
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ Е Н Н Я  № 373

27 травня 2022 р. 25 сесія 8 скликання

Про прийняття з державної власності цілісних майнових комплексів 
державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області

Відповідно до пункту 32 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», Закону України «Про передачу 
об’єктів права державної та комунальної власності», постанови Кабінету 
Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів 
права державної та комунальної власності», розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 26 квітня 2022 року № 313-р «Про передачу цілісних майнових 
комплексів державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 
спільну власність територіальних громад Вінницької, Львівської, Одеської, 
Тернопільської та Хмельницької областей», враховуючи клопотання 
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області і висновки постійних комісій обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури, з питань освіти, 
релігії, культури, молоді та спорту, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Прийняти з державної власності у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області до сфери управління Вінницької 
обласної Ради цілісні майнові комплекси державних закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти, згідно з додатком 1, із зобов’язанням 
використовувати такі об’єкти за цільовим призначенням та не відчужувати їх у 
приватну власність.

2. Створити спільні комісії з приймання-передачі цілісних майнових 
комплексів державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області до 
сфери управління Вінницької обласної Ради, згідно з додатками 2-13 (далі - 
Комісії).

3. Комісіям:
3.1 Здійснити заходи з приймання-передачі цілісних майнових комплексів, 

шляхом оформлення актів приймання-передачі відповідно до вимог чинного 
законодавства.

3.2 Подати оформлені акти приймання-передачі на затвердження до



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної Ради з питань будівництш, комунального майна, транспорту та
розвитку інфраструктури (Ковальов А Є.)

І /\ л

обласної Ради.

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток 1 
до рішення 25 сесії 

обласної Ради 8 скликання 
від «27» травня 2022 р. № 373

Цілісні майнові комплекси державних закладів професійної 
(професійно-технічної’) освіти, що передаються у спільну власність 

територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Хмільницький 
аграрний центр професійно-технічної освіти» (код згідно з ЄДРПОУ 02539756), 
що розміщений на земельних ділянках площею 11,0781 і 79,3831 гектара 
(кадастрові номери 0510900000:00:007:0673 і 0510900000:00:007:0674)

Державний навчальний заклад «Крижопільський професійний будівельний 
ліцей» (код згідно з ЄДРПОУ 02539855), що розміщений на земельних ділянках 
площею 1,8702 і 2,2702 гектара (кадастрові номери 0521955100:01:001:1196 і 
0521981200:01:004:0311)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Жмеринське вище 
професійне училище» (код згідно з ЄДРПОУ 02539861), що розміщений на 
земельних ділянках площею 0,4491 і 0,6745 гектара (кадастрові номери 
0510300000:00:001:5626 і 0510300000:00:001:5627)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Вінницьке 
міжрегіональне вище професійне училище» (код згідно з ЄДРПОУ 02539909), 
що розміщений на земельних ділянках площею 0,7744; 0,2404 і 0,0209 гектара 
(кадастрові номери 0510136300:01:014:0008; 0510136300:01:014:0009 і 
0510136300:01:014:0010)

Державний навчальний заклад «Вінницький центр професійно-технічної 
освіти технологій та дизайну» (код згідно з ЄДРПОУ 02539938), що 
розміщений на земельних ділянках площею 1,0697 і 0,3798 гектара (кадастрові 
номери 0510136600:02:040:0028 і 0510136600:02:040:0029)

Вище професійне училище № 41 м. Тульчина (код згідно з ЄДРПОУ 
02540545), що розміщене на земельних ділянках площею 14,7918; 15,8282; 
142,8497; 21,4047 і 70,8914 гектара (кадастрові номери 0524310100:01:012:0162; 
0524383300:01:001:0652; 0524383300:01:001:0651; 0524383300:01:001:0650 і 
0524382900:03:000:0421)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Козятинське 
міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту» (код 
згідно з ЄДРПОУ 02549658), що розміщений на земельних ділянках площею 
8,1439; 1,7601 і 0,076 гектара (кадастрові номери 0510500000:00:029:0006; 
0510500000:00:016:0020 і 0510500000:00:039:0048)

Державний навчальний заклад «Немирівський професійний ліцей» (код 
згідно з ЄДРПОУ 03065750), що розміщений на земельній ділянці площею 2,9 
гектара (кадастровий номер 0523010100:01:007:0398)



Державний професійно-технічний навчальний заклад «Вінницьке вище 
професійне училище сфери послуг» (код згідно з ЄДРПОУ 03065951), що 
розміщений на земельній ділянці площею 1,9701 гектара (кадастровий номер 
0510136600:02:102:0032)

Вище професійне училище № 42 м. Погребище (код згідно з ЄДРПОУ 
04528519), що розміщене на земельних ділянках площею 4,761; 0,076; 0,3981 
0,0242; 1,0822 і 223,5992 гектара (кадастрові номери 0523410100:00:020:0120 
0523410100:00:020:0144; 0523410100:00:020:0145; 0523410100:00:020:0122 
0523410100:00:020:0121 і 0523481000:03:002:0005)

Державний навчальний заклад «Професійний ліцей сфери послуг м. 
Хмільник» (код згідно з ЄДРПОУ 24900151), що розміщений на земельних 
ділянках площею 0,4202; 0,0336; 0,1566; 0,0531 і 0,0931 гектара (кадастрові 
номери 0510900000:00:003:0416; 0510900000:00:003:1191;
0510900000:00:003:1299; 0510900000:00:003:1359 і 0510400000:00:004:1073)

Державний навчальний заклад «Центр професійно-технічної освіти № 1 
м. Вінниці» (код згідно з ЄДРПОУ 25499785), що розміщений на земельних 
ділянках площею 2,9099; 0,55 і 0,3657 гектара (кадастрові номери 
0510136300:01:065:0007; 0510136300:01:065:0008 і 0510136300:01:065:0009).

Перший заступник
голови обласної Ради Володимир КІСТЮН



Додаток 2 
до рішення 25 сесії 

обласної Ради 8 скликання 
від «27» травня 2022 р. № 373

Склад комісії з приймання-передачі цілісного майнового 
комплексу Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Хмільницький аграрний центр професійно-технічної освіти» у 
спільну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст

Вінницької області

Прізвище, ім’я, по 
батькові

Посада Реєстраційний номер 
облікової картки 

платника податків

Голова
комісії

БАРАНЮ К 
Ігор Георгійович

Директор Державного 
професійно-технічного 
навчального закладу 
«Хмільницький аграрний 
центр професійно- 
технічної освіти»

Заступник
голови
комісії

КУШ НІР 

Сергій Іванович

Начальник управління 
спільної комунальної 

власності територіальних 
громад Вінницької області

Секретар
комісії

ФЕДИШ ЕНА 
Г алина Антонівна

Головний бухгалтер 
Державного професійно- 
технічного навчального 
закладу «Хмільницький 

аграрний центр 
професійно-технічної 

освіти»
Члени
комісії

ВОЗНЮ К 
Віктор Миколайович

Головний спеціаліст 
відділу 3 питань 

державного майна та 
підприємств управління з 
питань державного майна 

та підприємств 
М іністерства освіти і 

науки України

МІГАЛАТІЙ 
Елеонора Олександрівна

Г оловний спеціаліст 
відділу взаємодії з 
соціальними партнерами 
та регіональними 
органами виконавчої 
влади головного 
управління професійної 
освіти директорату 
професійної освіти 
Міністерства освіти і 
науки України



КУЦЕНКО 
Сергій Борисович

Завідувач господарством 
Державного професійно- 
технічного навчального 
закладу «Хмільницький 
аграрний центр
професійно-технічної 
освіти»

Перший заступник 
голови обласної Ради Володимир КІСТІОН



Додаток З 
до рішення 25 сесії 

обласної Ради 8 скликання 
від «27» травня 2022 р. № 373

Склад комісії з приймання-передачі цілісного майнового 
комплексу Державного навчального закладу «Крижопільський 

професійний будівельний ліцей» у спільну власність 
територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Посада Реєстраційний номер 
облікової картки 
платника податків

Голова
комісії

БУРДЕЙНИЙ 
Василь Миколайович

Виконуючий обов’язки 
директора Державного 

навчального закладу 
«Крижопільський 

професійний будівельний 
ліцей»

Заступник
голови
комісії

КУШ НІР 
Сергій Іванович

Начальник управління 
спільної комунальної 

власності територіальних 
громад Вінницької області

Секретар
комісії

УБЕЙНИК 
Г алина Петрівна

Головний бухгалтер 
Державного навчального 
закладу «Крижопільський 
професійний будівельний 

ліцей»
Члени
комісії

ВОЗНЮ К 
Віктор Миколайович

Головний спеціаліст відділу 
3 питань державного майна 

та підприємств управління з 
питань державного майна та 

підприємств М іністерства 
освіти і науки України

М ІГАЛАТІИ
Елеонора

Олександрівна

Головний спеціаліст 
відділу взаємодії з 

соціальними партнерами 
та регіональними 

органами виконавчої 
влади головного 

управління професійної 
освіти директорату 
професійної освіти 

Міністерства освіти і 
науки України

БОРЕЙКО 
Наталія Іванівна

Бухгалтер Державного 
навчального закладу 

«Крижопільський 
професійний будівельний 

ліцей»
КУЗАН 

Любов Іванівна
Завідуюча господарством 
Державного навчального

і /Сі



закладу «Крижопільський 
професійний будівельний 

ліцей»

Перший заступник 
голови обласної Ради Володимир КІСТІОН



Додаток 4 
до рішення 25 сесії 

обласної Ради 8 скликання 
від «27» травня 2022 р. № 373

Склад комісії з приймания-передачі цілісного маіїнового 
комплексу Державного професііїно-технічного навчального закладу 

«Жмеринське вище професійне училище» у спільну власність 
територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Посада Реєетраційний номер 
облікової картки 
платника податків

Голова
комісії

КУЗЬМІН
Владислав

В ’ячеславович

Директор Державного 
професійно-технічного 

навчального закладу 
«Жмеринське вище 

професійне училище»
Заступник
голови
комісії

КУШ НІР 
Сергій Іванович

Начальник управління 
спільної комунальної 

власності територіальних 
громад Вінницької області

Секретар
комісії

ЯНЧУК 
Людмила Павлівна

Г оловний бухгалтер 
Державного професійно- 
технічного навчального 
закладу «Жмеринське 

вище професійне 
училище»

Члени
комісії

ВОЗНЮ К 
Віктор Миколайович

Головний спеціаліст 
відділу 3 питань 

державного майна та 
підприємств управління з 
питань державного майна 

та підприємств 
Міністерства освіти і 

науки України
МІГАЛАТІИ 

Елеонора Олександрівна
Головний спеціаліст 
відділу взаємодії з 

соціальними партнерами 
та регіональними 

органами виконавчої 
влади головного 

управління професійної 
освіти директорату 
професійної освіти 

М іністерства освіти і 
науки України

Щ ЕРБАТЮ К 
Леонід Іванович

Завідувач господарства 
Державного професійно-



технічного навчального 
закладу «Жмеринське 

вище професійне 
училище»

Перший заступник 
голови обласної Ради Володимир КІСТІОН



Додаток 5 
до рішення 25 сесії 

обласної Ради 8 скликання 
від «27» травня 2022 р. № 373

Склад комісії з приймання-передачі цілісного майнового 
комплексу Державного навчального закладу «Вінницьке 

міжрегіональне вище професійне училище» у спільну власність 
територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області

прізвищ е, ім’я, 
по батькові

Посада Реєстраційний номер 
облікової картки 
платника податків

Голова
комісії

ДМ ИТРИК 
Олександр Дмитрович

Директор Державного 
навчального закладу 

«Вінницьке 
міжрегіональне вище 
професійне училище»

Заступник
голови
комісії

КУШ НІР 
Сергій Іванович

Начальник управління 
спільної комунальної 

власності територіальних 
громад Вінницької області

Секретар
комісії

ГОНТАР 
Тетяна Павлівна

Головний бухгалтер 
Державного навчального 

закладу «Вінницьке 
міжрегіональне вище 
професійне училище»

Члени
комісії

ВОЗНЮ К 
Віктор М иколайович

Головний спеціаліст відділу 
3 питань державного майна 
та підприємств управління з 
питань державного майна та 

підприємств М іністерства 
освіти і науки України

МІГАЛАТІЙ
Елеонора

Олександрівна

Г оловний спеціаліст 
відділу взаємодії з 
соціальними партнерами 
та регіональними 
органами виконавчої 
влади головного 
управління професійної 
освіти директорату 
професійної освіти 
М іністерства освіти і 
науки України

ЗАХАРЯШ  Анатолій 
Профирович

Завідувач господарством 
Державного навчального 
закладу «Вінницьке 
міжрегіональне вище 
професійне училище»

Перщий заступник
голови обласної Ради Володимир КІСТЮН



Додаток 6 
до рішення 25 сесії 

обласної Ради 8 скликання 
від «27» травня 2022 р. № 373

Склад комісії з приймання-передачі цілісного майнового 
комплексу Державного навчального закладу «Вінницький центр 

професійно-технічної освіти технологій та дизайну» у спільну 
власність територіальних громад, сіл, селиш, міст Вінницької

області

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Посада Реєстраційний номер 
облікової картки 
платника податків

Голова
комісії

ДАЦИШ ИНА 
Галина Вікторівна

В. о. директора 
Державного навчального 

закладу «Вінницький 
центр професійно- 

технічної освіти 
технологій та дизайну»

Заступник
голови
комісії

КУШ НІР 
Сергій Іванович

Секретар
комісії

МЕЛЬНИК 
Ганна Олександрівна

Члени
комісії

ВОЗНЮ К 
Віктор Миколайович

МІГАЛАТІЙ 
Елеонора Олександрівна

Начальник управління 
спільної комунальної 

власності територіальних 
громад Вінницької області

Головний бухгалтер 
Державного навчального 

закладу «Вінницький центр 
професійно-технічної 
освіти технологій та 

_________ дизайну»
Головний спеціаліст 

відділу з питань 
державного майна та 

підприємств управління з 
питань державного майна 

та підприємств 
М іністерства освіти і 

______науки У країни
Головний спеціаліст 
відділу взаємодії з 

соціальними партнерами 
та регіональними 

органами виконавчої 
влади головного 

управління професійної 
освіти директорату 
професійної освіти 

М іністерства освіти і 
науки України



ГРЕЧКО 
М ихайло Іванович

Завідуючий 
господарством 

Державного навчального 
закладу «Вінницький 

центр професійно- 
технічної освіти 

технологій та дизайну»

Перший заступник 
голови обласної Ради Володимир КІСТЮН

3.



Додаток 7 
до рішення 25 сесії 

обласної Ради 8 скликання 
від «27» травня 2022 р. № 373

Склад комісії з приймання-передачі цілісного майнового 
комплексу Вищого професійного училища № 41 м. Тульчина у 

спільну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст
Вінницької області

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Посада Реєстраційний номер 
облікової картки 
платника податків

Голова
КОІИІСІЇ

ДРУМ 
Тетяна Петрівна

Директор Вищого 
професійного училища № 
41 м. Тульчина

Заступник
голови
комісії

КУШНІР 
Сергій Іванович

Начальник управління 
спільної комунальної 

власності територіальних 
громад Вінницької області

Секретар
комісії

КИТАЙГОРОДСЬКА 
Оксана Сергіївна

Головний бухгалтер 
Вищого професійного 

училища № 41 м. Тульчина

Члени
комісії

ВОЗНЮ К 
Віктор Миколайович

"оловний спеціаліст відділу 
3 питань державного майна 
га підприємств управління з 
питань державного майна 

та підприємств 
Міністерства освіти і науки 

України
МІГАЛАТІЙ 

Елеонора Олександрівна
Г оловний спеціаліст 
відділу взаємодії з 
соціальними партнерами 
та регіональними 
органами виконавчої 
влади головного 
управління професійної 
освіти директорату 
професійної освіти 
М іністерства освіти і 
науки України

КУЦА 
Оксана Василівна

Заступник директора з 
НВР Вищого 
професійного училища 
№  41 м. Тульчина

Перший заступник
голови обласної Ради Володимир КІСТІОН

В .



Додаток 8 
до рішення 25 сесії 

обласної Ради 8 скликання 
від «27» травня 2022 р. № 373

Склад комісії з приймання-передачі цілісного майнового комплексу 
Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Козятинське міжрегіональне вище професійне училище 

залізничного транспорту» у спільну власність територіальних 
громад, сіл, селищ, міст Вінницької області

Голова
комісії

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Посада

Заступник
голови
комісії

СТЕЦЮ К 
Андрій Олексійович

Секретар
комісії

КУШ НІР 
Сергій Іванович

Члени
комісії

ХОЛКОВСЬКА 
М арина Вікторівна

Директор Державного 
професійно-технічного 

навчального закладу 
«Козятинське 

міжрегіональне вище 
професійне училище 

залізничного транспорту»

Реєстраційний номер 
облікової картки 
платника податків

Начальник управління 
спільної комунальної 

власності територіальних 
громад Вінницької області

ВОЗНЮ К 
Віктор Миколайович

Головний бухгалтер 
Державного професійно- 
технічного навчального 
закладу «Козятинське 
міжрегіональне вище 
професійне училище 

залізничного транспорту»

М ІГАЛАТІИ Елеонора 
Олександрівна

оловний спеціаліст відділу 
з питань державного майна 
а підприємств управління з 
питань державного майна 

та підприємств 
Міністерства освіти і науки 

України__________
Головний спеціаліст
відділу взаємодії з 
соціальними партнерами 
та регіональними
органами
влади
управління
освіти
професійної
Міністерства
науки України

виконавчої 
головного 

професійної 
директорату 

освіти 
освіти і



ЗЛІПУШ ЕВ 
Олександр Сергійович

ВОЛКОВА 
Людмила Сергіївна

Завідувач господарством 
Державного професійно- 
технічного навчального 
закладу «Козятинське 
міжрегіональне вище 
професійне училище
залізничного транспорту»
Технік з експлуатації 
приміщень Державного 
професійно-технічного 
навчального закладу
«Козятинське 
міжрегіональне вище 
професійне училище
залізничного транспорту»

Перший заступник 
голови обласної Ради Володимир КІСТІОН



Додаток 9 
до рішення 25 сесії 

обласної Ради 8 скликання 
від «27» травня 2022 р. № 373

Склад комісії з приймання-передачі цілісно-майнового комплексу 
Державного навчального закладу «Немнрівськнй професіинин 

ліцей» у спільну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст
Вінницької області

Голова
комісії

Заступник
голови
комісії

Секретар
комісії

Члени
комісії

прізвищ е, ім’я, 
по батькові

Посада

ПОПАТЕНКО 
М икола Іванович

КУШ НІР 
Сергій Іванович

Директор Державного 
навчального закладу 

«Немирівський 
професійний ліцей»

ЯКОВЕНКО 
Людмила Анатоліївна

Начальник управління 
спільної комунальної 

власності територіальних 
громад Вінницької області

Реєстраційний номер 
облікової картки 
платника податків

Головний бухгалтер 
Державного навчального 
закладу «Немирівський 

професійний ліцей»

ВОЗНЮ К 
Віктор Миколайович

оловний спеціаліст відділу 
з питань державного майна 
га підприємств управління з 
питань державного майна 

та підприємств 
М іністерства освіти і науки 

України_______ __
МІГАЛАТІЙ 

Елеонора Олександрівна
Головний спеціаліст
відділу взаємодп з 
соціальними партнерами 
та регіональними
органами 
влади

БАБУ? 
Ніна Василівна

управління 
освіти 
професійної 
Міністерства 
науки України

виконавчої 
головного 

професійної 
директорату 

освіти 
освіти і

Завгосп Державного 
навчального закладу 
«Немирівський 
професійний ліцей» 
транспорту»________

Перший заступник
голови обласної Ради Володимир КІСТІОН



Додаток 10 
до рішення 25 сесії 

обласної Ради 8 скликання 
від «27» травня 2022 р. № 373

Склад комісії з приймання-передачі цілісного майнового комплексу 
Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» у спільну 
власність територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької

області

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Посада Реєстраційний номер 
облікової картки 
платника податків

Голова
комісії

БАЛИЦЬКА 
Валентина Євгеніївна

Директор Державного 
професійно-технічного 

навчального закладу 
«Вінницьке вище 

професійне училище 
сфери послуг»

Заступник
голови
комісії

КУШ НІР 
Сергій Іванович

Начальник управління 
спільної комунальної 

власності територіальних 
громад Вінницької області

Секретар
комісії

ГУЦОЛ 
Тетяна Леонідівна

Головний бухгалтер 
Державного професійно- 
технічного навчального 

закладу «Вінницьке вище 
професійне училище сфери 

послуг»

Члени
комісії

ВОЗНЮ К 
Віктор Миколайович

Головний спеціаліст відділу 
3 питань державного майна 
га підприємств управління з 
питань державного майна 

та підприємств 
Міністерства освіти і науки 

України
МІГАЛАТІИ 

Елеонора Олександрівна
Головний спеціаліст 

відділу взаємодії з 
соціальними партнерами 

та регіональними 
органами виконавчої 

влади головного 
управління професійної 

освіти директорату 
професійної освіти 

М іністерства освіти і 
науки України

ЯРМ ОЛІНСЬКИИ 
М ихайло Семенович

Заступник директора з 
господарської роботи

6



Державного професійно- 
технічного навчального 

закладу «Вінницьке вище 
професійне училище 

сфери послуг»_____ _

Перший заступник 
голови обласної Ради Володимир КІСТЮН



Додаток 11 
до рішення 25 сесії 

обласної Ради 8 скликання 
від «27» травня 2022 р. № 373

Склад комісії з приймання-передачі цілісного майнового комплексу 
Вищого професійного училища № 42 м. Погребище у спільну 
власність територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької

області

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Посада Реєстраційний номер 
облікової картки 
платника податків

Голова
комісії

ОГОРОДНИК 
Сергій Васильович

Директор Вищого 
професійного училища 

№ 42 м. Погребище

Заступник
голови
комісії

КУШНІР 
Сергій Іванович

Начальник управління 
спільної комунальної 

власності територіальних 
гоомад Вінницької області

Секретар
комісії

а р т е м ч у к

Алла Василівна
Бухгалтер Вищого 

професійного училища 
№ 42 м. Погребище

Члени
комісії

ВОЗНЮ К 
Віктор М иколайович

^оловний спеціаліст відділу 
3 питань державного майна 
га підприємств управління з 
питань державного майна 

та підприємств 
Міністерства освіти і науки 

України
МІГАЛАТІЙ Елеонора 

Олександрівна
Головний спеціаліст 

відділу взаємодії з 
соціальними партнерами 

та регіональними 
органами виконавчої 

влади головного 
управління професійної 

освіти директорату 
професійної освіти 

М іністерства освіти і 
науки України

ГАВРИШ  
Олена М иколаївна

Комендант Вищого 
професійного училища 

№ 42 м. Погребище
ДЕМИДЕНКО 

Віктор Григорович
Заступник директора з 

НВР Вищого 
професійного училища 

№ 42 м. Погребище

ЛОШ АК 
Василь Васильович

Завідувач господарством 
Вищого професійного 

училиша_№  42



м. Погребище

ХОМЕНКО 
Андрій Анатолійович

М еханік Вищого 
професійного училища 

№ 42 м. Погребище

Перший заступник 
голови обласної Ради Володимир КІСТІОН



Додаток 12 
до рішення 25 сесії 

обласної Ради 8 скликання 
від «27» травня 2022 р. № 373

Склад к о м і с і ї  з приймання-передачі цілісного майнового комплексу 
Державного навчального закладу «Професійний ліцей сфери послуг 

м. Хмільник» у спільну власність територіальних громад, сіл, 
селищ, міст Вінницької області

прізвищ е, ім’я, 
по батькові

Посада Реєстраційний номер 
облікової картки 
платника податків

Голова
комісії

КОЛОМІЄЦЬ 
М икола Петрович

Директор Державного 
навчального закладу 

«Професійний ліцей сфери 
послуг М. 

Хмільник»

Заступник
голови
комісії

КУШ НІР 
Сергій Іванович

Начальник управління 
спільної комунальної 

власності територіальних 
громад Вінницької області

Секретар
комісії

ПОПАДЮ К 
Світлана Борисівна

Головний бухгалтер 
Державного навчального 

закладу «Професійний ліцей 
сфери послуг 
м. Хмільник»

Члени
комісії

ВОЗНЮ К 
Віктор Миколайович

"оловний спеціаліст відділу 
3 питань державного майна 
га підприємств управління з 
питань державного майна 

та підприємств 
М іністерства освіти і науки 

України
М ІГАЛАТІИ

Елеонора
Олександрівна

Головний спеціаліст 
відділу взаємодії з 

соціальними партнерами 
та регіональними 

органами виконавчої 
влади головного 

управління професійної 
освіти директорату 
професійної освіти 

М іністерства освіти і 
науки України

ЦВСТКОВА 
Емілія Францівна

Директор філії 
Державного навчального 

закладу «Професійний 
ліцей сфери послуг 

м. Хмільник»

1

ЗАЛЕПА 
Володимир Олексійович

Завідуючий по 
господарству Державного

/Л [ у /



РАФАЛЬСЬКА 
Юлія Казімірівна

навчального закладу 
«Професійний ліцей сфери 

послуг м. Хмільник»
ю рисконсульт 

Державного навчального 
закладу «Професійний 

ліцей сфери послуг 
м. Хмільник» ___

Перший заступник 
голови обласної Ради Володимир КІСТІОН



Додаток 13 
до рішення 25 сесії 

обласної Ради 8 скликання 
від «27» травня 2022 р. №373

Склад комісії з приймання-передачі цілісно-майнового комплексу 
Д ерж авн ого  навчального закладу «Центр „рофесійно-техн.чно, осе,ти № 1 

м. Вінниці» у спільну власність територіальних громад, сіл, селиш, міст

п різви щ е, ім ’я, 
по батьков і

І і и О І Х я ^ І  ж ^  “

П осада Реєсграцііїний номер 
облікової к ар тки  
п латн и ка  податків

Голова
комісії

дякш
Валерій Васильович

Директор Державного 
навчального закладу 
«Центр професійно- 
технічної освіти № 1 

м. Вінниці»

Заступник
голови
комісії

КУШ НІР 
Сергій Іванович

Начальник управління 
спільної комунальної 

власності територіальних 
громад Вінницької області

С екретар
комісії

КАРПЕНКО 
Тетяна М иколаївна

Головний бухгалтер 
Державного навчального 

закладу «Центр 
професійно-технічної 

освіти № 1 м. Вінниці»

Ч лени
комісії

ВОЗНЮ К 
Віктор Миколайович

Головний спеціаліст 
віттттілу 3 питань 

державного майна та 
підприємств управління з 
питань державного майна 

та підприємств 
М іністерства освіти і 

науки України

МІГАЛАТІИ Елеонора 
Олександрівна

Головний спеціаліст 
відділу взаємодії з 

соціальними партнерами 
та регіональними 

органами виконавчої 
влади головного 

управління професійної 
освіти директорату 
професійної освіти 

М іністерства освіти і 
науки У країни

ГРУШ КО 
Андрій Миколайович

Завідуючий господарства 
Державного навчального 

закладу «Центр 
професійно-технічної 

освіти №  1 м. Вінниці»
1



СВИСТУН Технік (3 експлуатації
Оксана Вікторівна приміщень) Державного 

навчального закладу 
«Центр професійно- 
технічної освіти № 1 

м. Вінниці»
РАДІЖ Бухгалтер Державного

Ірина М ихайлівна навчального закладу
«Центр професійно- 
технічної освіти № 1 

м. Вінниці»

Перший заступник 
голови обласної Ради Володимир КІСТІОН


