
УКРАЇНА 
ВШЮЩЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 954 

23 липня_____2020 р. 44 сесія 7 скликання

Про затвердження статутів підприємств, закладів -  об’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частини 4 статті 60 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 89 Цивільного 
кодексу України, статтей 57, 58, 78 Господарського кодексу України, законів 
України „Про фахову передвищу освіту”, „Про культуру”, „Про запобігання та 
протидію домашньому насильству”, постанови Кабінету Міністрів України від 
28 січня 2004 року № 87 „Про затвердження Типового положення про центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей”, 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 Департаментів та Управлінь 
облдержадміністрації, управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області і висновки постійних комісій 
обласної Ради, обласна Рада .ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в частині повного найменування з Могилів-Подільського 
медичного коледжу на Могилів-Подільський медичний фаховий коледж, 
скороченого найменування з МПМК на МПМФК, мети та предмету 
діяльності, органів управління, та привести Статут коледжу у відповідність до 
чинного законодавства.

1.1 Затвердити Статут Могилів-Подільського медичного фахового 
коледжу, викладений у новій редакції. (Додаток 1)

1.2 Доручити директору Могилів-Подільського медичного коледжу 
Кордону В.М. здійснити всі організаційно-правові заходи щодо державної 
реєстрації Статуту, викладеного у новій редакції, про що повідомити 
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області, з наданням копії Статуту в місячний термін.

2. Внести зміни в частині повного найменування з Гайсинського 
медичного коледжу на Гайсинський медичний фаховий коледж, скороченого 
найменування з ГМК на ГМФК, мети та предмету діяльності, органів 
управління, та привести Статут коледжу у відповідність до чинного 
законодавства.

2.1 Затвердити Статут Гайсинського медичного фахового коледжу, 
викладений у новій редакції. (Додаток 2)



2.2 Доручити в.о. директора Гайсинського медичного коледжу 
Яременко JI.B. здійснити всі організаційно-правові заходи щодо державної 
реєстрації Статуту, викладеного у новій редакції, про що повідомити 
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області, з наданням копії Статуту в місячний термін.

3. Внести зміни в частині повного найменування з Погребищенського 
медичного коледжу на Погребищенський медичний фаховий коледж, 
скороченого найменування з ПМК на ПМФК, мети та предмету діяльності, 
органів управління, та привести Статут коледжу у відповідність до чинного 
законодавства.

3.1 Затвердити Статут Погребищенського медичного фахового коледжу, 
викладений у новій редакції. (Додаток 3)

3.2 Доручити директору Погребищенського медичного коледжу 
Гаврилюку О.Ф. здійснити всі організаційно-правові заходи щодо державної 
реєстрації Статуту, викладеного у новій редакції, про що повідомити 
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області, з наданням копії Статуту в місячний термін.

4. Пункти 18, 19, 20 розділу „Установи медицини” 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” викласти в новій редакції:

„18. Гайсинський медичний фаховий коледж”;
„19. Погребищенський медичний фаховий коледж”
„20. „Могилів-Подільський медичний фаховий коледж”.
5. Внести зміни в частині скороченого найменування англійською мовою 

на MNE «VRCH n.a. М.І. Pirogov of the VRC» та місцезнаходження 
комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна 
лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної Ради».

5.1 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
«Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної 
Ради», викладений у новій редакції. (Додаток 4)

5.2 Доручити керівнику комунального некомерційного підприємства 
«Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної 
Ради» Жупанову О.Б. здійснити всі організаційно-правові заходи щодо 
державної реєстрації Статуту, викладеного в новій редакції, і надати копію 
зареєстрованого Статуту управлінню спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області в місячний термін.

6. Внести зміни в частині предмету діяльності комунального 
некомерційного підприємства „Хмільницька обласна фізіотерапевтична 
лікарня Вінницької обласної Ради”.

6.1 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Хмільницька обласна фізіотерапевтична лікарня Вінницької обласної Ради”, 
викладений у новій редакції. (Додаток 5)

6.2 Доручити в.о. керівника комунального некомерційного підприємства 
„Хмільницька обласна фізіотерапевтична лікарня Вінницької обласної Ради” 
Монастирській A.C. здійснити всі організаційно-правові заходи щодо



державної реєстрації Статуту, викладеного в новій редакції, і надати 
копію зареєстрованого Статуту управлінню спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області в місячний термін.

7. Внести зміни до Статуту комунального некомерційного підприємства 
„Авторемонтна база закладів охорони здоров’я Вінницької обласної Ради”, в 
частині прав і обов’язків підприємства.

7.1 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Авторемонтна база закладів охорони здоров’я Вінницької обласної Ради”, 
викладений у новій редакції. (Додаток 6)

7.2 Доручити керівнику комунального некомерційного підприємства 
„Авторемонтна база закладів охорони здоров’я Вінницької обласної Ради” 
Вічковському В.В. здійснити всі організаційно-правові заходи щодо державної 
реєстрації Статуту, викладеного в новій редакції, та проінформувати 
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області, з наданням копії Статуту в місячний термін.

8. Змінити найменування Вінницького коледжу культури і мистецтв 
ім. М.Д. Леонтовича, визначивши його повне найменування українською 
мовою: Вінницький фаховий коледж мистецтв ім. М.Д. Леонтовича, скорочене 
найменування українською мовою: ВФКМ ім. М.Д. Леонтовича, повне 
найменування англійською мовою: Vinnytsia Specialized College of Arts named 
after M. Leontovych.

8.1 Привести Статут закладу у відповідність до вимог Закону України 
„Про фахову передвищу освіту” та внести до нього зміни в частині мети, 
предмету діяльності, прав і обов’язків, переліку органів управління.

8.2 Затвердити Статут Вінницького фахового коледжу мистецтв 
ім. М.Д. Леонтовича, викладений у новій редакції. (Додаток 7)

8.3 Доручити директору Вінницького коледжу культури і мистецтв 
ім. М.Д. Леонтовича Городинському С.С. здійснити всі організаційно-правові 
заходи щодо державної реєстрації Статуту, викладеного в новій редакції, про 
що повідомити управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області в місячний термін з наданням копії Статуту.

9. Змінити найменування Тульчинського коледжу культури, визначивши 
його повне найменування українською мовою: Тульчинський фаховий коледж 
культури, скорочене найменування українською мовою: ТФКК, повне 
найменування англійською мовою: Tulchyn Vocational College of Culture.

9.1 Привести Статут закладу у відповідність до вимог Закону України 
„Про фахову передвищу освіту” та внести до нього зміни в частині мети, 
предмету діяльності, прав і обов’язків, переліку органів управління.

9.2 Затвердити Статут Тульчинського фахового коледжу культури, 
викладений у новій редакції. (Додаток 8)

9.3 Доручити директору Тульчинського коледжу культури Трачуку Л.Д. 
здійснити всі організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації 
Статуту, викладеного в новій редакції, про що повідомити управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області в місячний 
термін із наданням копії Статуту.



10. Внести зміни до пунктів 11,14 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 їх у новій редакції:

„11. Вінницький фаховий коледж мистецтв ім. М.Д. Леонтовича”;
„14. Тульчинський фаховий коледж культури”.
11. Внести зміни в частині мети та предмету діяльності комунального 

закладу „Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації 
дітей”.

11.1 Затвердити Статут комунального закладу „Вінницький обласний 
центр соціально-психологічної реабілітації дітей”, викладений у новій 
редакції. (Додаток 9)

11.2 Доручити директору комунального закладу „Вінницький обласний 
центр соціально-психологічної реабілітації дітей” Кузю О.І., здійснити 
організаційно-правові заходи щодо виконання пункту 11.1 цього рішення, про 
що поінформувати управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області в місячний термін (з наданням копії Статуту).

12. Збільшити статутний капітал комунального підприємства 
„Вінницяоблводоканал” на суму 3 000 000 (три мільйони) гривень за рахунок 
грошового внеску Органу управління майном.

12.1 Внести зміни до Статуту комунального підприємства 
„Вінницяоблводоканал”, в частині розміру статутного капіталу з 15 187 000 
грн на 18 187 000 грн та до розділів „III. Юридичний статус підприємства” і 
„IV. Майно і кошти підприємства”.

12.2 Затвердити Статут комунального підприємства 
„Вінницяоблводоканал”, викладений у новій редакції. (Додаток 10)

12.3 Доручити начальнику комунального підприємства 
„Вінницяоблводоканал” Чернятинському О.Д. здійснити всі організаційно- 
правові заходи щодо виконання пункту 12.2 цього рішення, про що 
поінформувати управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області в місячний термін (з наданням копії Статуту).

13. Збільшити статутний капітал обласного комунального підприємства 
„Вінницяоблтеплоенерго” на суму 3 000 000 (три мільйони) гривень за 
рахунок грошового внеску Органу управління майном.

13. 1 Внести зміни в частині розміру статутного капіталу з 18 000 000 грн 
на 21 000 000 грн комунального підприємства „Вінницяоблтеплоенерго”.

13.2 Затвердити Статут комунального підприємства 
„Вінницяоблтеплоенерго”, викладений у новій редакції. (Додаток 11)

13.3 Доручити генеральному директору комунального підприємства 
„Вінницяоблтеплоенерго” Довбанюку В.М. здійснити всі організаційно- 
правові заходи щодо виконання пункту 13.2 цього рішення, про що 
поінформувати управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області в місячний термін (з наданням копії Статуту).

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.), 
з питань регулювання комунальної власності та приватизації



(Масленніков О.Г.), з питань охорони здоров’я, соціального захисту та 
зайнятості населення (Хребтій Я.В.), з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, 
спорту і туризму, духовності та історичної спадщини (Станіславенко Л.А.)
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