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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Проект

РІШЕННЯ

2020 р. сесія 7 скликання

Про надання згоди Тульчинському коледжу культури на проведення 
реконструкції приміщень колишнього прокату кінофільмів 

розташованих за адресою: вул. Незалежності, 18 у м. Тульчин Вінницької
області під гуртожиток

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, постанови Кабінету Міністрів 
України від 13 квітня 2011 року №466 “Деякі питання виконання підготовчих і 
будівельних робіт” (зі змінами), рішення 20 сесії обласної Ради скликання від 
27 березня 2001 року № 360 “Про нову редакцію рішення 5 сесії обласної Ради
3 скликання від 29 квітня 1999 року “Про об’єкти комунальної власності”, 
рішенням 10 сесії обласної Ради 21 скликання від 30 жовтня 1992 року „Про 
перелік об’єктів комунальної власності обласної Ради народних депутатів, що 
передаються в управління обласної державної адміністрації та розмежування 
майнових інтересів між суб’єктами власності,” згідно із Статутом, 
затвердженим рішенням 33 сесії обласної Ради 7 скликання від 15 червня 2018 
року №678 „Про питання діяльності окремих обласних підприємств та 
закладів - об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ , міст 
області”, майно закріплено на праві оперативного управління за Тульчинським 
коледжом культури, враховуючи клопотання управління культури і мистецтв 
обласної державної адміністрації, управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області і висновок постійної комісії 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації, 
обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду Тульчинському коледжу культури на проведення 
реконструкції приміщень колишнього прокату кінофільмів, загальною 
площею 573,82 кв. м., розташованих за адресою: вул. Незалежності , 18 у м. 
Тульчин Вінницької області під гуртожиток.

2. Тульчинському коледжу культури (Трачук Л.Д.) для проведення 
зазначеної реконструкції отримати необхідні дозволи відповідно до 
чинного законодавства.



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 А. ОЛІЙНИК


