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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №

_________ 2020 ___сесія 7 скликання

Про реорганізацію Плисківського психоневрологічного інтернату

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частини 4 статті 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 104, 105, 106, 107 
Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України, 
рішення 20 сесії обласної Ради 3 скликання від 27 березня 2001 року № 360 
«Про нову редакцію рішення 5 сесії обласної Ради 3 скликання від 29 квітня 
1999 року «Про об'єкти комунальної власності», з метою оптимізації діяльності 
установ системи соціального захисту населення, підвищення ефективності 
роботи та покращення соціального захисту осіб з інвалідністю та громадян 
похилого віку, враховуючи клопотання Департаменту соціальної та молодіжної 
політики обласної державної адміністрації, управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області та висновки постійних 
комісій обласної Ради з питань з питань охорони здоров’я, соціального захисту 
та зайнятості населення і з питань регулювання комунальної власності та 
приватизації, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати Плисківський психоневрологічний інтернат (код 
ЄДРПОУ 03188151, місцезнаходження: вул. Броніцького,2, с. Плисків, 
Погребищенського району, Вінницької області, 22252) шляхом приєднання до 
комунальної установи «Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб 
похилого віку».

2. Утворити комісію з реорганізації Плисківського психоневрологічного 
інтернату шляхом приєднання до комунальної установи «Обласний пансіонат 
для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку» (далі -  комісія з реорганізації) у
складі, згідно з додатком 1.

3. Місцем роботи комісії з реорганізації визначити приміщення за 
адресою: вул. Броніцького,2, с. Плисків, Погребищенського району, Вінницької 
області, 22252.

4. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог — два місяці з дня 
оприлюднення, згідно з чинним законодавством України, повідомлення про 
рішення щодо реорганізації шляхом приєднання Плисківського 
психоневрологічного інтернату.

5. Комісії з реорганізації здійснити всі організаційно-правові заходи щодо 
реорганізації шляхом приєднання Плисківського психоневрологічного 
інтернату до комунальної установи «Обласний пансіонат для осіб з



інвалідністю та осіб похилого віку», в порядку встановленому чинним 
законодавством України.

6. Встановити, що в результаті реорганізації шляхом приєднання права та 
обов’язки, майно, земельні ділянки Плисківського психоневрологічного 
інтернату переходять до правонаступника комунальної установи «Обласний 
пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку». Закріпити майно за 
комунальною установою «Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб 
похилого віку» на праві оперативного управління, а земельні ділянки 
(кадастровий номер 0523484200:05:001:0095, площа 1,1476 га, кадастровий 
номер 0523484200:05:001:0089, площа 0,8219 га розташовані за адресою: вул. 
Броніцького,2, с. Плисків, Погребищенського району, Вінницької області, 
22252; кадастровий номер 0523484200:05:001:0090, площа 0,4052 га, 
розташовану за адресою: вул. Броніцького, 29, с. Плисків, Погребищенського 
району, Вінницької області, 22252) передати у постійне користування.

7. Комісії з реорганізації:
7.1. Повідомити про наступне вивільнення виконуючого обов’язки 

директора Плисківського психоневрологічного інтернату Тислюка Павла 
Вікторовича.

7.2. Повідомити у встановленому чинним законодавством України порядку 
працівників Плисківського психоневрологічного інтернату про реорганізацію 
юридичної особи. Забезпечити дотримання соціально-правових гарантій 
працівників інтернату у порядку та на умовах, визначених чинним 
законодавством України.

7.3. Провести інвентаризацію майна Плисківського психоневрологічного 
інтернату згідно з законодавством.

7.4. Здійснити усі розрахунки за зобов’язаннями Плисківського 
психоневрологічного інтернату в порядку встановленому законодавством.

7.5. Скласти передавальний акт та подати його на затвердження до 
Вінницької обласної Ради після закінчення строку пред’явлення кредиторами 
вимог у порядку встановленому законодавством.

7.6. Надати державному реєстратору усі документи передбачені Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань» для проведення державної реєстрації реорганізації 
шляхом приєднання Плисківського психоневрологічного інтернату.

8. Заступнику директора Департаменту соціальної та молодіжної 
політики обласної державної адміністрації (Мельнику О.В.) здійснити 
організаційно-правові заходи щодо виконання статті 22 Закону України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

9. Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної 
адміністрації (Мельник О.В.) передбачити кошти на проведення процедури 
реорганізації Плисківського психоневрологічного інтернату.

10. Внести зміни у додаток 2 до рішення 23 сесії обласної Ради З 
скликання від 12 жовтня 2001 року № 483 «Про управління об’єктами спільної 
власності територіальних громад області», а саме:

10.1. Вилучити з розділу «Установи соціального захисту населення» такий 
пункт:

«1. Плисківський психоневрологічний інтернат».



11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та 
зайнятості населення (Хребтій Я.В.) і з питань регулювання комунальної 
власності та приватизації (Масленніков О.Г.).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток 1
до рішення____сесії

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від ______________

СКЛАД
комісії з реорганізації Плисківського психоневрологічного інтернату 

шляхом приєднання до комунальної установи «Обласний пансіонат для 
осіб з інвалідністю та осіб похилого віку».

Голова комісії:
тислюк
Павло Вікторович

Члени комісії:
АСТАХОВА 
Світлана Миколаївна

ДВОРЕЦЬКА 
Наталія Олексіївна

КАЛЄТНІК
Анатолій Миколайович

МАЗУРЧАК 
Ірина Миколаївна

СУРКОВА 
Олена Петрівна

- голова комісії, в. о. директора 
Плисківського психоневрологічного 
інтернату,
індифікаційний номер

-  голова профспілкового комітету 
Плисківського психоневрологічного 
інтернату,
індифікаційний номер

головний спеціаліст відділу 
комунальної власності Управління 
спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької 
області,
ідентифікаційний номер

- начальник управління розвитку 
соціальних послуг та взаємодії з ОТГ 
Департаменту соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
індифікаційний номер

- головний спеціаліст відділу 
планування місцевого бюджету 
управління планування та розподілу 
фінансів Департаменту соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
індифікаційний номер_______
- головний бухгалтер Плисківського 
психоневрологічного інтернату, 
індифікаційний номер ^



ЯКИМЧУК
Катерина Олександрівна

ЯКУБОВСЬКИИ 
Сергій Олександрович

-  головний бухгалтер Обласного 
пансіонату для осіб з інвалідністю  та 
осіб похилого віку, 
індифікаційний номер

-  директор Обласний пансіонат для 
осіб з інвалідністю та осіб похилого 
віку,
індифікаційний номер

Заступник директора Департаменту Олександр МЕЛЬНИК


