
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 972

23 липня 2020 р. 44 сесія 7 скликання

Про передачу - приймання 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 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”, рішення 13 сесії обласної Ради 6 скликання від 18 грудня 2012 
року № 432 „Про затвердження Положень щодо окремих питань комунальної 
власності”, розпорядження голови Вінницької обласної державної 
адміністрації від 11 травня 2019 року № 350 „Про вилучення та надання 
земельної ділянки в постійне користування”, рішення 40 сесії Томашпільської 
районної ради 7 скликання від 26 грудня 2019 року № 592 „Про передачу- 
приймання майна”, листа Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України від 25 березня 2020 року № 3212-06/20730-
06, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності № 139135886 від 26 вересня 2018 року, рішення 8 
сесії Іванівської сільської ради 7 скликання від 18 квітня 2018 року № 114 
„Про надання згоди на прийняття в комунальну власність Іванівської сільської 
об’єднаної територіальної громади частини будівлі навчального корпусу № 2 
та котельні Іванівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 
Калинівського району Вінницької обласної Ради”, рішення 37 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 5 березня 2019 року № 803 „Про припинення 
Бершадського медичного коледжу шляхом приєднання до Вінницького 
медичного коледжу ім. акад. Д.К.Заболотного”, пункту 3 рішення 39 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 26 вересня 2019 року № 864 „Про питання 
діяльності окремих закладів об’єктів спільної власності територіальних 
громад сіл селищ, міст області”, враховуючи клопотання обласної державної 
адміністрації, управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області, висновок постійної комісії обласної Ради з питань 
регулювання комунальної власності та приватизації, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Вилучити з оперативного управління та балансу Департаменту 
житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури 
облдержадміністрації адміністративну будівлю, розташовану за адресою:



вул. Василя Порика, 29, м. Вінниця, загальною площею 2096,7 кв.м, 
первісною вартістю 724729,67 грн, залишковою вартістю 217999,82 грн, що є 
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області та передати її безоплатно в оперативне управління та на баланс 
управлінню розвитку територій та інфраструктури облдержадміністрації.

1.1 Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та 
інфраструктури облдержадміністрації (Мизюк В.І.) та управлінню розвитку 
територій та інфраструктури облдержадміністрації (Зонова М.В.) здійснити 
передачу-приймання майна, вказаного в пункті 1 цього рішення, відповідно до 
чинного законодавства та надати акти передачі-приймання управлінню 
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області в 
місячний термін.

2. Надати згоду на безоплатну передачу з державної власності 
земельної ділянки, загальною площею 2,7 га (кадастровий номер 
0520680200:05:001:0049), розташованої на території Агрономічної сільської 
ради Вінницького району Вінницької області, до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

Закріпити цю земельну ділянку на праві постійного користування за 
Прибузькою спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом 
Вінницького району Вінницької обласної Ради.

2.1 Прибузькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернату 
Вінницького району Вінницької обласної Ради:

2.1.1 Здійснити приймання майна, зазначеного в пункті 2 цього рішення, 
відповідно до чинного законодавства України, з оформленням необхідних 
документів.

2.1.2 Провести державну реєстрацію права власності на земельну 
ділянку, зазначену у пункті 2 цього рішення, за територіальними громадами 
сіл, селищ, міст Вінницької області, та права постійного користування за 
Прибузькою спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом 
Вінницького району Вінницької обласної Ради, відповідно до чинного 
законодавства України.

3. Внести зміни у додаток до рішення 42 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 21 лютого 2020 року № 935 „Про надання згоди на прийняття майна, що є 
спільною власністю територіальних громад Томашпільського району, до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області”, доповнивши такими пунктами:

2

№ Найменування, стисла Кількість, Вартість за Сума, грн
з/п характеристика та 

призначення об’єкта
шт. одиницю

36. Кнопка дзвінок «Вихід»: 
Автономний контролер 3 
вбудованим зчитувачем 
Tecsar Trek SA-TS22 
(виробник: Tecsar);

1 3116,86 3116,86



з
Радіоконтролер з 2 
брелками UMB-100-HS 
(виробник: UMB); 
Електромагнітний замок 
Amy Mag 280 (виробник: 
А ту Mag); Кнопка «Вихід» 
(виробник: Україна); Блок 
безперебійного пітанія ББП- 
1260 (виробник: Україна); 
Кутник для Arny Mag 280 
(виробник: Arny Mag): 
Акумулятор 12/7 (виробник: 
Україна): Виносний дзвінок- 
зумер (виробник: Китай)

37. Кнопка тривожна 
(виробник: ТОВ "ТІрас-12", 
Україна, ТгіпіХ ART-483P, 
Eimes electronic Польща)

1 2360,00 2360,00

38. Система
відеоспостереження: 
Жорсткий диск 1 Тб 
WD10PURX (виробник: 
PURX); IP відеокамера D5- 
2CD2120F-1 (2.8mm) 
(виробник: Китай) - 8 шт.;
IP відеореєстратор Hikvision 
DS-7616NI-E2/8P 
(виробник: Hikvision)

1 13557,50 13557,50

Разом 130165,00

4. Внести до рішення 42 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 
21 лютого 2020 року № 939 „Про надання згоди на прийняття майна з 
державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст Вінницької області” такі зміни:

4.1 Пункт 1 викласти в такій редакції: „Надати згоду на прийняття з 
державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст Вінницької області захисних споруд цивільного захисту, розташованих за 
адресою: вул. Ватутіна, 14/2, м. Вінниця, із зобов’язанням використовувати їх 
за цільовим призначенням і не відчужувати в приватну власність:

- сховище (обліковий № 00001), загальною площею 779,1 кв.м, 
реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав 1336183705101, 
розташоване на земельній ділянці площею 0,3366 га, кадастровий номер 
ділянки 0510100000:01:050:0052;

- сховище (обліковий № 00002), загальною площею 1485,0 кв.м, 
реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав 1336398505101, 
розташована на земельній ділянці площею 0,4604 га, кадастровий номер 
ділянки 0510100000:01:050:0051

4.2 Пункт 2 виключити.
4.3 Пункти 3,4 вважати відповідно пунктами 2,3.
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5. Передати в оперативне управління Барському гуманітарно- 
педагогічному коледжу імені Михайла Грушевського приміщення бойлерної 
(літера “А”), загальною площею 277,7 кв.м, що розташоване за адресою: 
майдан Михайла Грушевського, б.З, місто Бар, Вінницька область.

5.1 Барському гуманітарно-педагогічному коледжу імені Михайла 
Грушевського (Савчук П.Н.) оформити в установленому законом порядку 
право оперативного управління на об’єкт нерухомого майна, зазначений в 
пункті 5 цього рішення, та надати управлінню спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно в місячний термін.

6. Передати безоплатно приміщення, що знаходяться в оперативному 
управлінні Іванівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 
Калинівського району Вінницької обласної Ради та розташовані за адресою: 
вул. Соборна, 6.1, с. Іванів, Калинівський район, Вінницька область, і є 
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області, а саме:

- частину навчального корпусу № 2 -  літ. “Б” (пам’ятка архітектури 
місцевого значення, «Монастир бернардинів. Костел діви Марії 1780 року», 
охоронний № 82/1), площею 286,00 кв.м, первісною вартістю 106008,00 грн - 
Релігійній Організації «Курія Кам’янець-Подільської Дієцезії Римсько- 
Католицької Церкви в Україні»;

- частину навчального корпусу № 2 літ. “Б” (пам’ятка архітектури 
місцевого значення, «Монастир бернардинів. Келії 1780 року», охоронний 
№ 82/2), площею 482,42 кв.м, первісною вартістю 178814,00 грн - у 
комунальну власність Іванівської сільської об’єднаної територіальної 
громади;

- будівлю котельні № 1 -  літ “Д”, 1982 року побудови, первісною 
вартістю 63701,00 грн, залишковою вартістю 11113,36 грн, у комунальну 
власність Іванівської сільської об’єднаної територіальної громади.

6.1 Вінницькій обласній Раді (Олійник А.Д.), Іванівській сільській 
об’єднаній територіальній громаді (Кулик М.Л.), Релігійній Організації «Курія 
Кам’янець-Подільської Дієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні» 
(Дубравський М.Л.) здійснити передачу-приймання майна, зазначеного в 
пункті 6 цього рішення, відповідно до чинного законодавства України, з 
оформленням необхідних документів.

7. Затвердити Передавальний акт на передачу майна, земельної ділянки, 
прав та обов’язків Бершадського медичного коледжу, згідно з додатком.

7.1 Комісії з припинення Бершадського медичного коледжу оформити 
передачу-приймання майна, земельної ділянки, прав і обов’язків в порядку, 
встановленому законодавством.

7.2 Комісії з припинення Бершадського медичного коледжу забезпечити 
подання необхідних документів, передбачених законодавством для державної 
реєстрації припинення вищезазначеної юридичної особи.
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8. 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



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням А  сесії 

Вінницької обласної Ради 7 скликання 

«£ і у> 2020року

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

БЕРШАДСЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ (КОД ЄДРПОУ 02011025) В ЗВЯЗКУ З 
ПРИПИНЕННЯМ ТА ПРИЄДНАННЯМ ДО ВІННИЦЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ 

ЇМ. АКАД. Д.К.ЗАБОЛОТНОГО (КОД ЄДРПОУ 05484528)

м. Бершадь «14» листопада 2019р

Відповідно до рішення Обласної ради від 5 березня 2019 року № 803 члени комісії з 
припинення юридичної особи -  Бершадський медичний коледж шляхом приєднання до 
Вінницького медичного коледжу ім.акад. Д.К.Заболотного згідно рішення 37 сесії 
Вінницької обласної ради 7 скликання від 04 березня 2019р. №803 «Про припинення 
Бершадського медичного коледжу шляхом приєднання до Вінницького медичного 
коледжу ім.акад. Д. К. Заболотного» та рішення 39 сесії Вінницької обласної ради 7 
скликання від 26 вересня 2019р. №864 у складі:

Голова комісії:

Сіденко Валентина Миколаївна -  заступник директора з виховної роюоти Вінникого 
медичного коледжу ім. акад. Д. К. Заболотного, ідентифікаційний номер ;

Члени комісії:

Жданович Лідія Іванівна -  головний бухгалтер Вінницького медичного коледжу ім. акад. 
Д.К. Заболотного, ідентифікаційний номер ;

Зубань Юлія Валеріївна -  помічник директора з кадрової роботи Вінницького медичного 
коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного, ідентифікаційний номер ;

Городнюк Микола Іванович -  юрисконсульт Вінницького медичного коледжу ім. акад. 
Д.К. Заболотного, ідентифікаційний номер

Боковікова Алла Миколаївна- головний спеціалість відділу спільної комунальної
власності управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області, ідентифікаційний номер ;

Вишневський Сергій Іванович -  начальник відділу правового забезпечення Департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністрації, ідентифікаційний номер (за згодою);



керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про те, що всі 
зобов’язання Бершадського медичного коледжу перед кредиторами, усі права та
обов’язки, а також всі активи і пасиви Бершадського медичного коледжу, що значаться 
станом на «14» листопада 2019р., переходять до првонаступника Вінницького медичного 
коледжу ім.акад. Д.К.Заболотного, а саме:

№
п/п

Назва рахунку балансу Дані балансу Бершадського 
медичного коледжу станом 
на « 13» серпня 2019р (грн)

Примітка

Актив Пасив
1 Основні засоби 1184060
2. Первісна вартість 3016009 Акт приймання основних 

засобів (додаток№1)
3. Знос 1831949 Відомість зносу (додаток 

№2)
4. Запаси 107303 Акт приймання запасів 

(додаток№3)
5 Внесений капітал 3016009
6 Фінансовий результат -1736199
7 Поточні зобов’язання 

за розрахунками за 
товари, роботи, послуги

11553 Довідка до приймального 
акту

Разом 1291363 1291363

Всі матеріальні цінності закріплені за матеріально-відповідальними особами.

Станом на 13 серпня 2019 року рахується заборгованість по спеціальному фонду по 
заробітній платі в сумі 96708,52 грн. в т. ч. за червень місяць 2019року - 21643,33 грн., за 
липень місяць 2019 року - 75065,19 грн.( з них прибутковий податок 17407,54 грн., 
військовий збір 1450,63 грн.).нарахування на заробітну плату складає 18521,93 грн. ( в т. 
ч. 8,41% - 1704,24 грн., 22% - 16817,69 грн. Заборгованість виникла в зв’язку з 
відсутністю коштів по спеціальному фонду (від плати за навчання та за проживання в 
гуртожитку) на рахунках Бершадського медичного коледжу.

29 серпня 2019року звільнено викладача Сікорську Л.М. ( ), яка
знаходилась в декретній відпустці по догляду за дитиною з 02.05.2018рокудо 29 серпня 
2019року. При звільнені нарахована компенсацію за невикористану щорічну відпустку з а 
період з 01.09.2017року по 05.02.2019 року за 29 календарних днів с сумі 
4802,62грн.(розрахунок відпускних розраховано згідно тарифікаційного списку 2019рік, 
посадового окладу в розмірі 4361,00грн.) та нарахована компенсація за невикористані 
соціальні відпустки )за 2012рік-10к. д.;2013рік-10к. д.; 2014рік-10к.д.;2015рік-10к.д.) 
всього за 40к.д. в сумі 5913,22грн.. Загальна сума складає 10715,84 грн. в т.ч. прибутковий 
податок, утриманий із заробітної плати -1928,86 грн.; військовий збір, утриманий із 
заробітної плати -160,74грн.; та сума до видачі -  8626,24грн.; нарахування на зарплату 
ЄСВ в сумі 2357,49грн.



Встановлено строк для з ’явлення претензій, вимог — 2 місяці з моменту оприлюднення 
інформації на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що здійснює 
державну політику в сфері державної реєстрації про припинення відповідно до вимог 
чинного законодавства України.

Головою комісії вжито можливих заходів для виявлення та повідомлення кредиторів про 
реорганізацію Бершадського медичного коледжу. Вся кредиторська заборгованість 
Бершадського медичного коледжу підтвердження підписаними актами звірки.

Бершадський медичний коледж передали Вінницькому медичному коледжу все майно, яке 
обліковується на балансі, актом приймання-передачі від 14 листопада 2019 року (додаток 
№ 1).

Бершадський медичний коледж в особі голови комісії по реорганізації, заступника 
директора Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного -  Сіденко 
Валентина Миколаївна, яка призначена рішенням сесії обласної ради № 803 5 березня 
2019 р. зі змінами в присутності комісії з проведення реорганізації Бершадського 
медичного коледжу, яка утворена вище сказаним рішенням сесії, керуючись статтею 107 
Цивільного кодексу України. Порядком здійснення заходів пов’язаних з утворенням, 
реорганізацією або ліквідацією Міністерства, інших центральних органів виконавчої 
влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року №
1074, склали цей акт про наступне.

Вінницький медичний коледж ( код ЄДРПОУ 05484528, місцезнаходження 21000, м. 
Вінниця, вул. Пирогова, 57, внаслідок припинення роботи Бершадського медичного 
коледжу (код ЄДРПОУ 02011025 ) місцезнаходження 24400 м. Бершадь, вул. Коваленка 
167, шляхом приєднання до Вінницького медичного коледжу, що є правонаступником 
активів, майна зобов’язань, прав та обов’язків Бершадського медичного коледжу.

Окрім того, до правонаступника -  Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д.К. 
Заболотного, переходить організаційно-розпорядча, бухгалтерська, кадрова документація, 
яка велась в Бершадському медичному коледжі.

Акт складено українською мовою на трьох сторінках у п’яти оригінальних примірниках.

Голова комісії: Сіденко Валентина Миколаївна 

Члени комісії:

Жданович Лідія Іванівна 

Зубань Юлія Валеріївна 

Городнюк Микола Іванович 

Боковікова Алла Миколаївна 

Вишневський Сергій Іванович


