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25 листопада 2022 р. 32 сесія 8 скликання

П ро внесення змін до рішення 15 сесії В ін ни цьк ої обласної Ради 8
скликання від 24 грудня 2021 року №  321 «П ро передачу майна в 

господарське відання комунальном у підприємству  
«Вінницяоблтеплоенерго» (зі змінами)

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 З скликання від 29 квітня 1999 року «Про о б ’єкти комунальної  
власності», рішення 13 сесії  обласної Ради 6 скликання від 18 грудня 2012 року 
№  432 «Про затвердження Положень щодо окремих питань комунальної 
власності», рішення 15 сесії  обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року 
№  321 «П ро передачу майна в господарське відання комуна;іьному 
підприємству «Вінницяоблтеплоенерго»,  рішення 26 сесії  обласної Ради 8 
скликання від 24 червня 2022 року №  386 «Про внесення змін до рішення 15 
сесії обласної  Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №  321 «Про передачу 
майна в господарське відання комунальному підприємству 
«Вінницяоблтеплоенерго»,  рішення 27 сесії  обласної Ради 8 скликання від 29 
липня 2022 року №  400 «Про внесення змін до рішення 15 сесії  обласної Ради 8 
скликання від 24 грудня 2021 року №  321 «Про передачу майна в господарське 
відання комунальному підприємству «Вінницяоблтеплоенерго» (зі змінами)» 
враховуючи клопотання управління спільної комунальної власност 
територіальних громад Вінницької області,  висновок постійної комісії  обласно 
Ради з питань будівництва,  комунального майна, транспорту та розвитк> 
інфраструктури,  обласна Рада ВИРІШ ИЛА;

1. Внести зміни до пункту 2 рішення 15 сесії  Вінницької  обласної Ради 8 
скликання від 24 грудня 2021 року №  321 «Про [іередачу майна в господарське 
відання комунальному підгіриємству «Вінницяоблтеї ілосцсрго» (зі змінами) та 
викласти його в такій редакції;

«2. Брацлавській спеціалізованій школі 1-111 ступенів Немирівськоїо  
району Вінницької обласної  Ради (Дубова С. В.), комунальному закладу 
«Тульчинська загальноосвітня школа I-I1I ступенів - ліцей з посиленою 
військово-фізичною підготовкою Вінницької  обласної  Ради» (Хлівнюк М. М.), 
комунальному некомерційному підприємству «Тульчинський обласний



спеціалізований будинок дитини для дітей з ураженням центральної  нервової  
системи та порушенням психіки Вінницької  обласної  Ради» (Мазур М. О.), 
Тульчинському фаховому коледжу культури (Трачук Л. Д.), комунальному 
некомерційному підприємству «Тульчинський дитячий ортопедичний санаторій 
Вінницької  обласної Ради» (Мельник С. Ю.),  комунальному некомерційному 
підприємству «Северинівська лікарня відновного лікування Вінницької  
обласної Ради» (Малащук В. Д.), комунальному некомерційному підприємству 
«Хмільницька обласна лікарня відновного л ікування Вінницької  обласної Ради» 
(Бабій О. І.), комунальному закладу «Тиврівський науковий ліцей» Вінницької 
обласної  Ради (Подзігун А. М.),  комунальному закладу вищої  освіти «Барський 
гуманітарно-педагогічний коледж імені М ихайла Грушевського» 
(Савчук П. Н.), Піщанській спеціальній загальноосвітній школі-інтернату 
Вінницької  обласної Ради (Ацеховська О. В.), комунальному закладу 
«Котюжанівська спеціальна школа» Вінницької  обласної  Ради (Гетманчук В. І), 
комунальному некомерційному підприємству «Заболотненський дитячий 
психоневрологічний санаторій ім. ак. Д.К. Заболотного Вінницької обласної 
Ради» (Добинда А. М.), комунальному некомерційному підприємству 
«Печерська обласна лікарня відновного лікування Вінницької  обласної  Ради» 
(Павлюк О. С.) та комунальному підприємству «Вінницяоблтегілоенерго» 
(Ковальов А. Є.) 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.»

2. Пункт З рішення 15 сесії Вінницької  обласної  Ради 8 скликання 
від 24 грудня 2021 року №  321 «Про передачу майна в господарське відання 
комунальному підприємству «Вінницяоблтеплоенерго» (зі змінами) викласти в 
такій редакції;

«3. Комунальному закладу «Ситковецька спеціальна школа» Вінницької 
обласної Ради (Гуцаленко М. Д.), комунальному закладу «Іванівська спеціальна 
школа» Вінницької  обласної  Ради (Рибочка Л. М.). комунальном\ заклад) 
«Староприлуцька спеціальна школа» Вінницької обласної  Ради (Косач Ю. М.). 
Мурованокуриловецькій за іальноосвітній санаторній школі- ін іернату 1-111 
ступенів Вінницької  обласної  Ради (Стозуб О. І.), Дашівському навчально- 
реабілітаційному центру Іллінецького району Вінницької  обласної Ради 
(Коваленко А. Л.), комунальному закладу «Нечуївська спеціальна школа» 
Вінницької обласної  Ради (Брюнеткіна Г. Г.), Немирівському навчально- 
реабілітаційному центру Вінницької  обласної Ради (Сук Н. В.) комуналі>иій 
установі «Обласний центр комплексної  реабілітації  для осіб з інваліднісгю 
внаслідок інтелектуальних порушень» (в.о. Мислива І'. О.), Яришівськом) 
психоневрологічному будинку- інтернату (Голота В. Я.) та комунальиом\'  
підприємству «Вінницяоблтеплоенерго» (Ковальов А. ('.} здійснити перелачх- 
приймання майна,  вказаіюго в нхіікіі 1 ці«>и> ріімешія. до 01 і[лшня 3()Г> рок\.  

відповідно до чинного закоподане і ікі і а пала і и ак і и і ісрелач і-і [[х[ц'і млі nivi 
управлінню спільної  комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області».



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної  Ради з питань б у д ів н и ц т ^ ,  комунального майна,  транспорту та 
розвитку інфраструктури.

Голова обласн ої Ради В .С О К О Л О В И Й


