
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕН Н Я №804 

05 березня 2019 р. ^  сесія 7 скликання

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

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частини 4 статті 60 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 5 статті 57 
Господарського кодексу України, 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”, 
враховуючи клопотання Департаменту агропромислового розвитку екології та 
природних ресурсів обласної державної адміністрації, управління фізичної 
культури та спорту 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, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Статуту комунальної організації „Обласний фонд 
сприяння інвестиціям та будівництву” в частині предмету діяльності;

1.1 Затвердити Статут комунальної організації „Обласний фонд сприяння 
інвестиціям та будівництву”, викладений у новій редакції (Додаток 1).

2. Внести зміни в частині скороченого найменування з КП ВОВТЦСМАПК 
«Облагростандарт» на КП ВОВТЦСМЯП «Облагростандарт», 
місцезнаходження підприємства, предмету діяльності комунального 
підприємства -  Вінницький обласний виробничо-технічний центр 
стандартизації і метрології, якості продукції АПК «Облагростандарт»;

2.1 Затвердити Статут комунального підприємства -  Вінницький обласний 
виробничо-технічний центр стандартизації і метрології, якості продукції АПК 
«Облагростандарт», викладений у новій редакції (Додаток 2).

3. Внести зміни до Статуту комунального підприємства „Ямпільське 
районне бюро технічної інвентаризації”, в частині місцезнаходження та мети 
діяльності.

3.1 Затвердити Статут комунального підприємства „Ямпільське районне 
бюро технічної інвентаризації”, викладений у новій редакції (Додаток 3).



4. Внести зміни в частині повного найменування з комунальної організації 
„Вінницький обласний центр олімпійської підготовки з хокею на траві” на 
комунальну організацію „Вінницький обласний центр олімпійської підготовки” 
та у частині предмету діяльності комунальної організації.

4.1 Затвердити Статут комунальної організації „Вінницький обласний 
центр олімпійської підготовки”, викладений у новій редакції (Додаток 4).

5. Внести зміни до Статуту Комунального закладу „Обласний комплексний 
центр надання соціальних послуг”, в частині структури, завдань та предмету 
діяльності.

5.1 Затвердити Статут Комунального закладу «Обласний комплексний 
центр надання соціальних послуг», викладений у новій редакції (Додаток 5).

6. Внести зміни в частині повного найменування з Вінницького обласного 
комунального гуманітарно-педагогічного коледжу на комунальний заклад 
вищої освіти „Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж”.

6.1 Затвердити Статут комунального закладу вищої освіти „Вінницький 
гуманітарно-педагогічний коледж”, викладений у новій редакції (Додаток 6).

6.2 Внести зміни в пункт 27 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:

„27. Комунальний заклад вищої освіти „Вінницький гуманітарно- 
педагогічний коледж”.

7. Привести Статут Вінницької обласної наукової медичної бібліотеки у 
відповідність до вимог чинного законодавства України.

7.1 Затвердити Статут Вінницької обласної наукової медичної бібліотеки, 
викладений у новій редакції (Додаток 7).

8. Внести зміни у додаток № 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”, а саме:

8.1 Вилучити з розділу „Інші підприємства та організації сільського 
господарства” такий пункт:

„4. Обласне комунальне підприємство „Агроінформ,,;
8.2 Доповнити розділ „Інші підприємства, організації та установи” таким 

пунктом:
„21. Обласне комунальне підприємство „Агроінформ,,.
9. Підпорядкувати обласне комунальне підприємство „Агроінформ” 

Департаменту цивільного захисту Вінницької обласної державної 
адміністрації.”

10. Доручити керівнику комунальної організації „Обласний фонд сприяння 
інвестиціям та будівництву” Бабошину В.О., директору комунального 
підприємства -  Вінницький обласний виробничо-технічний центр
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стандартизації і метрології, якості продукції АПК „Облагростандарт” 
Радудіку Д.В., начальнику комунального підприємства „Ямпільське районне 
бюро технічної інвентаризації"” Кобильняк З.Г., в.о. директора комунальної 
організації „Вінницький обласний центр олімпійської підготовки з хокею на 
траві” Потєєву О.С., в.о. директора Комунального закладу «Обласний 
комплексний центр надання соціальних послуг» Конарській Т.І., директору 
Вінницького обласного комунального гуманітарно -  педагогічного коледжу 
Войцехівському К.Ф., директору Вінницької обласної наукової медичної 
бібліотеки Берладин Г.В. здійснити всі організаційно-правові заходи, пов’язані з 
виконанням пунктів 1 - 7.1 цього рішення, про що повідомити управління 
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області в місячний 
термін (з наданням копій статутів).

11. 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.)

Голова обласної Ради А. ОЛШНИК

З


