
УКРАЇНА  
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  

РІШ ЕННЯ
___________________ 2020 р. сесія 7 скликання

Про прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області єдиного майнового комплексу 

Тиврівського ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі науки 
Тиврівський район Вінницька область

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частини 4 статті 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 57 Господарського 
кодексу України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну 
загальну середню освіту», рішення 20 сесії обласної Ради 3 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 рішення 38 сесії Тиврівської районної ради 7 скликання від 
31 серпня 2020 _ року_ №725 «Про передачу єдиного майнового комплексу 
Тиврівського ліцею -інтернату поглибленої підготовки в галузі науки 
Тиврівського району В інницької області у  спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області», клопотання Департаменту освіти 
і науки Вінницької обласної державної адміністрації, управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області, висновки 
постійних комісій обласної Ради з питань регулювання комунальної власності 
та приватизації, з питань освіти, культури, сім ’ї та молоді, спорту і туризму, 
духовності та історичної спадщини, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Прийняти безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, м іста Тиврівського району у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ , м іст В інницької області єдиний майновий комплекс 
Тиврівського ліцею -інтернату поглибленої підготовки в галузі науки 
Тиврівський район В інницька область (м ісцезнаходж ення: вул. Тиверська, 
буд.14, смт Тиврів, Тиврівський район, В інницька область, 23300), в тому 
числі будинки та споруди, транспортні засоби, необоротні матеріальні 
активи (додаток 1}-

Прийняти Тиврівський ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі 
науки Тиврівський район Вінницька область до сфери управління 
В інницької обласної Ради.

2. Змінити повне найменування з Тиврівського ліцею -інтернату 
поглибленої підготовки в галузі науки Тиврівський район Вінницька область 
на комунальний заклад «Тиврівський науковий ліцей» Вінницької обласної 
Ради, скорочене найменування з Тиврівський ліцей-інтернат на Тиврівський 
науковий ліцей.

3. Привести Статут комунального закладу «Тиврівський науковий ліцей» 
Вінницької обласної Ради у відповідність до вимог чинного законодавства.

4. Затвердити Статут комунального закладу «Тиврівський науковий 
ліцей» Вінницької обласної Ради, викладений у новій редакції (додаток 2 ).

5. Рекомендувати директору Тиврівського ліцею -інтернату поглибленої 
підготовки в галузі науки Тиврівський район Вінницька область 
Подзігуну А.М. здійснити всі організаційно-правові заходи щодо виконання 
пунктів 3-4 цього рішення, про що поінформувати управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області в місячний 
термін (з наданням копії Статуту).

6. Доповнити розділ «Установи освіти» додатку № 2 до рішення 23 сесії 
обласної Ради_ 3 скликання від 12 жовтня 2001 року №483 «Про управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад області» пунктом 34, 
виклавши його в такій редакції:

«34. Комунальний заклад «Тиврівський науковий ліцей» Вінницької 
обласної Ради».

Проект



7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації 
(М асленніков О.Г.), з питань освіти, культури, с ім ’ї та молоді, спорту і 
туризму, духовності та історичної спадщини (Станіславенко Л.А.)

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток 1
до р іш ення___ сесії Вінницької

обласної Ради 7 скликання 
в ід _________2020 року № ___

Перелік майна,
що передається зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міста Тиврівського району до спільної власності територіальних  
громад сіл, селищ, міст Вінницької області

№
з/п

Найменування Інвентарний

номер

Балансова
вартість,

гри.

Залишкова
вартість,

грн.

Будинки та споруди

1. Навчальний корпус 10310003 118924 118924

2. Спальний корпус 10310002 127446 127446

3. Майстерня 10310001 17802 17802

4. Котельня 10310009 4606 1072

5. Г араж 10310007 2131 2131

6. Г араж 10310008 9350 6358

7. Склад погріб 10310005 2603 2603

8. Туалет 10310006 558 558

9. Огорожа залізобетонна 

(12 секцій)

10310004 2983 598

10. Забор/паркан/огрожа 10310011 7913 5375

Транспортні засоби

11. Автомобіль ГАЗ-52 

(1987 року випуску) 10510002

15493 15493

12. Автомобіль М-412 

(1996 року випуску) 10510006

22205 22205

13. Автомобіль ІВЕКО 35.10 

(2009 року випуску) 10510007

36040 36040

Необоротні матеріальні активи на суму 123781 6 грн.

Заступник голови обласної Ради М. КРЕМ ЕНЮ К


