад 

«Електрорадіотехнічний ліцей м. Полтави», Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Полтавське вище професійне училище ім. А. О. Чепіги», 

Державний навчальний заклад «Полтавське вище міжрегіональне професійне 

училище», Полтавський професійний ліцей сфери послуг,  Професійно-технічне 

училище № 31 м. Полтава), згідно зі статтею 89 Бюджетного Кодексу України 

фінансуються з бюджету міської територіальної громади з адміністративним 

центром у місті обласного значення - місті Полтаві.  

У перспективі всі заклади професійної (професійно-технічної) освіти 

будуть фінансуватися з обласного бюджету. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Внесення змін до пункту 1 рішення сесії обласної ради від 16 лютого  

2018 року № 634 «Про надання згоди на безоплатну передачу цілісних 

майнових комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (зі 

змінами) та додатку до нього, враховуючи вимоги статті 7 Закону України «Про 

передачу об’єктів права державної та комунальної власності» та здійснені 

заходи щодо реорганізації мережі закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти області. 

 

4. Правові аспекти 

 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Закон України «Про освіту»; 

- Закон України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності». 
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5. Фінансово-економічне обґрунтування  

 

Реалізація рішення не потребує фінансових витрат. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення не потребує погодження зацікавлених сторін. 

 

7. Громадське обговорення  

 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення. Разом з тим, з 

метою ознайомлення зацікавленої громадськості проєкт рішення висвітлено 

15 січня 2021 року на сайті Департаменту освіти і науки 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 «Про внесення змін до рішення сесії обласної ради 

від 16 лютого 2018 року № 634 «Про надання згоди на безоплатну передачу 

цілісних майнових комплексів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти» (зі змінами) дасть можливість реалізації заходів щодо передачі з 

державної власності у комунальну власність цілісних майнових комплексів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти області. 

 

 

 

Директор Департаменту 

освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації     В. КОВАЛЬСЬКА 
 


