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Проект

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСН 4 РАДА

РІШЕННЯ

2023 р. сесія 8 скликання

Про внесення змін до рішення 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 
29 січня 2021 року № 43 «Про реорганізацію комунального 

некомерційного підприємства «Козятинська обласна туберкульозна 
лікарня Вінницької обласної Ради»»

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частин 4, 5 статті 60, 
абзацу 2 пункту 10 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 104, 105, 106, 107, 
Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України, 
Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 
населення», розпорядження Кабінету Міністрів України від ЗО листопада 2016 
року № 1013 - Р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи 
охорони здоров’я», рішення 20 сесії обласної Ради З скликання від 27 березня 
2001 року № 360 «Про нову редакцію рішення 5 сесії обласної Ради З 
скликання від 29 квітня 1999 року «Про об’єкти комунальної власності», 
рішення 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 року «Про 
реорганізацію комунального некомерційного підприємства «Козятинська 
обласна туберкульозна лікарня Вінницької обласної Ради», рішення 7 сесії 
обласної Ради 8 скликання від 19 березня 2021 року № 105 «Про внесення 
змін до статуту комунального некомерційного підприємства «Вінницьке 
обласне спеціалізоване територіальне медичне об’єднання «Фтизіатрія» 
Вінницької обласної Ради», враховуючи клопотання управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області та висновки 
постійних комісій обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального 
захисту та ветеранів, з питань будівництва, комунального майна, транспорту 
та розвитку інфраструктури, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пункту 6 рішення 4 сесії обласної Ради 8 скликання 
від 29 січня 2021 року № 43 «Про реорганізацію комунального 
некомерційного підприємства «Козятинська обласна туберкульозна лікарня 
Вінницької обласної Ради»» та викласти його в новій редакції:



«Встановити, що в результаті реорганізації шляхом приєднання земельна 
ділянка, майно, права та обов’язки комунального некомерційного 
підприємства «Козятинська обласна туберкульозна лікарня Вінницької 
обласної Ради» переходять до правонаступника комунального 
некомерційного підприємства «Вінницький обласний клінічний 
фтизіопульмонологічний центр» Вінницької обласної Ради».

Вилучити з оперативного управління майно (рухоме і нерухоме) та 
припинити право постійного користування на земельну ділянку (кадастровий 
номер 0521487000:02:002:0011 загальною площею 12,7708 га) комунального 
некомерційного підприємства «Козятинська обласна туберкульозна лікарня 
Вінницької обласної Ради» (код ЄДРПОУ 26285342), що розташовані за 
адресою: вулиця Планова 1, село Сестринівка, Козятинський район. 
Вінницька область, 22140 та закріпити майно (рухоме і нерухоме) за 
комунальним некомерційним підприємством «Вінницький обласний 
клінічний фтизіопульмонологічний центр» Вінницької обласної Ради» на 
праві оперативного управління, а земельну ділянку (кадастровий номер 
0521487000:02:002:0011, площа 12,7708 га, що розташована за адресою: 
вулиця Планова 1, село Сестринівка, Козятинський район. Вінницька область) 
на праві постійного користування».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та 
ветеранів (Грубеляс І.П.), з питань будівництва, комунального майна, 
транспорту та розвитку інфраструктури (Ковальов А.Є.).

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ


