
                                
 
 
 
                                                                        

 
ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
Від 17.12.2021 р. № 33 
 
Про закріплення на праві оперативного управління  
та передачу на баланс об’єктів нерухомості 
відділу культури і туризму виконавчого комітету   
Заводської міської ради. 
 
 

Керуючись статтею 137 Господарського кодексу України, Законом України “Про 
передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, постановою Кабінету Міністрів 
України від 21.09.1998 року за № 1482 “Про передачу об’єктів права державної та комунальної 
власності”, Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», статтями 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
враховуючи рішення шістдесят другої позачергової сесії Заводської міської ради сьомого 
скликання від 12.11.2020 року за № 7 «Про створення юридичної особи – відділу культури і 
туризму виконавчого комітету  Заводської міської ради та затвердження Положення про відділ 
культури і туризму виконавчого комітету Заводської міської ради», рішення дев’ятої сесії 
Заводської міської ради восьмого скликання від 23.06.2021 року за № 7 «Про перейменування  
Комунального закладу «Заводська дитяча музична школа». 
              

ВИРІШИЛИ: 1. Закріпити на праві оперативного управління за відділом культури і 
туризму виконавчого комітету  Заводської міської ради та передати на баланс об’єкти 
нерухомого майна комунальної власності в наступному складі: 

- нежитлова будівля  (Міський будинок культури № 1) за адресою: Полтавська область, 
Миргородський район, місто Заводське, вулиця Матросова, 15; 

- нежитлова будівля  (Міський будинок культури № 2) за адресою: Полтавська область, 
Миргородський район, місто Заводське, вулиця Жукова, 1; 

- громадський будинок (Комунальний заклад «Заводська дитяча мистецька школа» 
Заводської міської ради)  за адресою: Полтавська область, Миргородський район, місто 
Заводське, вулиця Шкільна, 3; 

- нежитлова будівля (колишня земська школа) за адресою: Полтавська область, 
Миргородський район, місто Заводське, вулиця Ватутіна, 171; 

- нежитлова будівля (Сільський будинок культури) за адресою: Полтавська область, 
Миргородський район, село Бодаква, вулиця Шевченка Тараса, 62а; 

- нежитлова будівля (Сільський клуб) за адресою: Полтавська область, Миргородський 
район, село Нижня Будаківка, вулиця Чупаки, 30а; 

- нежитлова будівля (Сільський клуб) за адресою: Полтавська область, Миргородський 
район, село Пісочки, вулиця Шкільна, 8. 

 



2. Здійснити державну реєстрацію іншого речового права - право оперативного 
управління вищевказаних об’єктів нерухомості за відділом культури і туризму виконавчого 
комітету   Заводської міської ради 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 
транспорту. 

 
 
 

  Міський голова                                                                                Віталій  СИДОРЕНКО 


