
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 732

04 грудн я __ 2018 р. 36 сесія 7 скликання

Про питання діяльності окремих закладів, установ та підприємств -  
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 4 
жовтня 2017 р. № 741 „Про затвердження типових положень про заклади 
соціальної підтримки сімей, дітей та молоді”, рішення 20 сесії обласної Ради З 
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”, враховуючи клопотання Вінницького обласного центру соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді, Департаменту житлово-комунального 
господарства, енергетики та інфраструктури, управління фізичної культури та 
спорту облдержадміністрації, управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області і висновки постійних комісій 
обласної Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Привести Статут комунального закладу „Козятинський обласний 
соціальний центр матері та дитини” у відповідність до вимог чинного 
законодавства України.

1.2 Затвердити Статут комунального закладу „Козятинський обласний 
соціальний центр матері та дитини” в новій редакції (Додаток 1).

2. Привести Статут комунального закладу „Жмеринський обласний 
соціальний гуртожиток” у відповідність до вимог чинного законодавства 
України.

2.1 Затвердити Статут комунального закладу „Жмеринський обласний 
соціальний гуртожиток” в новій редакції (Додаток 2).

3. Збільшити статутний капітал обласного комунального підприємства 
„Автобаза обласної Ради” на суму 1 500 000,00 грн. (Один мільйон п'ятсот 
тисяч гривень).

3.1 Затвердити Статут обласного комунального підприємства „Автобаза 
обласної Ради”, викладений у новій редакції (Додаток 3).



4. Внести зміни в частині мети діяльності Вінницької обласної 
комунальної установи „Служба технічного нагляду за об'єктами житлово- 
комунального господарства”.

4.1 Затвердити Положення Вінницької обласної комунальної установи 
„Служба технічного нагляду за об'єктами житлово-комунального 
господарства”, викладене у новій редакції (Додаток 4).

5. Затвердити Статут комунального закладу „Вінницька обласна дитячо- 
юнацька спортивна школа із складно-координаційних видів спорту”, 
викладений у новій редакції (Додаток 5).

6. Доручити директору комунального закладу „Козятинський 
обласний соціальний центр матері та дитини” Живчик В.Г., директору 
комунального закладу „Жмеринський обласний соціальний гуртожиток” 
Петрашеку Р.Л., начальнику обласного комунального підприємства „Автобаза 
обласної Ради” Сіраку А.С., начальнику Вінницької обласної комунальної 
установи „Служба технічного нагляду за об'єктами житлово-комунального 
господарства” Кізю С.В., в.о. директора комунального закладу „Вінницька 
обласна дитячо-юнацька спортивна школа із складно-координаційних видів 
спорту” Голяк Н.О. здійснити організаційно-правові заходи, пов’язані з 
виконанням пунктів 1-5 цього рішення, про що повідомити управління 
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області, 
надавши копії установчих документів.

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

Голова обласної Ради


