
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 736

04 грудня____2018 р. 36 сесія 7 скликання

Про приймання - передачу майна

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”, 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 
18 грудня 2012 року № 432 “Про затвердження Положень щодо окремих питань 
комунальної власності”, враховуючи накази Міністерства внутрішніх справ 
України та Міністерства охорони здоров'я України від 15 березня 2018 року 
№ 201/488 „Про розподіл гуманітарної допомог” та Міністерства охорони 
здоров’я України від 15 березня 2018 року № 489 „Про внесення змін до наказу 
Міністерства охорони здоров’я України від 04 липня 2017 року № 746”, 
звернення Міністерства охорони здоров’я України від 06 червня 2018 року 
№ 07.1.07/14133, звернення Національної академії педагогічних наук України 
від 19 червня 2018 року № 2-6/251, клопотання комунальної установи 
„Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та похилого віку” від 11 травня 
2018 року № 288, клопотання Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, 
рішення 23 сесії Немирівської міської ради 1 скликання від 14 червня 2018 року 
№ 594 “Про надання згоди на прийняття майна із спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області в комунальну 
власність Немирівської міської об’єднаної територіальної громади в особі 
Немирівської міської ради цілісного майнового комплексу Комунального 
підприємства “Немирівське районне бюро технічної інвентаризації*” і висновки 
постійних комісій обласної, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на безоплатну передачу з державної власності до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області 
автомобілів швидкої допомоги, згідно розподілу, за умови їх використання за 
призначенням і невідчуження у приватну власність.

2. Надати згоду на безоплатну передачу друкованої продукції Національної 
академії педагогічних наук України, виданої за державні кошти, установам,



організаціям та закладам, що є спільною власністю територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області, згідно з додатком 1.

3. Передати безоплатно комунальній установі “Обласний пансіонат для 
осіб з інвалідністю та похилого віку” майно, що закріплене за Вінницькою 
обласною Радою, згідно з додатком 2.

4. Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області цілісний майновий комплекс комунального 
підприємства “Немирівське районне бюро технічної інвентаризації*”, 
розташованого за адресою: вул. Леніна (Соборна), 28, м. Немирів Вінницької 
області, до комунальної власності Немирівської міської об’єднаної 
територіальної громади в особі Немирівської міської ради.

5. Передати безоплатно Вінницькій обласні дитячій клінічній лікарні 
кондиціонер Тасіігап АР — TNL 35Н, 2002 року введення в експлуатацію, 
інвентарний №101480228, первісною вартістю 13237,00 грн., залишковою 
вартістю 0 грн., що закріплений за Вінницькою обласною Радою.

6. Національній академії педагогічних наук України (Топузов О.М.) та 
комунальному вищому навчальному закладу „Вінницька академія неперервної 
освіти” (Дровозюк С.І.), Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці 
ім. К.А.Тімірязєва (Сеник Л.Б.), комунальному закладу „Кисляцький 
навчально-виховний комплекс: спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ 
ступенів -  дошкільний навчальний заклад Гайсинського району Вінницької 
обласної Ради” (Порохнявий В.Ф.) здійснити передачу-приймання майна, 
зазначеного в пункті 2, Вінницькій обласній Раді (Олійник А.Д.), комунальній 
установі “Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку” 
(Якубовський С.О.) здійснити передачу-приймання майна, зазначеного в пункті 
З цього рішення, Вінницькій обласній Раді (Олійник А.Д.) та Немирівській 
міській об’єднаній територіальній громаді в особі Немирівської міської ради 
(Качур В.М.) здійснити передачу-приймання цілісного майнового комплексу, 
зазначеного в пункті 4 цього рішення, Вінницькій обласній Раді (Олійник А.Д.), 
Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні (Паненко В.В.) здійснити 
передачу-приймання майна, зазначеного в пункті 5 цього рішення, відповідно 
до чинного законодавства України, з оформленням необхідних документів.

7. 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
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Додаток 1 
до рішення 36 сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від 04.12. 2018 року № 736

ПЕРЕЛІК

майна, що передається комунальній установі “Обласний пансіонат для осіб 
з інвалідністю та похилого віку”

Інвентаиний
номер

Найменування
йА

Первісна
вартість,

грн.

Знос,
грн.

Г І я т я  

R R P 1 P H H H R

експлуатацію

111300993 Доріжка килимова 4x3,2 1 886,00 443,00 20.03.2009
111300996 Доріжка килимова 2,5x3,5 1 605,00 303.00 20.03.2009
111300847 Килим 2,4x5 1 450.00 225.00 29.11.2006
111300848 Килим 2,4x5 1 450.00 225.00 29.11.2006
111300613 Крісло вертке Grand 1 231,00 116.00 01.06.2005
111301029 Крісло вертке Лотус 1 265,00 133.00 01.12.2009
111301023 Крісло вертке Лотус 1 265.00 133.00 01.12.2009
111301024 Крісло вертке Лотус 1 265,00 133,00 01.12.2009
111300673 Стілець верткий 1 252.00 126.00 01.01.2003
111300699 Стілець верткий 1 207.00 104.00 01.02.2004
111300698 Стілець верткий 1 207,00 104,00 01.05.2006

Всього 11 4083,00 2045,00

Заступник голови обласної Ради -4г. ХМІЛЬ

З



Додаток 2 
до рішення 36 сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від 04.12.2018 року № 736

Перелік
друкованої продукції, яка безоплатно передається Національною академією педагогічних наук України установам, організаціям, 

закладам, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, сслиіц, міст Вінницької області

№
з/п Вид та назва видання, автори

Рік
ВИ П УС КУ
видання

Найменування підвідомчої 
установи НАПН України - 

балансоутримувача

Найменування закладів освіти, установ, 
організацій, що подали заявки на 

отримання друкованої продукції НАПН

Кількість
II nu Мір
ників

1 2 3 4 5 6
1 Монографія "Теоретико-методичні засади побудови 

моніторингових систем оцінювання якості загальної 
середньої освіти" (Жук Ю.О.. Ляшенко О.І.. Лукіна 
Т.О., Ващенко J1.C., Гривко A.B., Науменко С.О.)

2018
1 нртитл/т педагогіки 1ІАІ1Н 
України Комунальний вищий навчальний заклад 

"Вінницька академія неперервної освіти" 2

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. 
К.А.Тімірязєва (м.Вінниця)

2

2 Національний освітньо-науковий глосарій (за ред. 
В. 1 ’.Кременя)

2018
1 иртитл/т педагогіки 11АІ1Н 
України Вінницька обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. К.А.Тімірязєва
1

3 Монографія "Формування мистецьких уподобань 
учнів основної і старшої школи на уроках мистецтва 
та в позаурочний час" (Комаровська O.A., 
Миропольська Н.Є., Ничкало С.А. та ін.)

2018 Інститут проблем виховання 
НАПН України

Вінницька обласна універсальна наукова 
бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

1

4 Навчально-методичний посібник "Поряд і разом: 
соціалізуємо старшого дошкільника" (Рейпольська 
О.Д., Гавриш 11.В., Рагозіна В.В., Маршицька В.В. та 
'"•)..........  . ............... .............. ..... ..........

2018 Інститут проблем виховання 
НАПН України

Вінницька обласна універсальна наукова 
бібліотека ім. К.А.Тімірязєва ^  1 1 

J
5 Методичний посібник "Особистісно орієнтовані 

технології національно-патріотичного виховання 
учнівської молоді в громадських об'єднаннях" 
Юкушко Т.К.. Петрочко Ж.В., Кириченко В.І., 
Харченко Н.В. та ін.)

2018 Інститут проблем виховання 
НАШ І України

Вінницька обласна універсальна наукова 
бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

1

6 Монографія "Лінгводидактичні засади вивчення 
українськоїжестової мови" (Замша A.B., Кульбіда 
С.В., Адамюк 11.Ь., Дробот O.A.)

2018 Інститут спеціальної педагогіки 
НАПН України Комунальний заклад "Кисляцький 

навчально- виховний комплекс: спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат 1-ІII 
ступенів - дошкільний навчальний заклад 
І айсинського району Вінницької обласної 
Ради"

1 1

....

4



7 Навчально-методичний посібник "Освіта дітей з 
порушеннями c j i v x v : сучасні тенденції та технологи " 
(Жук В.В.. Таранченко О.М.. Шевченко В.M., 
Литвинова В.В., Федоренко О.Ф.)

2018 Інститут спеціальної педагогіки 
НАПН України

Комунальний заклад "Кисляцький 
навчально- виховний комплекс: спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат 1 -III 
ступенів - дошкільний навчальний заклад 
Гайсинського району Вінницької обласної 
Ради"

1

H Навчально-методичний посібник "Навчання школярів 
із затримкою психічного розвитку: теорія та практика" 
(Сак Т.В., Логвінова І.II.)

2018 Інститут спеціальної педагогіки 
НАГІН України Комунальний заклад "Кисляцький 

навчально- виховний комплекс: спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат 1-І 11 
ступенів - дошкільний навчальний заклад 
Гайсинського району Вінницької обласної 
Ради"

Т

9
Монографія "Психологічне здоров'я особистості: 
засоби самодопомоги в умовах тривалої 
травматизації" (Титаренко Т.М.)

2018 Інститут соціальної та 
політичної психології НАПН 
України

Комунальний вищий навчальний заклад 
"Вінницька академія неперервної освіти"

2

10
Монографія "Свідоме та несвідоме у груповій 
взаємодії" (за ред. П.П.Горностая) 2018

Інститут соціальної та 
політичної психології НАПН 
України

Комунальний вищий навчальний заклад 
"Вінницька академія неперервної освіти"

2

1 1 Методичні рекомендації "Рефлексивні основи 
соціально- ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРО ВО Д У 
модернізаційних процесів в освіті" (Хоріна О.І.)

2018 Інститут соціальної та 
політичної психології ГІАПІІ 
України

Комунальний вищий навчальний заклад 
"Вінницька академія неперервної освіти"

2

12
Моног рафія "Формування інформаційно-освітнього 
середовища навчання старшокласників на основі 
технологій електронних соціальних мереж" (Биков 
В.Ю.. П ін ч у к  О.П., Литвинова С.П. Б у р о в  О.Ю., 
Богачков К).М.. Гриб’юк О.О.. Соколюк О.М.. 
Слободяник О.В.. Коневшинська O.E., Ухань П .С., 
Дементієвська H.H., Яськова И.В.)

2018 І н ститут інформаційних 
технологій і засобів навчання 
НАПН України

Комунальний вищий навчальний заклад 
"Вінницька академія неперервної освіти"

ІЗ Методичні рекомендації "Застосування електронних 
соціальних мереж як інструментів формування 
інформаційно-освітнього середовиша навчання 
старшокласників" (Буров О.Ю.. Гриб'юк О.О.. 
Дементієвська Н.П.. Слободяник О.В.. Ухань U.C., 
Барладим В.М., Коваленко В.В., Яськова II.В.)

2018 111 ститут і н фор м ац і й н их 
технологій і засобів навчання 
1ІАПН України

Комунальний вищий навчальний заклад 
"Вінницька академія неперервної освіти"

5

14 Монографія "Методи і моделі управління розвитком 
академічної обдарованості" (Камишин В.В.,
Рева О.М.)

2018 Інститут обдарованої дитини 
НАПН України Комунальний вищий навчальний заклад 

"Вінницька академія неперервної освіти"
5 ....

Вінницька обласна універсальна наукова 
бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

1

5



15 Монографія "Практичний інтелект учнівської молоді: 
діагностика обдарованості" (Тименко В.П. та ін.) 2018 Інститу т обдарованої дитини 

ИАПН України
Комунальний вищий навчальний заклад 
"Вінницька академія неперервної освіти”

5

Вінницька обласна універсальна наукова 
бібліотека ім. К.АЛЇмірязєва

т

16 Методичний посібник "Проектування засобів 
діагностики обдарованості дітей та молоді в 
інформаційному середовищі" (Сухий O.JI., Юрченко 
Т.Д. та ін.)

' 2018 ... ін с т и т у т  обдарованої дитини 
НАПН України Комунальний вищий навчальний заклад 

"Вінницька академія неперервної освіти"
5

Вінницька обласна універсальна наукова 
бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

Т~

17 Методичний посібник "Психологічна діагностика 
інтелектуально обдарованих старшокласників" 
(Бєльська H.A., Мельник М.Ю. та ін.)

Г 2018 Інститут обдарованої дитини 
Н А ІII I України Комунальний виший навчальний заклад 

"Вінницька академія неперервної освіти"
5

Вінницька обласна універсальна наукова 
бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

IX Методичний посібник "Інтерактивна психолого- 
педагогічна підтримка соціалізації обдарованих 
старшокласників" (Адросович К.А., Ткаченко Л.І. та 
ін.)

.. 2018 ін с т и т у т  обдарованої дитини 
НАПН України Комунальний вищий навчальний заклад 

"Вінницька академія неперервної освіти"
5

Вінницька обласна універсальна наукова 
бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

1

19 Методичний посібник "Типологія та методи 
виявлення інтелектуально обдарованих 
старшокласників, схильних до дослідницької 
діяльності" (Бєльська H.A.)

2018 Інститут обдарованої дитини 
НАПН України Комунальний вищий навчальний заклад 

"Вінницька академія неперервної освіти"
5

Вінницька обласна універсальна наукова 
бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

І

20 Методичні рекомендації "1 Ірофілактика деструктивної 
соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернет- 
середовищі" (Андросович К.А., Ткаченко Л.І.)

' 2018 Інститут обдарованої дитини 
НАПН України Комунальний вищий навчальний заклад 

"Вінницька академія неперервної освіти"
5

1Вінницька обласна універсальна наукова 
бібліотека ім. К.А.Тімірязєва і

21
Біобібліографічний покажчик "Василь Олександрович 
Сухомлинський: до 100-річчя від дня народження" 
(упорядники: Сухомлинська О.В.. Березівська Л.Д., 
Страйгородеька Л.1., Павленко T.C.. Лемида Є.Ф.)

2018 Де ржа в н а науко во- гіеда гог і ч н а 
бібліотека України ім. 
В.О.Сухомлинського

Комунальний вищий навчальний заклад 1 
"Вінницька академія неперервної освіти"

1
і __

Усього öU

Заступник голови обласної Ради —̂ГГXIV1ІЛЬ
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