
УКРАЇНА  
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 992

29 жовтня 2020 р. ^  сесія 7 скликання

Про питання діяльності 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», Господарського кодексу 
України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову 
передвищу освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про соціальні 
послуги», «Про культуру», «Про музеї та музейну справу», 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 обласної державної 
адміністрації, Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної 
державної адміністрації, Департаменту освіти і науки Вінницької обласної 
державної адміністрації, управління культури і мистецтв Вінницької обласної 
державної адміністрації, Департаменту охорони здоров'я та реабідітації 
облдержадміністрації, управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області, висновки постійних комісій обласної Ради з питань 
регулювання комунальної власності та приватизації, з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм, з питань охорони здоров’я, соціального захисту та 
зайнятості населення і з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, 
духовності та історичної спадщини, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в частині повного найменування з Буднянської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Шаргородського району Вінницької обласної 
Ради на комунальний заклад «Буднянська спеціальна школа» Вінницької обласної 
Ради, скороченого найменування з Буднянська школа-інтернат на Буднянська 
спеціальна школа та привести Статут комунального закладу «Буднянська 
спеціальна школа» Вінницької обласної Ради у відповідність до вимог чинного 
законодавства.

1.1 Затвердити Статут комунального закладу «Буднянська спеціальна школа» 
Вінницької обласної Ради, викладений у новій редакції. (Додаток 1).

1.2 Внести зміни в пункт 24 розділу «Установи освіти» додатка № 2 до 
рішення 23 сесії обласної Ради 3 скликання від 12 жовтня 2001 року № 483 «Про
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управління об’єктами спільної власності територіальних громад області», 
виклавши його в такій редакції:

«24. Комунальний заклад «Буднянська спеціальна школа» Вінницької 
обласної Ради».

2. Внести зміни в частині повного найменування з Іванівської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Калинівського району Вінницької обласної 
Ради на комунальний заклад «Іванівська спеціальна школа» Вінницької обласної 
Ради, скороченого найменування з Іванівська школа-інтернат на Іванівська 
спеціальна школа та привести Статут комунального закладу «Іванівська 
спеціальна школа» Вінницької обласної Ради у відповідність до вимог чинного 
законодавства.

2.1 Затвердити Статут комунального закладу «Іванівська спеціальна школа» 
Вінницької обласної Ради, викладений у новій редакції. (Додаток 2).

2.2 Внести зміни в пункт 17 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:

«17. Комунальний заклад «Іванівська спеціальна школа» Вінницької обласної 
Ради».

3. Внести зміни в частині повного найменування з Котюжанівського 
навчально-реабілітаційного центру Мурованокуриловецького району Вінницької 
обласної Ради на комунальний заклад «Котюжанівська спеціальна школа» 
Вінницької обласної Ради, скороченого найменування з Котюжанівський НРЦ на 
Котюжанівська спеціальна школа, мети, завдань закладу та привести його у 
відповідність до вимог чинного законодавства.

3.1 Затвердити Статут комунального закладу «Котюжанівська спеціальна 
школа» Вінницької обласної Ради, викладений у новій редакції. (Додаток 3).

3.2 Внести зміни в пункт 23 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:

«23. Комунальний заклад «Котюжанівська спеціальна школа» Вінницької 
обласної Ради».

4. Внести зміни в частині повного найменування з Нечуївської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Ямпільського району Вінницької обласної 
Ради на комунальний заклад «Нечуївська спеціальна школа» Вінницької обласної 
Ради, скороченого найменування з Нечуївська школа-інтернат на Нечуївська 
спеціальна школа та привести Статут комунального закладу «Нечуївська 
спеціальна школа» Вінницької обласної Ради у відповідність до вимог чинного 
законодавства.
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4.1 Затвердити Статут комунального закладу «Нечуївська спеціальна школа» 
Вінницької обласної Ради, викладений у новій редакції. (Додаток 4).

4.2 Внести зміни в пункт 19 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:

«19. Комунальний заклад «Нечуївська спеціальна школа» Вінницької 
обласної Ради».

5. Внести зміни в частині повного найменування з Ободівської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Тростянецького району Вінницької обласної 
Ради на комунальний заклад «Ободівська спеціальна школа» Вінницької обласної 
Ради, скороченого найменування з Ободівська школа-інтернат на Ободівська 
спеціальна школа та привести Статут комунального закладу «Ободівська 
спеціальна школа» Вінницької обласної Ради у відповідність до вимог чинного 
законодавства.

5.1 Затвердити Статут комунального закладу «Ободівська спеціальна школа» 
Вінницької обласної Ради, викладений у новій редакції. (Додаток 5).

5.2 Внести зміни в пункт 18 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:

«18. Комунальний заклад «Ободівська спеціальна школа» Вінницької 
обласної Ради».

6. Внести зміни в частині повного найменування з Прибузької спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Вінницького району Вінницької обласної Ради 
на комунальний заклад «Прибузька спеціальна школа» Вінницької обласної Ради, 
скороченого найменування з Прибузька школа-інтернат на Прибузька спеціальна 
школа та привести Статут комунального закладу «Прибузька спеціальна школа» 
Вінницької обласної Ради у відповідність до вимог чинного законодавства.

6.1 Затвердити Статут комунального закладу «Прибузька спеціальна школа» 
Вінницької обласної Ради, викладений у новій редакції. (Додаток 6).

6.2 Внести зміни в пункт 20 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:

«20. Комунальний заклад «Прибузька спеціальна школа» Вінницької обласної 
Ради».

7. Внести зміни в частині повного найменування з Ситковецької спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Немирівського району Вінницької обласної 
Ради на комунальний заклад «Ситковецька спеціальна школа» Вінницької 
обласної Ради, скороченого найменування з Ситковецька школа-інтернат на
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Ситковецька спеціальна школа та привести Статут комунального закладу 
«Ситковецька спеціальна школа» Вінницької обласної Ради у відповідність до 
вимог чинного законодавства.

7.1 Затвердити Статут комунального закладу «Ситковецька спеціальна 
школа» Вінницької обласної Ради, викладений у новій редакції. (Додаток 7).

7.2 Внести зміни в пункт 21 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:

«21. Комунальний заклад «Ситковецька спеціальна школа» Вінницької 
обласної Ради».

8. Внести зміни в частині повного найменування з Староприлуцької 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Липовецького району Вінницької 
обласної Ради на комунальний заклад «Староприлуцька спеціальна школа» 
Вінницької обласної Ради, скороченого найменування з Староприлуцька школа- 
інтернат на Староприлуцька спеціальна школа та привести Статут комунального 
закладу «Староприлуцька спеціальна школа» Вінницької обласної Ради у 
відповідність до вимог чинного законодавства.

8.1 Затвердити Статут комунального закладу «Староприлуцька спеціальна 
школа» Вінницької обласної Ради, викладений у новій редакції (Додаток 8).

8.2 Внести зміни в пункт 26 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:

«26. Комунальний заклад «Староприлуцька спеціальна школа» Вінницької 
обласної Ради».

9. Доручити директору Буднянської спеціальної загальноосвітньої школи- 
інтернату Шаргородського району Вінницької обласної Ради Осадчук JI.B., 
директору Іванівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 
Калинівського району Вінницької обласної Ради Рибочці Л.М., директору 
Котюжанівського навчально-реабілітаційного центру Мурованокуриловецького 
району Вінницької обласної Ради Гетманчуку В.І., директору Нечуївської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Ямпільського району Вінницької 
обласної Ради Брюнеткіній Л.Г., директору Ободівської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Тростянецького району Вінницької обласної 
Ради Марковській С.В., в.о. директора Прибузької спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату Вінницького району Вінницької обласної Ради Перепужняк В.І., 
директору Ситковецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 
Немирівського району Вінницької обласної Ради Гуцаленку М.Д., директору 
Староприлуцької спеціальної загальноосвітньої школи - інтернату Липовецького 
району Вінницької обласної Ради Косачу Ю.М. здійснити всі організаційно - 
правові заходи щодо виконання пунктів 1-8 цього рішення, про що інформувати
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управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області в місячний термін (з наданням копій статутів).

10. Внести зміни в частині повного найменування з Барського гуманітарно- 
педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського на комунальний заклад 
вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла 
Грушевського», визначити скорочене найменування - Барський педколедж, внести 
зміни в частині мети та предмету діяльності, переліку структурних підрозділів та 
привести Статут закладу до вимог чинного законодавства.

10.1 Створити Фаховий коледж комунального закладу вищої освіти 
«Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» без 
права юридичної особи, визначивши його місцезнаходження; майдан 
М. Грушевського, 1, м. Бар, Вінницька область, 23000, та затвердити Положення 
про Фаховий коледж комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно- 
педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» (Додаток 9).

10.2 Затвердити Статут комунального закладу вищої освіти «Барський 
гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», викладений у 
новій редакції. (Додаток 10).

10.3 Внести зміни в пункт 5 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:

«5. Комунальний заклад вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний 
коледж імені Михайла Грушевського».

10.4 Доручити директору Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені 
Михайла Грушевського Савчуку П.Н. здійснити всі організаційно-правові заходи 
щодо виконання пунктів 10.1 -  10.2 цього рішення, про що поінформувати 
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області в місячний термін (з наданням копії Статуту).

11. Внести зміни в частині повного найменування з комунальний вищий 
навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти» на комунальний 
заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти», скороченого 
найменування з Вінницька академія неперервної освіти на Вінницька академія 
безперервної освіти та привести Статут закладу у відповідність до вимог чинного 
законодавства.

11.1 Затвердити Статут комунального закладу вищої освіти «Вінницька 
академія безперервної освіти», викладений у новій редакції. (Додаток 11).

11.2 Доручити ректору комунального вищого навчального закладу 
«Вінницька академія неперервної освіти» Дровозюку С.І. здійснити всі 
організаційно-правові заходи щодо виконання пункту 11 цього рішення, про що 
поінформувати управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області в місячний термін (з наданням копії Статуту).
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11.3 Внести зміни до пункту 1 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:

«1. Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної 
освіти».

12. Внести зміни в частині повного найменування з комунального 
підприємства «Вінницький обласний наркологічний диспансер «Соціотерапія» на 
комунальне некомерційне підприємство «Центр терапії залежностей 
«Соціотерапія» Вінницької обласної Ради», скороченого найменування з КП 
ВОНД «Соціотерапія» на КНП «ЦТЗ «Соціотерапія» ВОР», а також мети, 
предмету діяльності, органів управління підприємства.

12.1 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства «Центр 
терапії залежностей «Соціотерапія» Вінницької обласної Ради», викладений у 
новій редакції. (Додаток 12).

12.2 Пункт 9 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 такій редакції:

«9. Комунальне некомерційне підприємство «Центр терапії залежностей 
«Соціотерапія» Вінницької обласної Ради».

12.3 Доручити головному лікарю комунального некомерційного підприємства 
«Вінницький обласний наркологічний диспансер «Соціотерапія» 
Слободянюку П.М. здійснити всі організаційно-правові заходи щодо державної 
реєстрації Статуту, викладеного в новій редакції, про що поінформувати 
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області в місячний термін (з наданням копії Статуту) та привести штатний розпис 
комунального некомерційного підприємства «Центр терапії залежностей 
«Соціотерапія» Вінницької обласної Ради» у відповідність до вимог чинного 
законодавства.

13. Внести зміни в частині повного найменування з обласного бюро судово- 
медичної експертизи на Вінницьке обласне бюро судово-медичної експертизи, 
визначити повне найменування англійською мовою - Vinnytsia Regional Forensic 
Medicine Office, змінити скорочене найменування з «ОБСМЕ» на «ВОБСМЕ», 
мету, предмет діяльності, та привести Статут у відповідність до чинного 
законодавства.

13.1 Затвердити Статут Вінницького обласного бюро судово-медичної 
експертизи, викладений у новій редакції. (Додаток 13).

13.2 Пункт 14 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 такій редакції:
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«14. Вінницьке обласне бюро судово-медичної експертизи».
13.3 Доручити в.о начальника обласного бюро судово-медичної експертизи 

Жуку В.В. здійснити всі організаційно - правові заходи щодо виконання пункту 13 
цього рішення, про що інформувати управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області в місячний термін (з наданням копії 
Статуту).

14. Внести зміни до Статуту комунального некомерційного підприємства 
«Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної 
Ради» в частині мети, предмету діяльності, прав і обов’язків.

14.1 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
«Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної 
Ради», викладений у новій редакції. (Додаток 14).

14.2 Доручити директору комунального некомерційного підприємства 
«Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної 
Ради» Бабійчуку В.В. здійснити всі організаційно-правові заходи, необхідні для 
державної реєстрації Статуту, викладеного в новій редакції, і надати копію 
зареєстрованого Статуту управлінню спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області в місячний термін.

15. Створити відокремлений підрозділ «Музей Мужніх» Вінницького 
обласного краєзнавчого музею.

15.1 Визначити місцезнаходження відокремленого підрозділу «Музей 
Мужніх» Вінницького обласного краєзнавчого музею: вул. Пирогова, буд. 148, 
м. Вінниця, Вінницька область, Україна, 21018.

15.2 Створити відокремлений підрозділ «Історико-меморіальний комплекс 
пам’яті жертв нацизму» Вінницького обласного краєзнавчого музею.

15.2.1 Визначити місцезнаходження відокремленого підрозділу «Історико- 
меморіальний комплекс пам’яті жертв нацизму» Вінницького обласного 
краєзнавчого музею: смт Стрижавка, Урочище «Кемпінг», Вінницький район, 
Вінницька область, Україна, 23211.

15.3 Створити відокремлений підрозділ «Музей композитора 
М.Д. Леонтовича» Вінницького обласного краєзнавчого музею.

15.3.1 Визначити місцезнаходження відокремленого підрозділу «Музей 
композитора М.Д. Леонтовича» Вінницького обласного краєзнавчого музею: 
вул. Леонтовича, буд. 2, с. Марківка, Теплицький район, Вінницька область, 
Україна, 23815.

15.4 Створити відокремлений підрозділ «Музей Батозької битви» 
Вінницького обласного краєзнавчого музею.

16.4.1 Визначити місцезнаходження відокремленого підрозділу «Музей 
Батозької битви» Вінницького обласного краєзнавчого музею: вул. Гагаріна, буд. 
41, с. Четвертинівка, Тростянецький район, Вінницька область, Україна, 24327.

15.5 Створити відокремлений підрозділ «Музей Великого Українця Михайла 
Грушевського» Вінницького обласного краєзнавчого музею.



15.5.1 Визначити місцезнаходження відокремленого підрозділу «Музей 
Великого Українця Михайла Грушевського» Вінницького обласного краєзнавчого 
музею: вул. Грушевського, буд. 34, с. Сестринівка, Козятинський район, 
Вінницька область, Україна, 22140.

15.6 Створити відокремлений підрозділ «Вороновицький музей історії авіації 
та космонавтики» Вінницького обласного краєзнавчого музею.

15.6.1 Визначити місцезнаходження відокремленого підрозділу: вул. 
Козацький шлях, буд. 26, с. Вороновиця, Вінницький район, Вінницька область, 
23252.

16. Внести зміни до Статуту Вінницького обласного краєзнавчого музею в 
частині переліку відокремлених підрозділів та повноважень директора музею.

16.1 Затвердити Статут Вінницького обласного краєзнавчого музею, 
викладений у новій редакції. (Додаток 15).

16.2 Затвердити:
- Положення про відокремлений підрозділ «Музей Мужніх» Вінницького 

обласного краєзнавчого музею; (Додаток 16);
- Положення про відокремлений підрозділ «Історико-меморіальний комплекс 

пам’яті жертв нацизму» Вінницького обласного краєзнавчого музею; (Додаток 
IV);

Положення про відокремлений підрозділ «Музей композитора 
М.Д. Леонтовича» Вінницького обласного краєзнавчого музею; (Додаток 18);

- Положення про відокремлений підрозділ «Музей Батозької битви» 
Вінницького обласного краєзнавчого музею; (Додаток 19);

- Положення про відокремлений підрозділ «Музей Великого Українця 
Михайла Грушевського» Вінницького обласного краєзнавчого музею (Додаток 
20).

- Положення про відокремлений підрозділ «Вороновицький музей історії 
авіації та космонавтики» Вінницького обласного краєзнавчого музею (Додаток 21)

17. Доручити директору Вінницького обласного краєзнавчого музею 
Висоцькій К.І.:

17.1 Здійснити всі організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації 
Статуту, викладеного в новій редакції, а також відокремлених підрозділів 
відповідно до чинного законодавства, про що повідомити управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області в місячний 
термін (з наданням копій Статуту і положень);

17.2 Призначити керівників відокремлених підрозділів, зазначених у пунктах
15, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6 цього рішення.

18. Управлінню культури і мистецтв облдержадміністрації (Дернова О.М.) 
здійснювати утримання Вінницького обласного краєзнавчого музею в межах 
бюджетних асигнувань, затверджених обласним бюджетом.
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19. Припинити підрозділи:
- філія Вінницького обласного краєзнавчого музею «Історико-меморіальний 

комплекс пам'яті жертв фашизму»;
- структурний підрозділ - філія Вінницького обласного краєзнавчого музею - 

«Музей М.Д. Леонтовича»;
- структурний підрозділ - філія Вінницького обласного краєзнавчого музею - 

«Битва під Батогом»;
- філія Вінницького обласного краєзнавчого музею в с. Сестринівка 

Козятинського району без права юридичної особи - «Музей М.С. Грушевського».

20. Внести зміни в частині повного найменування з обласної комунальної 
організації «Інформаційно-аналітичний центр з обслуговування установ 
соціального захисту населення» на обласну комунальну організацію «ДАТА-центр 
соціальної сфери», скороченого найменування з Центр на ДАТА-центр, та 
предмету діяльності обласної комунальної організації.

20.1 Затвердити Статут обласної комунальної організації «ДАТА-центр 
соціальної сфери», викладений у новій редакції. (Додаток 22).

20.2 Пункт 12 розділу «Установи соціального захисту населення» 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 такій редакції:

«12. Обласна комунальна організація «ДАТА-центр соціальної сфери».
20.3 Доручити директору обласної комунальної організації «Інформаційно- 

аналітичний центр з обслуговування установ соціального захисту населення» 
Майданчук O.A. здійснити всі організаційно-правові заходи, пов’язані з 
виконанням пункту 20 цього рішення, про що поінформувати управління 
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області в 
місячний термін (з наданням копії Статуту).

21. Прийняти безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міста Тиврівського району у спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області єдиний майновий комплекс Тиврівського ліцею - 
інтернату поглибленої підготовки в галузі науки Тиврівський район Вінницька 
область (місцезнаходження: вул. Тиверська, буд.14, смт Тиврів, Тиврівський 
район, Вінницька область, 23300), в тому числі будинки та споруди, транспортні 
засоби, необоротні матеріальні активи. (Додаток 23).

Прийняти Тиврівський ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки 
Тиврівський район Вінницька область до сфери управління Вінницької обласної 
Ради.

21.1 Змінити повне найменування з Тиврівського ліцею - інтернату 
поглибленої підготовки в галузі науки Тиврівський район Вінницька область на 
комунальний заклад «Тиврівський науковий ліцей» Вінницької обласної Ради, 
скорочене найменування з Тиврівський ліцей-інтернат на Тиврівський науковий
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ліцей та привести Статут комунального закладу «Тиврівський науковий ліцей» 
Вінницької обласної Ради у відповідність до вимог чинного законодавства.

21.2 Затвердити Статут комунального закладу «Тиврівський науковий ліцей» 
Вінницької обласної Ради, викладений у новій редакції. (Додаток 24).

21.3 Доручити директору Тиврівського ліцею - інтернату поглибленої 
підготовки в галузі науки Тиврівський район Вінницька область Подзігуну А.М. 
здійснити всі організаційно-правові заходи щодо виконання пунктів 21.1-21.2 
цього рішення, про що поінформувати управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області в місячний термін (з наданням копії 
Статуту).

21.4 Доповнити розділ «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» пунктом 34, такого 
змісту:

«34. Комунальний заклад «Тиврівський науковий ліцей» Вінницької обласної 
Ради».

22. Внести зміни в частині повного найменування з комунального 
некомерційного підприємства „Вінницький обласний дитячий 
кардіоревматологічний санаторій Вінницької обласної Ради” на комунальне 
некомерційне підприємство „Вінницький обласний медичний центр реабілітації 
дітей Вінницької обласної Ради”, скорочене найменування з КНП «ВОДКРС ВОР» 
на КНП «ВОМЦРД ВОР», визначити повне найменування англійською мовою - 
Communal nonprofit enterprise «Vinnytsia Regional Medical Center of Rehabilitation 
for Children of Vinnytsia Regional Council», внести зміни в частині мети та 
предмету діяльності закладу.

22.1 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
«Вінницький обласний медичний центр реабілітації дітей Вінницької обласної 
Ради», викладений у новій редакції (Додаток 25).

22.2 Пункт 42 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 комунальної власності територіальних громад 
області» викласти в новій редакції:

«42. Комунальне некомерційне підприємство «Вінницький обласний 
медичний центр реабілітації дітей Вінницької обласної Ради».

22.3 Доручити директору комунального некомерційного підприємства 
«Вінницький обласний дитячий кардіоревматологічний санаторій Вінницької 
обласної Ради» Мовчан JI.B. здійснити всі організаційно-правові заходи, необхідні 
для державної реєстрації Статуту, викладеного в новій редакції, і надати копію 
зареєстрованого Статуту управлінню спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області в місячний термін.
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23. Внести зміни в частині повного найменування з Центр перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної місцевого влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 
Вінницької області на Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації, 
скороченого найменування з Центр післядипломної освіти кадрів Вінницької 
області на Вінницький РЦПК та привести Статут закладу у відповідність до вимог 
чинного законодавства.

23.1 Затвердити Статут Вінницького регіонального центру підвищення 
кваліфікації, викладений у новій редакції. (Додаток 26).

23.2 Доручити директору Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної місцевого влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області 
Пашиніній Т.С. здійснити всі організаційно-правові заходи виконання пункту 23 
цього рішення, про що поінформувати управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області в місячний термін (з наданням копії 
Статуту).

23.3 Доповнити розділ «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» пунктом 33 такого 
змісту:

«33. Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації».

24. 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.), з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення (Хребтій Я.В.), з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.)

Заступник голови 
обласної Ради " М. КРЕМЕНЮК


