
 

     

  

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  3 квітня  2015 року         № 500 

смт. Голованівськ 

 

Про прийняття закладів культури 

у спільну власність територіальних громад  

сіл та селищ Голованівського району 

 

Керуючись ст.ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»,     

ст. 89 Бюджетного кодексу України, ст. 137 Господарського кодексу України, 

Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності», постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року 

№1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 

враховуючи рішення сесій сільських та селищних рад району щодо передачі 

закладів культури у спільну власність територіальних громад сіл та селищ 

Голованівського району, за погодженням постійної комісії Голованівської 

районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, власності, ефективного 

використання майна, приватизації та соціально-економічного розвитку та у 

зв’язку з необхідністю приведення статусу закладів культури у відповідність до 

вимог Бюджетного кодексу України, 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти з 01 квітня 2015 року безоплатно із комунальної власності 

територіальних громад сіл та селищ району у спільну власність територіальних 

громад сіл та селищ Голованівського району заклади культури (як не юридичні 

особи) без нерухомого майна, згідно переліків (додається). 

 

 

 



2. Передати заклади культури в оперативне управління відділу культури, 

туризму та культурної спадщини Голованівської районної державної 

адміністрації. 

 

3. Прийняти безоплатно у спільну власність територіальних громад сіл 

та селищ Голованівського району основні засоби, фонди та матеріальні цінності 

закладів культури з комунальної власності територіальних громад сіл та селищ 

району. 

 

4. Рекомендувати відділу культури, туризму та культурної спадщини 

Голованівської районної державної адміністрації, сільським та селищним радам 

укласти договори позички або оренди приміщень закладів культури та 

договорів про відшкодування витрат орендодавця (позичкодавця) на утримання 

орендованого майна.  

 

5. Рекомендувати відділу культури, туризму та культурної спадщини 

Голованівської районної державної адміністрації прийняти трудові книжки 

працівників закладів культури та внести в них записи про зміну 

підпорядкованості.  

 

6. Затвердити склад комісії з приймання-передачі майна закладів 

культури, згідно додатку. 

 

7. Комісії здійснити приймання-передачу закладів культури у спільну 

власність територіальних громад сіл та селищ Голованівського району 

відповідно до норм чинного законодавства та у місячний термін надати акти 

приймання – передачі на затвердження голові районної ради. 

 

8. Голованівській районної ради після оформлення відповідних 

документів внести зміни до Переліку об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ Голованівського району, затвердженого 

рішенням районної ради від 12 травня 2010 року №326. 

 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію Голованівської районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, 

власності, ефективного використання майна, приватизації та соціально-

економічного розвитку. 

 

 

 

 
 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 

 

 

 



         ЗАТВЕРДЖЕНО 

         рішення Голованівської  

районної ради 

від 03 квітня 2015 року  

№ 500 

 

ПЕРЕЛІК 

сільських та міських будинків культури і клубів,  

які приймаються із комунальної власності територіальних громад сіл та 

селищ району у спільну власність територіальних громад  

сіл та селищ Голованівського району 
№ 

п/п 

Назва 

територіальної 

громади 

Назва будинку культури, 

клубу 

Адреса будинку 

культури, клубу  

Рішення 

сільської/селищної 

ради 

1.  Вербівська Вербівський сільський 

будинок культури 

с. Вербове, 

вул. Івана 

Франка, 34 

Рішення сесії 

Вербівської 

сільської ради від 

06.02.2015 №193 

2. Грузька Грузький сільський 

будинок культури 

с. Грузьке, 

вул. Миру, 12а 

Рішення сесії 

Грузької  

сільської ради від  

03.03.2015 №27 

 

3.  

 

Ємилівська 

Ємилівський сільський 

будинок культури 

с. Ємилівка, 

вул. Леніна, 30 

Рішення сесії 

Ємилівської 

сільської ради від  

12.02.2015 №220 
Ємилівський  

сільський клуб 

селище 

Ємилівка, 

вул. Енгельса, 11 

4. Журавлинська Журавлинський сільський 

будинок культури 

с. Журавлинка, 

вул. Зарічна,7а 

Рішення сесії 

Журавлинської 

сільської ради від 

10.02.2015 №164 

5. Капітанська Капітанський сільський 

будинок культури 

с. Капітанка, 

вул. Леніна,100/2 

Рішення сесії 

Капітанської 

сільської ради від  

10.02.2015 №354 

6.  Клинівська Клинівський сільський 

будинок культури 

с. Клинове, 

вул. 

Терешкової,29 

Рішення сесії 

Клинівської 

сільської ради від  

09.02.2015 №227 

7. Красногірська Красногірський сільський 

будинок культури 

с. Красногірка, 

вул. Тельмана,51 

Рішення сесії 

Красногірської 

сільської ради від  

09.02.2015 №176 

8.  Крутеньківська Крутеньківський 

сільський 

будинок культури 

с. Крутеньке, 

вул. Леніна,4 

Рішення сесії 

Крутеньківської 

сільської ради від  

06.02.2015 №160 

9.  Лебединська  Табанівський  

сільський клуб 

с. Табанове, 

вул. Миру, 5а 

Рішення сесії 

Лебединської 

сільської ради від  

11.02.2015 №189 

10. Липовеньківська Липовеньківський с. Липовеньке, Рішення сесії 



сільський будинок 

культури 

провулок 

Коваленка 

Липовеньківської 

сільської ради від  

06.02.2015 №198 

11. Люшнюватська Люшнюватський 

сільський будинок 

культури 

с. Люшнювате, 

вул. Перемоги,17 

Рішення сесії 

Люшнюватської 

сільської ради від  

06.02.2015 №220 

 

12. 

 

Межирічківська 

Межирічківський 

сільський будинок 

культури 

с. Межирічка, 

вул. Чкалова,1а 

Рішення сесії 

Межирічківської 

сільської ради від  

06.02.2015 №226 Краснопільський  

сільський клуб 

с. Краснопілля, 

вул. Леніна,2 

13. Молдовська Молдовський сільський 

будинок культури 

с. Молдовка, 

вул. Суворова,65 

Рішення сесії 

Молдовської 

сільської ради від  

09.02.2015 №394 

14. Наливайківська Наливайківський  

сільський клуб 

с. Наливайка, 

вул. 

Центральна,4 

Рішення сесії 

Наливайківської 

сільської ради від 

04.02.2015 №172 

 

15. 

 

Перегонівська 

Перегонівський сільський 

будинок культури 

с. Перегонівка, 

вул. Енгельса,11 

Рішення сесії 

Перегонівської 

сільської ради від 

09.02.2015 №249 
Давидівський сільський 

клуб 

с. Давидівка, 

вул. Польова,1 

16. Пушківська Пушківський сільський 

клуб 

с. Пушкове, 

вул. Данилюка, 4 

Рішення сесії 

Пушківської 

сільської ради від 

10.02.2015 №173 

17. Побузька Побузький міський  

будинок культури 

смт.Побужжя, 

вул. Театральна, 

1 

Рішення сесії 

Побузької 

селищної ради від 

17.03.2015 №607 

18. Розкішненська Новосільський 

сільський клуб 

 

с. Новосілка, 

вул. Леніна, 44 

Рішення сесії 

Розкішненської 

сільської ради від 

11.02.2015 №263 

19. Роздольська Роздольський  

сільський клуб 

с. Роздол, 

вул. Одеська,1 

Рішення сесії 

Роздольської 

сільської ради від 

31.01.2015 №180 

20. Свірнівська Свірнівський сільський 

будинок культури 

с.Свірневе, 

вул. Перемоги,24 

Рішення сесії 

Свірнівської 

сільської ради від 

30.01.2015 №278 

21. Троянська Троянський сільський 

будинок культури 

с. Троянка, 

вул. Шкільна,2 

Рішення сесії 

Троянської 

сільської ради від 

03.02.2015 №250 

 

22. Шепилівська Шепилівський сільський 

будинок культури 

с. Шепилове, 

вул. Леніна,8 

Рішення сесії 

Шепилівської 

сільської ради від 

27.02.2015 №202 
Олександрівський 

 сільський клуб 

с. Олександрівка, 

вул. Чкалова,25 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

         рішення Голованівської  

районної ради 

від 03 квітня 2015 року  

№ 500 

 

ПЕРЕЛІК 

сільських, селищних та міських бібліотек, які приймаються із комунальної 

власності територіальних громад сіл та селищ району у спільну власність 

територіальних громад сіл та селищ Голованівського району 

 
№ 

п/п 

Назва територіальної 

громади 

Назва  

бібліотеки 

Адреса бібліотеки  Рішення 

сільської/селищної 

ради 

1.  Голованівська Бібліотека селища 

Голованівськ 

селище 

Голованівськ, 

вул. Радянська 

Рішення сесії 

Голованівської 

селищної ради від 

29.01.2015 №685 

2.  Вербівська  Вербівська сільська 

бібліотека 

с.Вербове, 

вул. Івана Франка, 

34 

Рішення сесії 

Вербівської сільської 

ради 

від 06.02.2015 №193 

3.  Грузька Грузька сільська 

бібліотека 

с.Грузьке, 

вул. Миру, 12а 

Рішення сесії Грузької  

сільської ради від  

03.03.2015 №27 

 

4. 

 

Ємилівська 

Ємилівська сільська 

бібліотека 

с.Ємилівка, 

вул. Леніна, 30 

Рішення сесії 

Ємилівської  

сільської ради від 

12.02.2015 №220 
Сільська  бібліотека 

селища Ємилівка 

селище Ємилівка, 

вул.Енгельса, 13 

5. Журавлинська  Журавлинська сільська 

бібліотека 

с.Журавлинка, 

вул. Шкільна, 30а 

Рішення сесії 

Журавлинської  

сільської ради від 

10.02.2015 №164 

6. Капітанська Капітанська сільська 

бібліотека 

с.Капітанка, 

вул.Леніна, 100/3 

Рішення сесії 

Капітанської  

сільської ради від  

10.02.2015 №354 

7. Клинівська  Клинівська сільська 

бібліотека 

с.Клинове, 

вул. Терешкової,29 

Рішення сесії 

Клинівської  

сільської ради від  

09.02.2015 №227 

8. Красногірська  Красногірська сільська 

бібліотека 

с.Красногірка, 

вул. Тельмана, 45 

Рішення сесії 

Красногірської  

сільської ради від  

09.02.2015 №176 

9. Крутеньківська Крутеньківська 

сільська бібліотека 

с.Крутеньке, 

вул. Леніна,4 

Рішення сесії 

Крутеньківської  

сільської ради від  

06.02.2015 №160 

10.  Лебединська Лебединська сільська 

бібліотека 

с.Лебединка, 

вул. Шкільна,1 

Рішення сесії 

Лебединської  

сільської ради від  

11.02.2015 №189 



11. Липовеньківська Липовеньківська 

сільська бібліотека 

с.Липовеньке, 

вул.Шубіна, 1 

Рішення сесії 

Липовеньківської  

сільської ради від 

06.02.2015 №198 

12. Люшнюватська Люшнюватська 

сільська бібліотека 

с.Люшнювате, 

вул. Перемоги,17 

Рішення сесії 

Люшнюватської  

сільської ради від  

06.02.2015 №220 

13. Межирічківська Межирічківська 

сільська бібліотека 

с.Межирічка, 

вул. Чкалова,5 

Рішення сесії 

Межирічківської  

сільської ради від  

06.02.2015 №226 

14. Молдовська Молдовська сільська 

бібліотека 

с.Молдовка, 

вул. Суворова,61 

Рішення сесії 

Молдовської сільської 

ради від  

09.02.2015 №394 

15. Наливайківська Наливайківська 

сільська бібліотека 

с.Наливайка, 

вул. 

Центральна, 3 

Рішення сесії 

Наливайківської  

сільської ради від 

04.02.2015 №172 

 

16. 

Перегонівська Перегонівська сільська 

бібліотека 

с.Перегонівська, 

вул.Енгельса,11 

Рішення сесії 

Перегонівської  

сільської ради від 

09.02.2015 №249 
Полониська сільська 

бібліотека 

с.Полонисте, 

вул.Шевченка,24 

 

17. 

Побузька Побузька міська 

бібліотека для 

дорослих 

смт.Побузьке, 

вул. Театральна, 1 

Рішення сесії 

Побузької  

селищної ради від  

17.03.2015 №607 Побузька міська 

бібліотека  

для дітей 

смт.Побузьке, 

вул. Театральна, 1 

18. Пушківська Пушківська сільська 

бібліотека 

с.Пушкове, 

вул. Гагаріна, 2 

Рішення сесії 

Пушківської сільської 

ради від 10.02.2015 

№173 

 

19. 

 

Розкішненська 

Розкішненська 

сільська бібліотека 

с.Розкішне, 

вул. Садова,34 

Рішення сесії 

Розкішненської  

сільської ради від  

11.02.2015 №263 
Новосільська сільська 

бібліотека 

с.Новосілка, 

вул. Леніна, 42 

20. Роздольська Роздольська сільська 

бібліотека 

с.Роздол, 

вул. Одеська, 1 

Рішення сесії 

Роздольської сільської 

ради від 31.01.2015 

№180 

21. Свірнівська Свірнівська сільська 

бібліотека 

с.Свірневе, 

вул. Перемоги,24 

Рішення сесії 

Свірнівської сільської 

ради від 30.01.2015 

№278 

 

22. 

Семидубська Семидубська сільська 

бібліотека 

с.Семидуби,  

вул. Шкільна,3 

Рішення сесії 

Семидубської  

сільської ради від  

03.02.2015 №161 

23. Троянська  Троянська сільська 

бібліотека 

с.Троянка, 

вул. Шкільна, 22 

Рішення сесії 

Троянської  

сільської ради від  

 03.02.2015 №250 

 

24. 

 

 

Шепилівська  

Шепилівська сільська 

бібліотека 

с.Шепилове, 

вул. Леніна,8 

Рішення сесії 

Шепилівської  

сільської ради від  

27.02.2015 №202 
Олександрівська 

сільська бібліотека 

с.Олександрівка, 

вул. Чкалова,25 



 

 

         Додаток  

         до рішення Голованівської  

районної ради 

від 03 квітня 2015 року 

№500 

 

СКЛАД  

комісії з приймання-передачі майна закладів культури у спільну власність 

територіальних громад сіл та селищ Голованівського району 

 

Голова комісії: 

КОЗАК 

Володимир Володимирович 
- заступник голови Голованівської 

районної ради 

 

Заступник голови комісії: 

БУГАЄНКО 

Ольга Петрівна 

- заступник голови Голованівської 

районної державної адміністрації (за 

згодою) 

 

Секретар комісії: 

ПІЩИК 

Тетяна Володимирівна 

- начальник відділу культури, туризму та 

культурної спадщини Голованівської 

районної державної адміністрації 

 

Члени комісії: 

ДУДАР 

Василь Серафимович 

- начальник фінансового управління 

Голованівської районної державної 

адміністрації 

 

КРАВЦОВА 

Наталія Сергіївна 

- головний бухгалтер відділу культури, 

туризму та культурної спадщини 

Голованівської районної державної 

адміністрації 
 

ЛАГОДА 

Наталія Олександрівна 

- юрист відділу культури, туризму та 

культурної спадщини Голованівської 

районної державної адміністрації 

 

ТРІЩЕНКО  

Людмила Миколаївна 

- голова Голованівської районної 

профспілкової організації профспілки 

працівників культури 
 

Делегований представник  

сільської, селищної ради 

-  

 


