
5 N ' УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 406

ЗО червня 2 0 17 р. 21  • псесія 7 скликання

Про прийняття майна до спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частин 4,5 статті 60, 
абзацу 2 пункту 10 розділу У „Прикінцеві та перехідні положення” Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення 20 сесії обласної 
Ради 3 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”, рішення 13 сесії обласної Ради 6 скликання 
від 28 грудня 2012 року № 432 „Про затвердження Положень щодо окремих 
питань комунальної власності”, рішення голови Козятинської районної ради 
від 16 грудня 2016 року № 18-09-07 „Про передачу у спільну комунальну 
власність територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області музею 
М.С. Грушевського с. Сестринівка Козятинського району”, враховуючи 
клопотання управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області, управління культури і мистецтв обласної державної 
адміністрації та висновок постійної комісії обласної Ради з питань 
регулювання комунальної власності та приватизації, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Прийняти у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області, майно, що є спільною власністю територіальних громад 
сіл, селищ Козятинського району, згідно з додатком.

Закріпити прийняте майно на праві оперативного управління за 
Вінницьким обласним краєзнавчим музеєм.

2. Козятинській районній раді (Слободянюк В.М.) та Вінницькому 
обласному краєзнавчому музею (Висоцька К.І.) здійснити приймання-передачу 
майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення, відповідно до чинного 
законодавства України, з оформленням необхідних документів та надати акт 
передачі-приймання управлінню спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області в місячний термін.

3. Контроль за виконанням цього ошіення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації 
(Масленніков О.Г.)

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК



Додаток 
до рішення Л£ сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від .^9 року

ПЕРЕЛІК

майна, що передається зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ Козятинського району до спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Вінницької області
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Приміщення вул. Грушевського, 
6.34, с. Сестринівка, 
Козятинський район, 
Вінницька область, 
22140

10311002 137859,00 76015,52

Заступник керівника 
виконавчого апарату обласної Ради ^ҐХМІЛЬ


