
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

Про надання згоди на безоплатне прийняття громадського будинку 
за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37 у спільну власність територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області 

 
 

Керуючись частиною другою статті 43, частиною другою статті 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 1 статті 7 Закону України 
«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», з метою 
ефективного використання громадського будинку, 

 
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати згоду на безоплатне прийняття громадського будинку (загальною 

площею 2127,5 м2, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37, рік 
побудови 1818, реєстраційний номер 1155345253101, балансова вартість 
84099,98 грн.) з державної у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст Полтавської області без права відчуження його у приватну власність. 

  
2. Організацію виконання цього рішення покласти на Полтавську обласну 

державну адміністрацію.  
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної 

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

       ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ        О. БІЛЕНЬКИЙ 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення «Про надання згоди на безоплатне прийняття 

громадського будинку за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37  

у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської 

області» 

 

Розробник проєкту рішення: Департамент освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: ефективне використання громадського будинку, що знаходиться за 

адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Підставою розробки цього проєкту рішення є необхідність у 

безоплатній передачі нерухомого майна у спільну власність територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області для задоволення потреб 

територіальних громад нерухомим майном. 

 

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 

 

Надання згоди на безоплатне прийняття громадського будинку 

(загальною площею 2127,5 м2, що знаходиться за адресою: м. Полтава, 

вул. Соборності, 37, рік побудови 1818, реєстраційний номер 1155345253101, 

балансова вартість 84099,98 грн.) з державної у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 

 

4. Правові аспекти 

 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

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

комунальної власності». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Прийняття цього рішення не потребує додаткового фінансування з 

бюджету Полтавської області на 2021 та наступні роки. 
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6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення не порушує інтересів інших органів. Публічні 

консультації не проводились. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Не потребує громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна 

експертиза не проводилась. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняття цього рішення дозволить врегулювати питання, пов’язані з 

прийняттям до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області  громадського будинку, загальною площею 2127,5 м2, що 

знаходиться  за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37, рік введення 

побудови 1818, реєстраційний номер 1155345253101, балансова вартість 

84099,98 грн., з метою задоволення потреб територіальних громад 

нерухомим майном. 

 

 

 

Директор Департаменту 

освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації                                        В. КОВАЛЬСЬКА  


