
                                                                                                       
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від 30.09.2020 р. № 4 

Про звернення до Лохвицької районної 

ради щодо передачі майна. 

 

 

Відповідно до  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

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

 

Вирішили: звернутися до Лохвицької районної ради з пропозицією про передачу в 

комунальну власність територіальної громади в особі Заводської міської ради зі спільної 

власності територіальних громад району нерухомого та рухомого майна об’єктів культури, 

освіти, адмінбудівель та інших будівель розташованих на території м.Лохвиця пропорційно 

до кількості жителів громади. (Звернення додається). 

 

 

 

 

 

 

               Міський голова                                                 Віталій СИДОРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                            
    

 ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 37240, м. Заводське, вул. Полтавська, 4/16, тел. 3-56-92. 

сайт: zv.gov.ua, е-пошта: office@zv.gov.ua 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Вих. № ___________ від _________________        Голові Лохвицької районної ради   

На №  ____________ від _________________         Анатолію ХРАПАЛЮ  

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

Депутати Заводської міської ради сьомого скликання, переглянувши 

перелік підприємств, установ, організацій, майно яких належить до 

комунальної власності громад Лохвицького району, хочемо зауважити, що до 

нього необхідно долучити дані про балансову вартість цього майна. 

Пропонуємо майно, яке знаходиться в сільських та міських радах 

передати в територіальні громади (відповідно за місцезнаходженням). 

А майно, в якому на цей час розміщені районні установи, які надають 

послуги всьому населенню району, а саме: методкабінет районного відділу 

освіти, Лохвицька дитяча юнацька спортивна школа, будівля спортзалу, 

центральна районна лікарня, комунальний заклад, районна поліклініка, 

центральна районна бібліотека, районний Будинок культури, ДП «Лотос, 

майно, що знаходиться на балансі управління праці та соціального захисту 

населення Лохвицької РДА, адмінбудинок райради (автомобільні гаражі), 

адмінбудинки підрозділів РДА (фінансове управління, відділ освіти, відділ 

культури та туризму), відділ реєстрації актів цивільного стану Лохвицького 

районного управління юстиції, відділ держкомзему в Лохвицькому районі, 

адмінприміщення з підвалом та гаражі, шість гаражів, житлова 3-х кімнатна 

квартира, трудовий архів, техніку КП «Добробут-сервіс» Лохвицької районної 

ради (багатофункціональний пристрій Cenon i-SENSIS MF237, дровокол-640 

ДБ, косарка роторна, ноутбук ASUS X705MA, персональний комп’ютер на 

базі AMD AM4, подрібнювач гілок AM-120 TP-K, причіп 2ПТС-4, висотою 

бортів 100 см, причіп 183213, трактор МТЗ-82.1, сміттєвоз з заднім 

завантаженням (місткість бункера 12,0 м
3
), з додатковим обладнанням 

(відвал), а саме АТ-2131 на шасі МАЗ-4381N2) розподілити між трьома 

територіальними громадами Заводською, Сенчанською і Лохвицькою 

пропорційно до чисельності, вирівнявши долі шляхом сплати коштами. 

 
 

Міський голова                                    Віталій СИДОРЕНКО 

 

 


