
                                                 

 

           Проект 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА  РАДА 
 

РІШЕННЯ 
 
_________________2020 р.                        сесія 7 скликання 

 
Про надання згоди на безоплатну передачу друкованої продукції 

Національної академії педагогічних наук України 
 

Відповідно до пункту 32 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, статті 4 Закону України “Про 
передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, рішення           
20 сесії обласної Ради 3 скликання №360 від 27 березня 2001 року “Про нову 
редакцію рішення 5 сесії обласної Ради 3 скликання від 29 квітня 1999 року 
“Про об’єкти комунальної власності”, враховуючи лист Національної академії 
педагогічних наук України від 15 червня 2020 року №2-06/211, клопотання 
управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації, управління 
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області, 
висновок постійної комісії обласної Ради з питань регулювання  комунальної  
власності  та  приватизації,  обласна  Рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати згоду на безоплатну передачу друкованої продукції 
Національної академії педагогічних наук України, виданої за державні кошти, 
установам, організаціям та закладам, що є спільною власністю територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області, згідно з додатком. 

 
2. Національній академії педагогічних наук України (Топузов О.М.), 

комунальному вищому навчальному закладу „Вінницька академія неперервної 
освіти” (Дровозюк С.І.)   та Вінницькій обласній універсальній науковій 
бібліотеці ім. К.А. Тімірязєва (Сеник Л.Б.) здійснити передачу-приймання 
майна, зазначеного в пункті 1цього рішення, відповідно до чинного 
законодавства України, з оформленням необхідних документів.   

 
3.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  

комісію обласної  Ради  з  питань  регулювання  комунальної  власності  та 
приватизації  (Масленніков О.Г.) 
 
 
Голова обласної Ради      Анатолій ОЛІЙНИК 
 
   
 
 

  



                         Додаток 
                до рішення  ___ сесії 
                      обласної Ради 7 скликання  
                            від _______________ 2020 року № ____ 
 
 
 

ПЕРЕЛІК 
друкованої продукції, яка безоплатно передається Національною академією педагогічних наук України установам, 

організаціям, закладам, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області 
 

 
№ 
з/п 

 
Вид та назва видання, автори 

 
Рік 

випуску 
видання 

Найменування підвідомчої 
установи НАПН України - 

балансоутримувача 

Найменування закладів, 
установ, організацій, що 

подали заявки на отримання 
друкованої продукції НАПН 

 
Кількість 

примірників 

1 2 3 4 5 6 
1 Монографія «Стратегія формування творчої 

особистості, методи, прийоми, форми» (в.Ільїн та 
ін.) 

 
2020 Інститут педагогіки НАПН 

України 

Комунальний вищий 
навчальний заклад "Вінницька 
академія неперервної освіти" 

5 

2 Методичні рекомендації «Діагностика 
самовизначення щодо майбутньої професії 
обдарованих учнів ліцею» (М.Мельник та ін.) 

2020 Інститут педагогіки НАПН 
України 

Комунальний вищий 
навчальний заклад "Вінницька 
академія неперервної освіти" 

5 

3 Монографія “Стратегії формування творчої 
особистості: методи, прийоми, форми”                     
(В. Ільїн та ін.) 

2020 Інститут обдарованої 
дитини НАПН України 

Вінницька обласна 
універсальна наукова 
бібліотека імені К.А. 

Тімірязєва 

1 

4 Методичні рекомендації “Діагностика 
самовизначення щодо майбутньої професії 
обдарованих учнів ліцею” (М. Мельник та ін.) 

2020 Інститут обдарованої 
дитини НАПН України 

Вінницька обласна 
універсальна наукова 
бібліотека імені К.А. 

Тімірязєва 

1 

    УСЬОГО 12 
 
 
 
Заступник голови обласної Ради            М. КРЕМЕНЮК 
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