Проект

УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ
2019 р.

сесія 7 скликання

Про надання згоди на передачу майна з державної власності до спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області

Відповідно до пункту 21 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”, розпорядження Кабінету Міністрів
України від 24 квітня 2019 року №266-р “Про погодження зміни цільового
призначення земельної ділянки”, 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”, розпорядження голови Вінницької обласної
державної адміністрації від 11 травня 2019 року №350 “Про вилучення та
надання земельної ділянки в постійне користування”, враховуючи клопотання
Вінницької обласної державної адміністрації,
управління
спільної
комунальної власності територіальних громад Вінницької області і висновки
постійних комісій обласної Ради з питань регулювання комунальної власності
та приватизації і з питань агропромислового комплексу та земельних
відносин, обласна Рада ВИРІШИЛА:
1. 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 дану земельну ділянку на праві постійного користування за
Прибузькою
спеціальною
загальноосвітньою
школою-інтернатом
Вінницького району Вінницької обласної Ради.
2.
Прибузькій
спеціальній
загальноосвітній
школі-інтернату
Вінницького району Вінницької обласної Ради (Правдюк Н.М.):
2.1.
Здійснити приймання майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення,
відповідно до чинного законодавства України, з оформленням необхідних
документів.

2.2.
Провести державну реєстрацію права власності на земельну ділянку,
зазначену у пункті 1 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.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації
(Масленніков О.Г.) та з питань агропромислового комплексу і земельних
відносин (Барцьось В.В.).
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