УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №673
15 червня __ 2018 р.

33

сесія 7 скликання

Про передачу із спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Вінницької області до комунальної власності Джулинської
сільської ради цілісного майнового комплексу Джулинської спеціальної
загальноосвітньої піколи-інтернату Бершадського району
Вінницької обласної Ради
Відповідно до пункту 20 частини 1 статі 43 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 З
скликання від 29 квітня 1999 року “ Про об'єкти комунальної власності’’,
враховуючи рішення 15 сесії Джулинської сільської ради 1 скликання від
06 березня 2018 року № 15/16 “Про надання згоди на безоплатне прийняття у
комунальну власність Джулинської сільської ради цілісного майнового
комплексу Джулинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, що
знаходиться на підвідомчій території”, клопотання Департаменту освіти і
науки Вінницької облдержадміністрації, управління спільної комунальної
власності територіальних громад Вінницької області і висновки постійних
комісій обласної Ради з питань освіти, культури, сім 'ї та молоді, спорту і
туризму, духовності та історичної спадщини, з питань бюджету, фінансів та
обласних програм, з питань регулювання комунальної власності та
приватизації, обласна Рада ВИРІШИЛА:
1. Передати безоплатно із спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Вінницької області цілісний майновий комплекс Джулинської
спеціальної
загальноосвітньої
школи-інтернату
Бершадського
району
Вінницької обласної Ради (в тому числі земельні ділянки: площею 0,5567 га,
кадастровий номер 0520481600:03:003:0141; площею 0,1968 га, кадастровий
номер 0520481600:03:003:0^43; площею 0,902 га, кадастровий номер
0520481600:03:004:0088:
площею
0,1673
га,
кадастровий
номер
0520481600:03:005:0216:
площею
0,4
га,
кадастровий
номер
0520481600:03:003:0142, будівлі та споруди, інше майно), що розташований за
адресою: вул. Центральна, 6.35, с. Джулинка, Бершадський район, Вінницька
область, до комунальної власності Джулинської сільської ради.
2. Вінницькій обласній Раді (Олійник А.Д.) та Джулинській сільській раді
(Швець П.В.) здійснити гіередачу-прийняття цілісного майнового комплексу,

зазначеного в пункті 1 цього рішення, відповідно до чинного законодавства
України.
3. Внести зміни у додаток № 2 до рішення 23 сесії Вінницької обласної
Ради 3 скликання від 12 жовтня 2001 року “Про управління об’єктами спільної
комунальної власності територіальних громад області”, а саме:
3.1 .Вилучити з розділу ‘‘Установи освіти’' такий пункт:
” 16.
Джулинська
спеціальна
загальноосвітня
школа-інтернат
Бершадського району Вінницької обласної Ради”.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
обласної Ради 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.) і з питань регулювання
комунальної власності та приватизації (Маспінніков О.Г.)

Голова обласної Рал и
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