
УКРАЇНА  
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №678 

15 червня 2018 р. 33 сесія 7 скликання

Про питання діяльності окремих закладів -  об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селиш, міст області

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частини 4 статті 60 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законів України “Про 
освіту”, “Про вищу освіту”, статті 90 Бюджетного кодексу України, Типового 
положення про психоневрологічний інтернат, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 957. 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 10 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 22 вересня 2016 року № 179 “Про обласну Комплексну програму захисту 
населення і територій Вінницької області у разі загрози та виникнення 
надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки", рішення 4 сесії обласної Ради 
7 скликання від 11 лютого 2016 року № 35 “Про Комплексну оборонно- 
правоохоронну програми Вінницької області на 2016-2020 роки “Безпечна 
Вінниччина - взаємна відповідальність влади громад”, рішення виконкому 
Вінницької міської ради від 02 лютого 2017 року № 250 “Про затвердження 
положення про адресну систему міста Вінниці”, рішення виконавчого комітету 
Вінницької міської ради від 04 червня 1987 року № 200 “Про наслідки 
перенумерації будинковолодінь”, враховуючи клопотання Департаменту 
соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, Департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації, Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації, управління фізичної культури і спорту 
облдержадміністрації, управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області та 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 і з питань 
охорони здоров'я, соціального захисту населення та зайнятості населення, 
обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в частині предмету діяльності:
- Яришівського психоневрологічного будинку-інтернату;
- Жмеринського психоневрологічного будинку-інтернату:
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- Плисківського психоневрологічного інтернату;
- Ладижинського дитячого будинку-інтернату;
- Стрижавського дитячого будинку-інтернату;
- Антопільського психоневрологічного інтернату.

2. Затвердити статути, викладені у новій редакції, та положення відділень 
підсобного господарства:

- Яришівського психоневрологічного будинку-інтернату (додатки 1, 2);
- Жмеринського психоневрологічного будинку-інтернату (додатки 3, 4);
- Брацлавського психоневрологічного будинку-інтернату (додатки 5 , 6 ) ;
- Плисківського психоневрологічного інтернату (додатки 7, 8);
- Ладижинського дитячого будинку-інтернату (додатки 9, 10);
- Стрижавського дитячого будинку-інтернату (додатки 11, 12);
- Антопільського психоневрологічного інтернату (додатки 13, 14).

3. Внести зміни в частині місцезнаходження Вінницького обласного 
навчально-курсового комбінату аграрної освіти по вул. Б. Хмельницького, 
б. 97, селище міського типу Літин, Вінницька область, 22300 та затвердити 
Статут Вінницького обласного навчально-курсового комбінату аграрної 
освіти, викладений у новій редакції (Додаток 1 5).

4. Внести зміни в частині мети, завдань, функцій, прав і обов'язків та 
затвердити Статут Навчально-методичного центру психологічної служби 
системи освіти Вінницької області, викладений у новій редакції (Додаток 16).

5. Внести зміни в частині повного найменування з комунального закладу 
,.Вінницький обласний дитячий будинок „Гніздечко" Вінницької обласної 
Ради" на Вінницький навчально-реабілітаційний центр „Г ніздечко" Вінницької 
обласної Ради, скороченого найменування з дитячого будинку „Гніздечко” на 
Вінницький НРЦ „Гніздечко", мети, завдань закладу та затвердити Статут 
Вінницького навчально-реабілітаційного центру „Гніздечко” Вінницької 
обласної Ради, викладений у новій редакції (Додаток 17).

5.1. Внести зміни в пункт 32 розділу „Установи освіти" додатка № 2 до 
рішення 23 сесії обласної Ради 3 скликання від 12 жовтня 2001 року № 483 
„Про управління об'єктами спільної власності територіальних громад 
області”, виклавши його в такій редакції:

„32. Вінницький навчально-реабілітаційний центр „Гніздечко” Вінницької 
обласної Ради”.

6. Внести зміни в частині повного найменування з комунального закладу 
“Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа із складно- 
координаційних видів спорту" на комунальний заклад "Вінницька обласна 
дитячо-юнацька спортивна школа із складно-координаційних видів спорту” та 
затвердити Статут комунального закладу „Вінницька обласна дитячо-юнацька 
спортивна школа із складно-координаційних видів спорту”, викладений у



новій редакції (Додаток 18).

7. Внести зміни до статуту комунального закладу “Могилів-Подільський 
обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих’' в частині напрямів 
діяльності закладу та затвердити Статут комунального закладу “Могилів- 
Подільський обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих" 
викладений у новій редакції (Додаток 19).

8. Внести зміни в частині переліку завдань, функцій та мети діяльності 
комунальної установи “Вінницький обласний центр цивільного захисту та 
матеріальних резервів", та затвердити Статут комунальної установи 
“Вінницький обласний центр цивільного захисту та матеріальних резервів”, 
викладений у новій редакції (Додаток 20).

9. Внести зміни в частині місцезнаходження комунальної установи 
“Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку” та 
затвердити Статут комунальної установи “Обласний пансіонат для осіб з 
інвалідністю та осіб похилого віку", викладений у новій редакції (Додаток 21).

10. Внести зміни в частині повного найменування з комунального вищого 
навчального закладу “Вінницьке училище культури і мистецтв 
ім. М.Д. Леонтовича" на Вінницький коледж культури і мистецтв 
ім. М.Д. Леонтовича та затвердити Статут Вінницького коледжу культури і 
мистецтв ім. М.Д. Леонтовича, викладений у новій редакції (Додаток 22).

10.1. Внести зміни в пункт 1 1 розділу “Установи культури” додатка № 2 
до рішення 23 сесії Вінницької обласної Ради 3 скликання від 12 жовтня 
2001 року № 483 “Про управління об'єктами спільної власності 
територіальних громад області”, виклавши його новій редакції:

“ 11. “Вінницький коледж культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича”.

1 1. Внести зміни в частині повного найменування з комунального вищого 
навчального закладу “Тульчинське училище культури” на Тульчинський 
коледж культури та затвердити Статут Тульчинського коледжу культури, 
викладений у новій редакції (Додаток 23).

1 1.1. Внести зміни в пункт 14 розділу “Установи культури” додатка № 2 
до рішення 23 сесії Вінницької обласної Ради 3 скликання від 12 жовтня 
2001 року № 483 “Про управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад області”, виклавши його у новій редакції:

“ 14. “Тульчинський коледж культури”.

12. Доручити директору Яришівського психоневрологічного будинку- 
інтернату Голоті В.Я., директору Жмеринського психоневрологічного 
будинку-інтернату Морозу В.Б., директору Брацлавського 
психоневрологічного будинку-інтернату Клименку O.A., директору 
Плисківського психоневрологічного інтернату Катруку І.C., директору



Ладижинського дитячого будинку-інтернату Мельнику В.В., директору 
Стрижавського дитячого будинку-інтернату Ліцькому В.О., директору 
Антопільського психоневрологічного інтернату Присяжнюку А.І., директору 
Вінницького обласного навчально-курсового комбінату аграрної освіти 
Оначенку О.M., директору навчально-методичного центру психологічної 
служби системи освіти Вінницької області Каменщук Т.Д., директору 
комунального закладу “Вінницький обласний дитячий будинок “Гніздечко" 
Вінницької обласної Ради” Басюку М.Н., в.о. директора комунального закладу 
„Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа із складно- 
координаційних видів спорту” Голяк Н.О., головному лікарю комунального 
закладу “Могилів- Подільський обласний протитуберкульозний санаторій для 
дорослих” Цендрі A.C., начальнику комунальної установи “Вінницький 
обласний центр цивільного захисту та матеріальних резервів” Бондарю В.Ф., 
директору комунальної установи “Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю 
та осіб похилого віку” Якубовському С.О., в.о. директора комунального 
вищого навчального закладу “Вінницьке училище культури і мистецтв ім. 
М.Д. Леонтовича” Москаленко A.B., директору комунального вищого 
навчального закладу “Тульчинське училище культури" Трачуку Л.Д. здійснити 
всі організаційно-правові заходи щодо виконання пунктів 2 - 1 1  цього 
рішення, про що поінформувати управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області в місячний термін (з наданням 
копій статутів та положень).

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації 
(Масленніков О.Г.), з питань освіти, культури, сім 'ї та молоді, спорту і 
туризму, духовності та історичної спадщини (Станіславенко Л.А.), з питань 
охорони здоров'я, соціального захисту населення та зайнятості населення 
(Хребтій Я.В.)

Голова обласної Ради '̂ А. ОЛІЙНИК
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