
                                                               

 

                           
 

УКРАЇНА 

В І Н Н И Ц Ь К А   О Б Л А С Н А   Р А Д А 

Постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 

комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури 

вул. Соборна,70, м. Вінниця, 21050, тел./факс  53-00-54 

http://www.vinrada.gov.ua    E-mail: obl@vinrada.gov.ua 

 

 

ВИСНОВОК  

 

від 14 квітня 2022 року                                     №  34/19 

 

Про проєкт рішення «Про приватизацію майна, що належить до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 

області на 2022-2025 роки» 

 

Постійна комісія ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Відповідно до висновків управлінь з питань майнових та орендних 

відносин, будівництва, інфраструктури, ЖКГ та юридичного забезпечення 

виконавчого апарату обласної Ради внести до проєкту рішення такі зміни та 

доповнення: 

2.1 У назві та по всьому тексту документа вилучити слова «на 2022 – 2025 

роки»; 

2.2 З преамбули вилучити слова «Положення про управління спільної 

комунальної власності територіальних громад Вінницької області, затверджене 

розпорядженням голови Вінницької обласної Ради  від 31 серпня 2001 року № 

116» 

2.3 У пункті 3 після слів «Вінницької області» доповнити словами «а 

також утворювати аукціонні комісії з продажу об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, що належать до 

об’єктів приватизації»; 

2.4 Пункти 4 та 5  вилучити; 

2.5 Пункти 6,7,8,9 вважати пунктами 4,5,6,7. 

2.6 У Додатку 1 «Перелік об’єктів спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Вінницької області, що підлягають приватизації» 

вилучити пункти 6 та 7; 

2.7 У Додатку 2 «Положення про діяльність аукціонної комісії з продажу 

об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 

області»: 

У пункті 1 Розділу ІІ слова «утворюється обласною Радою (далі - орган 

приватизації)» замінити на слова «утворюється органом приватизації»; 
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Пункт 2 Розділу ІІ доповнити словами «у тому числі два члена 

постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, 

транспорту та розвитку інфраструктури.»; 

У пункті 4 Розділу ІІ слова «рішенням обласної Ради» замінити словами 

«наказом органу приватизації»; 

Пункт 9 Розділу ІІІ вилучити. 

3. Погодити доопрацьований зі змінами та доповненнями проєкт рішення 

«Про приватизацію майна, що належить до спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Вінницької області» та рекомендувати внести до 

порядку денного чергової сесії обласної Ради 8 скликання. (Одноголосно) 

 

Голова постійної комісії                                                 А. КОВАЛЬОВ 

 


