
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
третьої сесії восьмого скликання 

 

 

23 грудня 2020 року  № 140 

 

 

Про прийняття індивідуального майна підприємств, установ і організацій із 

спільної власності територіальних громад Лубенського району у комунальну 

власність Пирятинської міської територіальної громади 

 

 

Відповідно до статей 26, 60 Закону України Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, законів України „Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності“, „Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та 

діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних 

адміністрацій“, рішення другої сесії восьмого скликання Лубенської районної 

ради від 23 грудня 2020 року ,,Про прийняття майна із спільної власності 

територіальних громад Лубенського району у комунальну власність 

Пирятинської міської територіальної громади“, враховуючи висновки постійної 

комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку, підприємництва та комунальної власності, з метою забезпечення 

стабільного функціонування закладів освіти, культури, соціального захисту та 

медицини, що знаходяться на території Пирятинської міської територіальної 

громади, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти безоплатно зі спільної власності територіальних громад 

Лубенського району, комунальної власності Лубенської районної ради, у 

комунальну власність Пирятинської міської територіальної громади, в особі 

Пирятинської міської ради, майно (основні засоби, рухоме та нерухоме майно, 

малоцінні, швидкозношувані, господарські предмети, нематеріальні активи, 

інші необоротні матеріальні активи, виробничі запаси тощо) підприємств, 

установ і організацій згідно з переліком, що додається. 

2. Доручити міському голові Пирятинської міської ради (Сімонов А.В.) 

утворити комісію з приймання-передачі майна (основних засобів, рухомого та 

нерухомого майна, малоцінних, швидкозношуваних, господарських предметів, 



нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, виробничих 

запасів тощо) підприємств, установ і організацій, зазначених в пункті 1 даного 

рішення зі спільної власності територіальних громад Лубенського району в 

комунальну власність Пирятинської міської територіальної громади, в особі 

Пирятинської міської ради. 

3. Майно вважати прийнятим після підписання актів прийому-передачі. 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Котенка О.А. та постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку, підприємництва та комунальної власності (Тристан О.В.). 

 

 

 

Міський голова А. СІМОНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

рішення третьої сесії  

Пирятинської міської ради 

восьмого скликання 

23 грудня 2020 року № 140 

 
ПЕРЕЛІК 

підприємств, установ і організацій, майно яких (основні засоби, рухоме та 

нерухоме майно, малоцінні, швидкозношувані,  господарські предмети, 

нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи, виробничі запаси 

тощо) безоплатно приймається зі спільної власності територіальних громад 

Лубенського району, комунальної власності Лубенської районної ради, у 

комунальну власність Пирятинської міської територіальної громади, в особі 

Пирятинської міської ради 

 
 

 

№ 

з/п 

 

Назва підприємств, установ і 

організацій 

 

 

Юридична адреса, 

місцезнаходження  

Ідентифікацій

ний код 

(ЄДРПОУ) 

1 Березоворудська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Пирятинської районної ради 

Полтавської області 

37040, Полтавська область, 

Лубенський район, с.Березова 

Рудка, вул. Луценка, 40 

23543967 

2 Теплівська загальноосвітня  

школа І-ІІІ ступенів 

Пирятинської районної ради 

Полтавської області 

37045, Полтавська область, 

Лубенський район,  

с. Теплівка, вул Бідненка, 49 

23544010 

3 Новомартиновицька 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Пирятинської районної 

ради Полтавської області 

37044, Полтавська область, 

Лубенський район, с. Нові 

Мартиновичі, вул.Шевченка, 

89 А 

23544197 

4 Вишневецька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Пирятинської 

райдержадміністрації 

Полтавської області 

37023, Полтавська область, 

Лубенський район, с.Вишневе, 

вул. Миру,10а 

23544040 

 

5 Великокручанська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Пирятинської 

райдержадміністрації  

Полтавської області   

37052, Полтавська область, 

Лубенський район, 

с. Велика Круча,  

вул.Героїв Майдану, 110 

23543981 

 

6 Вікторійська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Пирятинської 

райдержадміністрації 

Полтавської області   

37044, Полтавська область, 

Лубенський район, с. Вікторія,  

вул. Центральна, 14 

23544027 

 

7 Давидівська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів Пирятинської 

райдержадміністрації 

Полтавської області 

37010, Полтавська область, 

Лубенський район, 

с.Давидівка, вул. Ватутіна, 21 

23543996 



8 Дейманівська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів Пирятинської 

райдержадміністрації 

Полтавської області   

37050, Полтавська область, 

Лубенський район, 

с.Дейманівка,  

вул. М.Наглого, 48 

23544079 

 

9 Малютинська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів Пирятинської 

райдержадміністрації 

Полтавської області   

37043, Полтавська обл., 

Лубенський район, 

с.Малютинці, вул. Садова, 22 

23544116 

 

10 Повстинська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів Пирятинської 

райдержадміністрації 

Полтавської області   

37043,Полтавська область, 

Лубенський район, с. Повстин, 

вул. Михайлівська, 70 

23544122 

 

11 Сасинівська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів Пирятинської 

райдержадміністрації 

Полтавської області   

37032,Полтавська область, 

Лубенський район, 

с.Сасинівка, вул. Миру, 56 

23544004 

 

12 Гурбинський позаміський заклад 

оздоровлення та відпочинку 

„Світанок“ 

Полтавська область, 

Лубенський район, 

с.Гурбинці, вул. Сонячна, 36 

 

13 Куріньківська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів 

Чорнухинської районної ради 

Полтавської області   

37124, Полтавська область, 

Лубенський район, с.Курінька, 

вул.Острянська, 12 

25692938 

14 Пирятинська районна станція 

юних натуралістів  

37040, Полтавська область, 

Лубенський район, с.Березова 

Рудка, вул.Луценка, 40 а 

23559039 

15 Відділ освіти, молоді та спорту 

Пирятинської 

райдержадміністрації  

Полтавська область, 

Лубенський район, м.Пирятин, 

вул. Соборна, 42 

02145636 

16 Господарча група (структурний 

підрозділ відділу освіти, молоді 

та спорту Пирятинської 

райдержадміністрації) 

Полтавська область, 

Лубенський район, 

м.Пирятин,вул. Соборна ,38 А 

02145636 

17 Комунальне  підприємство 

„Пирятинський центр первинної 

медико-санітарної допомоги“ 

Пирятинської районної ради 

37000, Полтавська область, 

м.Пирятин, вул.Визволення,5 

38276153 

18 Новомартиновицька амбулаторія 

загальної практики-сімейної 

медицини 

Полтавська область, 

Лубенський район, с. Нові 

Мартиновичі, вулиця  

Поліська, будинок, 72 а. 

 

19 Теплівська амбулаторія загальної 

практики-сімейної медицини 

Полтавська область, 

Лубенський район, с.Теплівка, 

вулиця Бідненка, будинок, 52. 

 

20 Великокручанська амбулаторія 

загальної практики-сімейної 

медицини 

Полтавська область, 

Лубенський район, с. Велика 

Круча, вулиця Молодіжна, 

будинок, 52. 

 

21  Білоцерківський фельдшерсько-

акушерський пункт 

Полтавська область, 

Лубенський район, 

с.Білоцерківці, вулиця  

Шевченка, будинок, 487. 

 



22  Гурбинський фельдшерсько-

акушерський пункт 

Полтавська область, 

Лубенський район, 

с.Гурбинці, вулиця Лісова, 

будинок, 75. 

 

23 Давидівський фельдшерсько-

акушерський пункт 

Полтавська область, 

Лубенський район, 

с.Давидівка, вулиця Київська, 

будинок, 11а. 

 

24 Дейманівський фельдшерсько-

акушерський пункт 

Полтавська область, 

Лубенський район, 

сДейманівка, вулиця Наглого 

Марка, будинок, 47. 

 

25 Каплинцівський фельдшерсько-

акушерський пункт 

Полтавська область, 

Лубенський район,с.Каплинці, 

вулиця Миру, будинок, 46 а. 

 

26 Кротівський фельдшерсько-

акушерський пункт 

Полтавська область, 

Лубенський район, с. Кроти, 

вулиця Зої Космодем’янської, 

 будинок, 19 . 

 

27 Повстинський фельдшерсько-

акушерський пункт  

 

Полтавська область, 

Лубенський район, с. Повстин, 

вулиця Михайлівська, 

будинок ,70 а. 

 

28 Прихідьківський фельдшерсько-

акушерський пункт (частина 

приміщення). 

Полтавська область, 

Лубенський район, с. 

Прихідьки, вулиця Григорія 

Кісіля, будинок 41. 

 

29 Сасинівський фельдшерсько-

акушерський пункт 

Полтавська область, 

Лубенський район, 

с.Сасинівка, вулиця  

Набережна, будинок, 38. 

 

30 Смотриківський фельдшерсько-

акушерський пункт 

Полтавська область, 

Лубенський район, 

с.Смотрики, вулиця Київська, 

будинок, 39. 

 

31 Усівський фельдшерсько-

акушерський пункт 

Полтавська область, 

Лубенський район, с. Усівка, 

вулиця Центральна, 

 будинок, 19. 

 

32 Яцинівський фельдшерсько-

акушерський пункт 

Полтавська область, 

Лубенський район, с. Яцини,  

вулиця Гагаріна, будинок, 325. 

 

33 Малютенський фельдшерсько-

акушерський пункт 

Полтавська область, 

Лубенський район, 

с.Малютинці, вулиця 

Центральна, будинок, 60. 

 

34 Харківецький фельдшерсько-

акушерський пункт 

Полтавська область, 

Лубенський район, с.Харківці, 

вулиця  Дружби, будинок, 42.  

 

35 Новомартиновицька амбулаторія 

загальної практики-сімейної 

медицини 

Полтавська область, 

Лубенський район, с. Нові 

Мартиновичі,  вулиця  

 



Поліська, будинок,72 а. 

36 Пирятинська центральна районна 

бібліотека 

37044, Полтавська область, 

Лубенський район, с.Вікторія, 

вул.Центральна, будинок 15 

05464129 

37 Пирятинська районна рада  37000, вул. Соборна, 42, 

м.Пирятин, Лубенський район, 

Полтавської області 

21046166 

38 Відділ управління комунальним 

майном Пирятинської районної 

ради 

37000, вул. Соборна, 42, 

м.Пирятин, Лубенський район, 

Полтавської області 

34698867 

39 Територіальний  центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Пирятинського району 

37000, вул. Соборна, 19 

м.Пирятин, Полтавська 

область  

25156364 

 

 

 

Секретар міської ради  С.Г. Пазюк 


