
                                                             

 

                                               Проєкт 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА  РАДА 
 

РІШЕННЯ 
 

_________________2020 р.                     сесія 7 скликання 
  

Про Вінницький обласний краєзнавчий музей 
 
 Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, статті 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про культуру», 
«Про музеї та музейну справу», 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», 
враховуючи клопотання управління культури і мистецтв Вінницької обласної 
державної адміністрації та управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області, висновки постійних комісій 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації, з 
питань бюджету, фінансів та обласних програм, з питань освіти, культури, сім’ї 
та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:  

 
1. Створити відокремлений підрозділ «Музей Мужніх» Вінницького 

обласного краєзнавчого музею.  
1.1 Визначити місцезнаходження відокремленого підрозділу «Музей 

Мужніх» Вінницького обласного краєзнавчого музею: вул. Пирогова, буд. 148, 
м. Вінниця, Вінницька область, Україна, 21018. 

 
2. Створити відокремлений підрозділ «Історико-меморіальний комплекс 

пам’яті жертв нацизму» Вінницького обласного краєзнавчого музею.  
2.1 Визначити місцезнаходження відокремленого підрозділу «Історико- 

меморіальний комплекс пам’яті жертв нацизму» Вінницького обласного 
краєзнавчого музею: смт Стрижавка, Урочище «Кемпінг», Вінницький район, 
Вінницька область, Україна, 23211.  

 
3. Створити відокремлений підрозділ «Музей композитора                     

М.Д. Леонтовича» Вінницького обласного краєзнавчого музею.  
3.1 Визначити місцезнаходження відокремленого підрозділу «Музей 

композитора М.Д. Леонтовича» Вінницького обласного краєзнавчого музею: 
вул. Леонтовича, буд. 2, с. Марківка, Теплицький район, Вінницька область, 
Україна, 23815.  

 



4. Створити відокремлений підрозділ «Музей Батозької битви» 
Вінницького обласного краєзнавчого музею.  

4.1 Визначити місцезнаходження відокремленого підрозділу «Музей 
Батозької битви» Вінницького обласного краєзнавчого музею: вул. Гагаріна, 
буд. 41, с. Четвертинівка, Тростянецький район, Вінницька область, Україна, 
24327. 

 
5. Створити відокремлений підрозділ «Музей Великого Українця Михайла 

Грушевського» Вінницького обласного краєзнавчого музею.  
5.1 Визначити місцезнаходження відокремленого підрозділу «Музей 

Великого Українця Михайла Грушевського» Вінницького обласного 
краєзнавчого музею: вул. Грушевського, буд. 34, с. Сестринівка, Козятинський 
район, Вінницька область, Україна, 22140.  

 
6. Внести зміни до Статуту Вінницького обласного краєзнавчого музею в 

частині переліку відокремлених підрозділів та повноважень директора музею. 
6.1 Затвердити Статут Вінницького обласного краєзнавчого музею, 

викладений у новій редакції (додаток 1). 
6.2 Затвердити: 
- Положення про відокремлений підрозділ «Музей Мужніх» Вінницького 

обласного краєзнавчого музею (додаток 2); 
- Положення про відокремлений підрозділ «Історико-меморіальний 

комплекс пам’яті жертв нацизму» Вінницького обласного краєзнавчого музею 
(додаток 3);  

- Положення про відокремлений підрозділ «Музей композитора                  
М. Д. Леонтовича» Вінницького обласного краєзнавчого музею (додаток 4); 

- Положення про відокремлений підрозділ «Музей Батозької битви» 
Вінницького обласного краєзнавчого музею (додаток 5); 

- Положення про відокремлений підрозділ «Музей Великого Українця 
Михайла Грушевського» Вінницького обласного краєзнавчого музею (додаток 
6). 

 
7. Доручити директору Вінницького обласного краєзнавчого музею 

Висоцькій К.І.: 
 7.1 Здійснити всі організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації 

Статуту, викладеного в новій редакції, а також відокремлених підрозділів 
відповідно до чинного законодавства, про що повідомити управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області в місячний 
термін (з наданням копій Статуту і положень);  

7.2 Призначити керівників відокремлених підрозділів, зазначених у 
пунктах 1, 2, 3, 4, 5 цього рішення.  

 
8. Управлінню культури і мистецтв облдержадміністрації (Дернова О.М.) 

здійснювати утримання Вінницького обласного краєзнавчого музею в межах 
бюджетних асигнувань, затверджених обласним бюджетом.  

 



9. Припинити підрозділи:  
- філія Вінницького обласного краєзнавчого музею «Історико-

меморіальний комплекс пам'яті жертв фашизму»; 
- структурний підрозділ - філія Вінницького обласного краєзнавчого музею 

- «Музей М.Д. Леонтовича»; 
- структурний підрозділ - філія Вінницького обласного краєзнавчого музею 

- «Битва під Батогом»; 
- філія Вінницького обласного краєзнавчого музею в с. Сестринівка 

Козятинського району без права юридичної особи - «Музей М.С. 
Грушевського». 

 
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації 
(Масленніков О.Г.), з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, 
духовності та історичної спадщини (Станіславенко Л.А.), з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.) 

 
 
 
Голова обласної Ради                                                        А.ОЛІЙНИК 
 
 
 


