
 

                                               ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1-а СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

(друге засідання) 

РІШЕННЯ   
            

від 1 грудня 2017 року                                                                               № 20 

 
Про ініціативу щодо безоплатної передачі  

об’єктів спільної власності територіальних  

громад Гребінківського району у власність  

Гребінківської міської об’єднаної  

територіальної громади 

 

        У зв’язку з утворенням Гребінківської міської об’єднаної територіальної 

громади, керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 3 Закону України «Про передачу об’єктів 

права державної та комунальної власності», постановою Кабінету Міністрів 

України від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», ст. 89 Бюджетного кодексу України, Гребінківська 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Звернутись до Гребінківської районної ради з ініціативою – пропозицією 

щодо безоплатної передачі наступних об’єктів: 

1.1. Цілісний майновий комплекс Гребінківська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 1 за адресою: м. Гребінка, вул. Магістральна, 4. 

1.2. Цілісний майновий комплекс Гребінківська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 2, за адресою: м. Гребінка, вул. Городищенська, 1. 

1.1. Цілісний майновий комплекс Гребінківська гімназія за адресою: м. 

Гребінка, вул. Магістральна, 118. 

1.2. Цілісний майновий комплекс Гребінківська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 4, за адресою: м. Гребінка, вул. Магістральна, 120. 

1.3. Цілісний майновий комплекс Слободо-Петрівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів за адресою: с. Слободо-Петрівка 

Гребінківського району, вул. Перемоги, 85 А. 

1.4. Цілісний майновий комплекс Мар’янівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів за адресою: с. Мар’янівка Гребінківського району, вул. 

Миру, 34-а. 

1.5. Цілісний майновий комплекс ДНЗ «Веселка» за адресою: м. 

Гребінка, вул. Євгена Гребінки, 1/2. 

1.6. Цілісний майновий комплекс ДНЗ «Теремок» за адресою: м. 

Гребінка, пров. Піонерський, 1/2. 

1.7. Цілісний майновий комплекс ДНЗ «Струмочок» за адресою: с. 



Слободо-Петрівка Гребінківського району, вул. Перемоги, 83. 

1.8. Цілісний майновий комплекс ДНЗ «Чебурашка» за адресою: с. 

Мар’янівка Гребінківського району, вул. Миру, 34-а. 

1.9. Цілісний майновий комплекс Гребінківський районний Будинок 

культури, за адресою: м. Гребінка, вул. Євгена Гребінки, 13. 

1.10. Мар’янівський сільський будинок культури за адресою: с. 

Мар’янівка Гребінківського району, вул. Миру, 24-а. 

1.11. Слободо-Петрівський сільський будинок культури за адресою: с. 

Слободо-Петрівка Гребінківського району, вул. Паркова, 3 А. 

1.12. Гребінківський районний народний краєзнавчий музей за адресою: 

м. Гребінка, вул. Євгена Гребінки, 13. 

1.13. Гребінківська районна бібліотека для дітей за адресою: м. 

Гребінка, вул. Євгена Гребінки, 13. 

1.14. Гребінківська центральна районна бібліотека за адресою: 

м. Гребінка, вул. Євгена Гребінки, 13. 

1.15. Слободо-Петрівська сільська бібліотека - філія за адресою: с. 

Слободо-Петрівка Гребінківського району, вул. Паркова, 3 А. 

1.16. Оржицька сільська бібліотека - філія за адресою: с. Оржиця 

Гребінківського району, вул. 40-річчя Перемоги, 31 А. 

1.17. Мар’янівська сільська бібліотека - філія за адресою: с. Мар’янівка 

Гребінківського району, вул. Миру, 14. 

1.18. Цілісний майновий комплекс Гребінківська дитяча музична 

школа за адресою: м. Гребінка, пров. Піонерський, 8. 

1.19. Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги за 

адресою: м. Гребінка, пров. Спортивний, 11, з фельдшерсько-акушерським 

пунктом у с. Мар’янівка за адресою: с. Мар’янівка  Гребінківського району, 

вул. Гребінки, 25-Б та амбулаторією у с. Слободо-Петрівка за адресою: с. 

Слободо-Петрівка Гребінківського району, вул. Гоголя, 49. 

1.20. Дитячо-юнацька спортивна школа Гребінківської районної ради за 

адресою: м. Гребінка, пров. Спортивний, 2 г. 

1.21. Будинок дитячої та юнацької творчості за адресою: м. Гребінка, 

вул. Ярослава Мудрого, 8. 

1.22. Станція юних техніків за адресою: м. Гребінка, вул. Ярослава 

Мудрого, 32. 

2. У зв’язку з відсутністю можливості поділу Гребінківського центру 

первинної медико-санітарної допомоги на міський та районний пропонувати 

Гребінківській районі раді термін передачі об’єктів, зазначених у пункті 1.19 

цього рішення, не раніше липня 2018 року після заявленого Міністерством 

охорони здоров’я України реформування первинної ланки медичної допомоги. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та підприємництва (Бондарь І.М.). 

 

 

         Міський голова                                           В. Колісніченко  


