
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 1 6 8

25 червня 2021 р. 10 сесія 8 скликання

Про внесення змін до рішення 8 сесії обласної Ради 8 с к л и к а їн їя  
від 23 квітня 2021 року № 144

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частини 4 статті 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 104, 105, 106, 107 
Цивільного кодексу України, статті 19 Закону України «Про культуру», статті 
14 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу». Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань», рішення 20 сесії обласної Ради З скликання від 27 
березня 2001 року №  360 «Про нову редакцію рішення 5 сесії обласної Ради З 
скликання від 29 квітня 1999 року «Про об'єкти комунальної власності», 
враховуючи клопотання депутата Вінницької обласної Ради 8 скликання 
Побережної Т.І. та висновок постійної комісії обласної Ради з питань освіти, 
релігії, культури, молоді та спорту, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Визнати такими, що втратили чинність пункти 1-5 рішення 8 сесії 
обласної Ради 8 скликання від 23 квітня 2021 року № 144 «Про зміни в 
організації діяльності обласних бібліотек».

2. Відмінити припинення юридичних осіб - Вінницької обласної 
бібліотеки для дітей ім. І.Я. франка та Вінницької обласної бібліотеки для 
юнацтва шляхом злиття та припинити повноваження голів і членів комісій з 
припинення Вінницької обласної бібліотеки для дітей ім. І.Я. Франка, 
Вінницької обласної бібліотеки для юнацтва.

3. Припинити юридичну особу - Вінницька обласна бібліотека для дітей 
ім. І.Я. Франка (код ЄДРПОУ 02215160, місцезнаходження: вул. Соборна, буд. 
24, м. Вінниця, Вінницька область, 21050) шляхом приєднання до Вінницької 
обласної бібліотеки для юнацтва (код ЄДРПОУ 02215710, місцезнаходження: 
вул. Л. Толстого, буд. 22, м. Вінниця, Вінницька область, 21018).

3.1. Утворити комісію з припинення юридичної особи - Вінницька обласна 
бібліотека для дітей ім. І.Я. Франка шляхом приєднання до юридичної особи - 
Вінницька обласна бібліотека для юнацтва (далі - комісія з припинення) у 
складі, згідно з додатком.

3.2. ІУІісцем роботи комісії з припинення визначити приміщення за 
адресою: вул. Соборна, буд. 24, м. Вінниця, Вінницька область, 21050.

3.3. Встановити строк заявлеиня кредиторами своїх вимог - два місяці з 
дня оприлюднення, згідно з чинним законодавством України, повідомлення про



рішення щодо припинення юридичної особи - Вінницька обласна бібліотека для 
дітей ім. І .Я. Франка шляхом приєднання.

3.4. Комісії з припинення, зазначенії^ у пункті 3.! цього рішення, здійснити 
всі організаційно-правові заходи щодо припинення Вінницької обласної 
бібліотеки для дітей ім. І.Я. Франка шляхом приєднання до Вінницької обласної 
бібліотеки для юнацтва в порядку, встановленому чинним законодавством 
України.

3.5. Встановити, що в результаті припинення шляхом приєднання майно, 
права та обов’язки Вінницької обласної бібліотеки для дітей ім. І.Я. Франка 
переходять до правонаступника Вінницької обласної бібліотеки для юнацтва. 
Закріпити майно за Вінницькою обласною бібліотекою для юнацтва на праві 
оперативного управління.

4. Комісії з припинення:
4.1. Повідомити у встановленому чинним законодавством України порядку 

працівників Вінницької обласної бібліотеки для дітей ім. І.Я. Франка про 
припинення юридичної особи шляхом приєднання. Забезпечити дотримання 
соціально-правових гарантій працівників у порядку та на умовах, визначених 
чинним законодавством України.

4.2. Провести інвентаризацію майна та здійснити усі розрахунки за 
зобов’язаннями Вінницької обласної бібліотеки для дітей Ім. І.Я. Франка, у 
порядку встановленому законодавством.

4.3. Скласти передавальний акт та подати його на затвердження до 
Вінницької обласної Ради після закінчення строку пред’явлення кредиторами 
вимог до Вінницької обласної бібліотеки для дітей ім. І.Я. Франка, у порядку 
встановленому законодавством.

4.4. Надати державному реєстратору усі документи, передбачені Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осІб-підприємців 
та громадських формувань» для проведення державної реєстрації припинення 
шляхом приєднання Вінницької обласної бібліотеки для дітей ім. І.Я. Франка.

5. Внести зміни до рішення 8 сесії обласної Ради 8 скликання від 23 
квітня 2021 року №  144 «Про зміни в організації діяльності обласних 
бібліотек», а саме:

- у підпунктах 6.5, 6.6 назву юридичної особи «Вінницька обласна 
бібліотека для дітей та юнацтва ім. І.Я. Франка» замінити на «Вінницька 
обласна бібліотека для юнацтва»;

- у підпункті 6.8 назву юридичної особи замінити на «Вінницької обласної 
бібліотеки для юнацтва», словосполучення «в.о. директора» замінити на 
«директору» та вилучити абзац 2 підпункту 6.8;

- у пункті 7 вилучивши словосполучення «та Вінницької обласної 
бібліотеки для юнацтва Пісну Тетяну Олександрівну»;

у підпункті 9.1 словосполучення «та злиття» замінити на 
словосполучення «шляхом приєднання»;

викласти підпункт 9.2 у такій редакції:
«9.2. Забезпечити проведення, згідно з чинним законодавством, усіх 

необхідних заходів, пов’язаних із припиненням Вінницької обласної бібліотеки 
для дітей ім. І.Я. Франка шляхом приєднання до Вінницької обласної бібліотеки



для юнацтва за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті на галузь 
культури.»;

- у підпункті 9.3 цифру «22» замінити на цифру «11».
- підпункт 10.2 вилучити;
- підпункт 10.1 викласти в такій редакції:
«10.1 Вилучити з розділу «Установи культури» такий пункт: «3. Вінницька 

обласна бібліотека для дітей ім. І.Я. Франка» та із розділу «Установи 
медицини» такий пункт: «28. Вінницька обласна наукова медична бібліотека».

6. Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації 
Мельнику о.В. здійснити організаційно-правові заходи щодо виконання статті 
22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань освіти, релігії,/!культури, ї̂ олоді та спорту (Замкова 
Н.Л.).

Голова обласної Ради В.СОКОЛОВИЙ



Додаток
до ріш ення 1 о сес ії обласної Ради 8 скликання 

від 25 червня 2021 р о к у №  168

СКЛАД
комісії з припинення Вінницької 

обласної бібліотеки для дітей ім. І.Я.Франка

МРИЩУК 

Тетяна Андріївна

РУДКОВСЬКА 

Ірина Ігорівна

директор Вінницької обласної бібліотеки для 
дітей ім. І.Я. Франка, голова комісії, 
Ідентифікаційний номер

заступник директора Вінницької обласної 
бібліотеки для дітей ім. І.Я.Франка, заступник 
голови комісії, ідентифікаційний номер

Члени комісії:

НАЙМАН 

Наталія Василівна

головний бухгалтер Вінницької обласної 
бібліотеки для дітей ім. І.Я. Франка, 
ідентифікаційний номер

АНОХІНА 

Раїса Іванівна

завідуюча відділом зберігання та реставрації 
фондів Вінницької обласної бібліотеки для 
дітей ім. І.Я. франка, ідентифікаційний номер

ЛАНЧАВА 

Аліса Георгіївна

секретар Вінницької обласної бібліотеки для 
дітей ім. І.Я. франка, ідентифікаційний номер

НЕДЗЕЛЕНКО 

Світлана Миколаївна

завідуюча господарством Вінницької обласної 
бібліотеки для дітей ім. І.Я. Франка, 
ідентифікаційний номер

1ВАЩУК 

Ігор Валерійович

головний спеціаліст відділу спільної 
комунальної власності управління спільної 
комунальної власності територіальних громад
Вінницької області, ідентифікаційний номер



ПРОКОПОВИЧ 

Олена Миколаївна

завідуюча відділом учнів 5-9 класів Вінницької 
обласної бібліотеки для дітей ім. І.Я. Франка, 
голова профкому, ідентифікаційний номер

Заступник голови обласної Ради Ігор ІВАСЮК


