
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про приймання цілісного майнового комплексу Вищого професійного гірничо-

будівельного училища у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Полтавської області 
 

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, пунктом 13 частини 1 статті 44, 

частиною 2 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 

14, 15 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтею 117, абзацом 4 

частини 3 статті 120 Земельного кодексу України, 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 третього пленарного засідання 

вісімнадцятої сесії 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), розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 18 жовтня 2022 року № 920-р «Про передачу цілісних майнових 

комплексів державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у спільну 

власність територіальних громад Волинської та Полтавської областей», звернення 

Полтавської обласної військової адміністрації від 02 грудня 2022 року № 01-38/6098, з 

метою ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Полтавської області, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти безоплатно з державної власності у спільну власність територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області цілісний майновий комплекс Вищого 

професійного гірничо-будівельного училища (код ЄДРПОУ 02546996, 

місцезнаходження: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Космонавтів,10), 

розміщений на земельних ділянках площею 4,6018 га (кадастровий номер 

5310200000:50:012:0089) і 2,8422 га (кадастровий номер 5310200000:50:028:0003), з 

усіма активами та пасивами і чисельністю працюючих. 

 

2.  Департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації 

(обласної державної адміністрації) створити комісію з приймання-передачі об’єкта, 

зазначеного у пункті 1 цього рішення, Управлінню майном обласної ради делегувати 
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представників до складу комісії, акт приймання-передачі подати на затвердження 

голові Полтавської обласної ради. 

 

3. Після затвердження акта приймання-передачі об’єкта, зазначеного в пункті 1, 

Полтавській обласній раді увійти до складу засновників юридичної особи - Вищого 

професійного гірничо-будівельного училища (код ЄДРПОУ 02546996). 

 

4. Протягом 30 днів після затвердження акта приймання-передачі звернутися до 

відповідного органу виконавчої влади з клопотанням про передачу земельних ділянок 

площею 4,6018 га (кадастровий номер 5310200000:50:012:0089) і 2,8422 га 

(кадастровий номер 5310200000:50:028:0003), на яких розміщений об’єкт передачі, у 

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

 

5. Передати Вище професійне гірничо-будівельне училище в управління 

Полтавській обласній військовій адміністрації (обласній державній адміністрації). 

 

6. Включити Вище професійне гірничо-будівельне училище до Переліку 

підприємств, установ і організацій, що належать до спільної власності сіл, селищ і міст 

Полтавської області, повноваження з управління якими передаються Полтавській 

обласній державній адміністрації, затвердженого рішенням третьої сесії обласної ради 

двадцять третього скликання від 17 листопада 1998 року «Про заходи по забезпеченню 

управління майном спільної власності територіальних громад Полтавської області». 

 

7. Директору Вищого професійного гірничо-будівельного училища розробити та 

подати на затвердження Управлінню майном обласної ради нову редакцію Статуту 

Вищого професійного гірничо-будівельного училища та здійснити його державну 

реєстрацію. 

 

8. Внести відповідні зміни до контракту директора Вищого професійного гірничо-

будівельного училища Сулими Василя Михайловича. 

 

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 
 
 
 
 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення «Про приймання цілісного майнового комплексу Вищого 

професійного гірничо-будівельного училища у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області» 

 

 

Розробник проєкту рішення: постійна комісія обласної ради з питань освіти, науки 

та культури. 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 підготовлений на підставі розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 18 жовтня 2022 року № 920-р «Про передачу цілісних майнових 

комплексів державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 

спільну власність територіальних громад Волинської та Полтавської областей» та 

звернення Полтавської обласної військової адміністрації від 02 грудня 2022 року 

№ 01-38/6098. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття цього рішення покращить якість управління навчальним закладом 

професійної освіти, підвищить якість надання освітніх послуг з професійної освіти, 

ефективність прийняття управлінських рішень, їх оперативність та своєчасність. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Відповідно до проєкту рішення приймається цілісний майновий комплекс 

Вищого професійного гірничо-будівельного училища 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»; 

- Закону України «Про місцеві державні адміністрації»; 

- Земельного кодексу України; 

- 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, затвердженого рішенням одинадцятої сесії 

Полтавської обласної ради п’ятого скликання від 08 листопада 2007 року.  
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5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація даного рішення не потребує фінансових витрат. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб 

 

З’ясування позицій зацікавлених сторін та органів не потребує. 

 

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 цього рішення сприятиме ефективному управлінню закладами 

освіти, що знаходяться на території області. 

 

 

 

Голова постійної комісії 

обласної ради з питань 

освіти, науки та культури Олег ДІДЕНКО 
 


