
УКРАЇНА  
ВІН Н И ЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я  №479

23 грудня 2022 р. 34 сесія 8 скликання

Про внесення змін до рішення 25 сесії обласної Ради 8 скликання від 
27 травня 2022 року №  373 «Про прийняття з державної власності цілісних 

майнових комплексів державних закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти у спільну власність територіальних громад 

сіл, селищ, міст Вінницької області» (зі змінами)

Відповідно до пункту 32 частини 1 статті 43, частин 4, 5 статті 60, 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 М іністрів 
України від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права 
державної та комунальної власності», розпорядження Кабінету М іністрів 
України від 26 квітня 2022 року № 313-р «Про передачу цілісних майнових 
комплексів державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 
спільну власність територіальних ф ом ад  Вінницької, Львівської, Одеської, 
Тернопільської та Хмельницької областей», рішення 26 сесії обласної Ради 8 
скликання від 24 червня 2022 року № 381 «Про внесення змін до рішення 25 
сесії обласної Ради 8 скликання від 27 травня 2022 року № 373 «Про прийняття 
з державної власності цілісних майнових комплексів державних закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області», звернення Вінницької обласної 
військової адміністрації, 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 ВИРІШ ИЛА:

1. Внести зміни до додатків 2-13 рішення 25 сесії обласної Ради 8 
скликання від 27 травня 2022 року № 373 «Про прийняття з державної 
власності цілісних майнових комплексів державних закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти у спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області» (зі змінами), виклавши їх в новій редакції, що 
додаються.



2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури (К овальов^А . Є.) з питань освіти, релігії, культури, 
молоді та спорту (Замкова Н. Л.) ‘

Голова обласної Ради В.СОКОЛОВИЙ



Додаток 1 
до рішення 34 сесії 

обласної Ради 8 скликання 
від 23 грудня 2022 р. № 479

Нова редакція Додатка 2 
«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»

Голова комісії Баранюк Ігор Георгійович, директор Державного
професійно-технічного навчального закладу «Хмільницький 
аглапний центр професійно-технічної освіти»,

Заступник Кушнір Сергій Іванович, начальник управління
голови комісії спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області, (

Секретар комісії Мусій Лілія Валеріївна, заступник директора з
навчальної роботи Навчально-методичного центру
професійно-технічної освіти у Вінницькій області.

Члени комісії Вознюк Віктор Миколайович, начальник відділу з
питань державного майна та підприємств управління з 
питань державного майна та підприємств М іністерства 
освіти і науки України, (**********).

Джус Вікторія Миколаївна, начальник відділу 
взаємодії з соціальними партнерами та регіональними 
органами виконавчої влади головного управління 
професійної освіти директорату професійної освіти 
М іністерства освіти і науки України,

Якубовський Ярослав Сергійович, заступник 
директора Департаменту -  начальник управління 
організаційного забезпечення та аналітичного супроводу 
Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної 
державної адміністрації, ( );

Якимчук Олександр Анатолійович, головний 
спеціаліст відділу вищої, професійної, фахової передвищої 
освіти та науки управління освіти та науки Департаменту 
гуманітарної політики Вінницької обласної державної 
адміністрації, (



Федишина Галина Антонівна, головний бухгалтер 
Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Хмільницький аграрний центр професійно-технічної 
освіти», ( );

Куценко Сергій Борисович, завідуючий 
господарством Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Хмільницький аграрний центр 
професійно-технічної освіти», ( ).

Перший заступник  
голови обласної Ради Володимир КІСТІОН



Додаток 2 
до рішення 34 сесії 

обласної Ради 8 скликання 
від 23 грудня 2022 р. №  479

Нова редакція Додатка З «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»

Голова комісії

Заступник  
голови комісії

Бурдейний Василь Миколайович, виконувач 
обов’язків директора Державного навчального закладу 
«Крижопільський професійний будівельний ліцей», 
(

Кушнір Сергій Іванович, начальник управління 
спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області, і

Секретар комісії Мусій Лілія Валеріївна, заступник директора з
навчальної роботи Навчально-методичного центру
професійно-технічної освіти у Вінницькій області,
( );

Члени комісії Вознюк Віктор Миколайович, начальник відділу з 
питань державного майна та підприємств управління з 
питань державного майна та підприємств М іністерства 
освіти і науки України, (**********).

Джус Вікторія Миколаївна, начальник відділу 
взаємодії з соціальними партнерами та регіональними 
органами виконавчої влади головного управління 
професійної освіти директорату професійної освіти 
М іністерства освіти і науки України,

Якубовський Ярослав Сергійович, заступник 
директора Департаменту -  начальник управління 
організаційного забезпечення та аналітичного супроводу 
Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної 
державної адміністрації.

Якимчук Олександр Анатолійович, головний 
спеціаліст відділу вишої, професійної, фахової передвищої 
освіти та науки управління освіти та науки Департаменту 
гуманітарної політики Вінницької обласної державної 
адміністрації, і



Кузан Любов Іванівна, завідувач господарством 
Державного навчального закладу «Крижопільський 
професійний будівельний ліцей», ( ;

Галина Петрівна, головний бухгалтер 
навчального закладу «Крижопільський

Убейник
Державного 
професійний будівельний ліцей», (

Перший заступник  
голови обласної Ради Володимир КІСТІОН

(У,



Додаток З 
до рішення 34 сесії 

обласної Ради 8 скликання 
від 23 грудня 2022 р. № 479

Нова редакція Додатка 4 «Склад комісії з цриймацня-передачі 
цілісного майнового комплексу Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Жмеринське вище професійне училище»  
у спільну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст

Вінницької області»

Голова комісії

Заступник  
голови комісії

Секретар комісії

Кузьмін Владислав В ’ячеславович, директор 
Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Ж меринське вище професійне училище», ( ;

Кушнір Сергій Іванович, начальник управління 
спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області, ( і;

Мусій Лілія Валеріївна, заступник директора з 
навчальної роботи Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Вінницькій області, 
(

Члени комісії Вознюк Віктор Миколайович, начальник відділу з 
питань державного майна та підприємств управління з 
питань державного майна та підприємств М іністерства 
освіти і науки України,

Джус Вікторія Миколаївна, начальник відділу 
взаємодії з соціальними партнерами та регіональними 
органами виконавчої влади головного управління 
професійної освіти директорату професійної освіти 
М іністерства освіти і науки України,

Якубовський Ярослав Сергійович, заступник 
директора Департаменту -  начальник управління
організаційного забезпечення та аналітичного супроводу 
Департаменту гуманітарної політики Вінницької
обласної державної адміністрації, ( );

Якимчук Олександр Анатолійович, головний 
спеціаліст відділу вищої, професійної, фахової
передвищ ої освіти та науки управління освіти та науки 
Департаменту гуманітарної політики Вінницької
обласної державної адміністрації, ( і;



Щ ербатюк Леонід Іванович, завідувач 
господарством Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Ж меринське вище професійне 
училище», І  І;

Янчук Людмила Павлівна, головний бухгалтер 
Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Ж меринське вище професійне училище», ( .

Перший заступник  
голови обласної Ради /  Володимир КІСТІОН

d.  V



Додаток 4 
до рішення 34 сесії 

обласної Ради 8 скликання 
від 23 грудня 2022 р. № 479

Нова редакція Додатка 5 «Склад комісії з приймання-передачі 
цілісного майнового комплексу Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне 

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

Голова комісії

Заступник  
голови комісії

Секретар комісії

Члени комісії

Дмитрик Олександр Дмитрович, директор 
Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище», 
( ;

Кушнір Сергій Іванович, начальник управління 
спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області, ( ;

Мусій Лілія Валеріївна, заступник директора з 
навчальної роботи Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Вінницькій області, 
( );

Вознюк Віктор Миколайович, начальник відділу з 
питань державного майна та підприємств управління з 
питань державного майна та підприємств М іністерства 
освіти і науки України,

Джус Вікторія Миколаївна, начальник відділу 
взаємодії з соціальними партнерами та регіональними 
органами виконавчої влади головного управління 
професійної освіти директорату професійної освіти 
М іністерства освіти і науки України,

Якубовський Ярослав Сергійович, заступник 
директора Департаменту -  начальник управління
організаційного забезпечення та аналітичного супроводу 
Департаменту гуманітарної політики Вінницької
обласної державної адміністрації, ( ,

Якимчук Олександр Анатолійович, головний 
спеціаліст відділу вищої, професійної, фахової
передвищ ої освіти та науки управління освіти та науки 
Департаменту гуманітарної політики Вінницької
обласної державної адміністрації, (



Джога Василь Іванович, завідувач господарством 
Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»,
( );

Гонтар Тетяна Павлівна, головний бухгалтер 
Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище», 

).

Перший заступник  
голови обласної Ради Володимир КІСТІОН



Додаток 5 
до рішення 34 сесії 

обласної Ради 8 скликання 
від 23 грудня 2022 р. № 479

Нова редакція Додатка 6 «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, селищ, міст

Вінницької області»

Голова комісії Дацищина Галина Вікторівна, директор Державного
навчального закладу «Вінницький центр професійно- 
технічної освіти технологій та дизайну», ( );

Заступник Кушнір Сергій Іванович, начальник управління
голови комісії спільної комунальної власності територіальних громад

Вінницької області, );

Секретар комісії Мусій Лілія Валеріївна, заступник директора з
навчальної роботи Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Вінницькій області,
( );

Члени комісії Вознюк Віктор Миколайович, начальник відділу з
питань державного майна та підприємств управління з 
питань державного майна та підприємств М іністерства 
освіти і науки України, (**********).

Джус Вікторія Миколаївна, начальник відділу 
взаємодії з соціальними партнерами та регіональними 
органами виконавчої влади головного управління 
професійної освіти директорату професійної освіти 
М іністерства освіти і науки України,

Якубовський Ярослав Сергійович, заступник 
директора Департаменту -  начальник управління 
організаційного забезпечення та аналітичного супроводу 
Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної 
державної адміністрації, ( ;

Якимчук Олександр Анатолійович, головний 
спеціаліст відділу вищої, професійної, фахової передвищої 
освіти та науки управління освіти та науки Департаменту 
гуманітарної політики Вінницької обласної державної 
адміністрації, ( і;



М ельник Ганна Олександрівна, головний бухгалтер 
Державного навчального закладу «Вінницький центр 
професійно-технічної освіти технологій та дизайну», 
( );

Гречко Михайло Іванович, завідуючий господарством 
Державного навчального закладу «Вінницький центр 
професійно-технічної освіти технологій та дизайну».

Перший заступник  
голови обласної Ради ^  Володимир КІСТІОН



Додаток 6 
до рішення 34 сесії 

обласної Ради 8 скликання 
від 23 грудня 2022 р. № 479

Нова редакція Додатка 7 «Склад комісії з приймання-передачі 
цілісного майнового комплексу Вищого професійного училища №  41 
м. Тульчина у спільну власність територіальних громад, сіл, селищ,

міст Вінницької області»

Голова комісії

Заступник  
голови комісії

Секретар комісії

Друм Тетяна Петрівна, директор Вишого 
професійного училища № 41 м. Тульчина, ( ;

Кущнір Сергій Іванович, начальник управління 
спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області, і ;

Мусій Лілія Валеріївна, заступник директора з 
навчальної роботи Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Вінницькій області,

Члени комісії Вознюк Віктор Миколайович, начальник відділу з 
питань державного майна та підприємств управління з 
питань державного майна та підприємств М іністерства 
освіти і науки України,

Джус Вікторія Миколаївна, начальник відділу 
взаємодії з соціальними партнерами та регіональними 
органами виконавчої влади головного управління 
професійної освіти директорату професійної освіти 
М іністерства освіти і науки України,

Якубовський Ярослав Сергійович, заступник 
директора Департаменту -  начальник управління 
організаційного забезпечення та аналітичного супроводу 
Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної 
державної адміністрації, ( );

Якимчук Олександр Анатолійович, головний 
спеціаліст відділу вищої, професійної, фахової 
передвищої освіти та науки управління освіти та науки 
Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної 
державної адміністрації, ( ;

Китайгородська Оксана Сергіївна, головний 
бухгалтер «Вищого професійного училищ а № 41 м.

(У



Тульчина», ( ;

Куца Оксана Василівна, заступник директора з 
навчально-виробничої роботи Вищого професійного 
училищ а № 41 м. Тульчина, (

Перший заступник  
голови обласної Ради ^ f  Володимир КІСТІОН



Додаток 7 
до рішення 34 сесії 

обласної Ради 8 скликання 
від 23 грудня 2022 р. № 479

Нова редакція Додатка 8 «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

Заступник  
голови комісії

Секретар комісії

Члени комісії

Стецюк Андрій Олексійович, директор Державного 
професійно-технічного навчального закладу
«Козятинське міжрегіональне вище професійне училище 
залізничного транспорту», ( );

Кушнір Сергій Іванович, начальник управління 
спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області, і ;

Мусій Лілія Валеріївна, заступник директора з 
навчальної роботи Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Вінницькій області, 
( );

Вознюк Віктор Миколайович, начальник відділу з 
питань державного майна та підприємств управління з 
питань державного майна та підприємств М іністерства 
освіти і науки України,

Джус Вікторія Миколаївна, начальник відділу 
взаємодії з соціальними партнерами та регіональними 
органами виконавчої влади головного управління 
професійної освіти директорату професійної освіти 
М іністерства освіти і науки України,

Якубовський Ярослав Сергійович, заступник 
директора Департаменту -  начальник управління 
організаційного забезпечення та аналітичного супроводу 
Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної 
державної адміністрації, ( і;

Якимчук Олександр Анатолійович, головний 
спеціаліст відділу вищої, професійної, фахової 
передвищ ої освіти та науки управління освіти та науки 
Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної 
державної адміністрації, ( );



Холковська Марина Вікторівна, головний
бухгалтер Державного професійно-технічного
навчального закладу «Козятинське міжрегіональне вище 
професійне училище залізничного транспорту», 
( ;

Зліпушев Олександр Сергійович, завідувач 
господарством Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Козятинське міжрегіональне вище 
професійне училище залізничного транспорту», 
( І.

Перший заступник  
голови обласної Ради Володимир КІСТІОН



ВІД

Додаток 8 
до рішення 34 сесії 

обласної Ради 8 скликання
___________ 2022 р. № _____

Нова редакція Додатка 9 «Склад комісії з приймання-передачі 
цілісного майнового комплексу Державного навчального закладу 

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

Голова комісії

Заступник  
голови комісії

Секретар комісії

Члени комісії

Попатенко Микола Іванович, директор Державного 
навчального закладу «Немирівський професійний ліцей», 
( );

Кушнір Сергій Іванович, начальник управління 
спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області, ( );

Мусій Лілія Валеріївна, заступник директора з 
навчальної роботи Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Вінницькій області, 
( );

Вознюк Віктор Миколайович, начальник відділу з 
питань державного майна та підприємств управління з 
питань державного майна та підприємств М іністерства 
освіти і науки України,

Джус Вікторія Миколаївна, начальник відділу 
взаємодії з соціальними партнерами та регіональними 
органами виконавчої влади головного управління 
професійної освіти директорату професійної освіти 
М іністерства освіти і науки України,

Якубовський Ярослав Сергійович, заступник
директора Департаменту -  начальник управління 
організаційного забезпечення та аналітичного супроводу 
Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної 
державної адміністрації, ( );

Якимчук Олександр Анатолійович, головний 
спеціаліст відділу вищої, професійної, фахової передвищої 
освіти та науки управління освіти та науки Департаменту 
гуманітарної політики Вінницької обласної державної 
адміністрації, ( ;



Бабур Ніна Василівна, завідувач господарством 
Державного навчального закладу «Немирівський 
професійний ліцей», ( );

Яковенко Людмила Анатоліївна, головний бухгалтер 
Державного навчального закладу «Немирівський 
професійний ліпей», ( .

Перший заступник  
голови обласної Ради Володимир КІСТІОН



Додаток 9 
до рішення 34 сесії 

обласної Ради 8 скликання 
від 23 грудня 2022 р. № 479

Нова редакція Додатка 10 «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»

Голова комісії

Заступник  
голови комісії

Секретар комісії

Балицька Валентина Євгеніївна, директор 
Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Вінницьке више професійне училище сфери послуг», 
< );

Кушнір Сергій Іванович, начальник управління 
спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області, ( ;

Мусій Лілія Валеріївна, заступник директора з 
навчальної роботи Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Вінницькій області.

Члени комісії Вознюк Віктор Миколайович, начальник відділу з 
питань державного майна та підприємств управління з 
питань державного майна та підприємств М іністерства 
освіти і науки України,

Джус Вікторія Миколаївна, начальник відділу 
взаємодії з соціальними партнерами та регіональними 
органами виконавчої влади головного управління 
професійної освіти директорату професійної освіти 
М іністерства освіти і науки України,

Якубовський Ярослав Сергійович, заступник 
директора Департаменту -  начальник управління 
організаційного забезпечення та аналітичного супроводу 
Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної 
державної адміністрації, ( і;

Якимчук Олександр Анатолійович, головний 
спеціаліст відділу вищої, професійної, фахової передвищої 
освіти та науки управління освіти та науки Департаменту 
гуманітарної політики Вінницької обласної державної 
адміністрації, ( ;

у .



Гуцол Тетяна Леонідівна, головний бухгалтер 
Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Вінницьке вище професійне училище сфери послуг», 
( );

Туренко Олег Антонович, заступник директора з 
господарської роботи Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Вінницьке вище професійне 
училище сфери послуг», ( );

Перший заступник  
голови обласної Ради Володимир КІСТІОН

_ сіЦ
С- ^



Додаток 10 
до рішення 34 сесії 

обласної Ради 8 скликання 
від 23 грудня 2022 р. № 479

Нова редакція Додатка 11 «Склад комісії з приймання-передачі 
цілісного майнового комплексу Вищого професійного училища №  42 
м. Погребище у спільну власність територіальних громад, сіл, селищ,

міст Вінницької області»

Голова комісії

Заступник  
голови комісії

Секретар комісії

Каменщук Тетяна Дмитрівна, директор Вищого 
професійного училища № 42 м. Погребище, ( );

Кушнір Сергій Іванович, начальник управління 
спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області,

Мусій Лілія Валеріївна, заступник директора з 
навчальної роботи Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Вінницькій області.

Члени комісії Вознюк Віктор Миколайович, начальник відділу з 
питань державного майна та підприємств управління з 
питань державного майна та підприємств М іністерства 
освіти і науки України,

Джус Вікторія Миколаївна, начальник відділу 
взаємодії з соціальними партнерами та регіональними 
органами виконавчої влади головного управління 
професійної освіти директорату професійної освіти 
М іністерства освіти і науки України,

Якубовський Ярослав Сергійович, заступник 
директора Департаменту -  начальник управління 
організаційного забезпечення та аналітичного супроводу 
Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної 
державної адміністрації, (

Якимчук Олександр Анатолійович, головний 
спеціаліст відділу вищої, професійної, фахової передвищої 
освіти та науки управління освіти та науки Департаменту 
гуманітарної політики Вінницької обласної державної 
адміністрації, і



Артемчук Алла Василівна, бухгалтер Вищого 
професійного училища № 42 м. Погребище, ( ;

Лошак Василь Васильович, завідуючий 
господарством Вищого професійного училища №  42 м. 
Погребище, ( .

Перший заступник  
голови обласної Ради Володимир КІСТІОН



Додаток 11 
до рішення 34 сесії 

обласної Ради 8 скликання 
від 23 грудня 2022 р. № 479

Нова редакція Додатка 12 «Склад комісії 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»

Голова комісії Коломієць Микола Петрович, директор Державного 
навчального закладу «Професійний ліцей сфери послуг м. 
Хмільник», (

Заступник  
голови комісії

Секретар комісії

Кушнір Сергій Іванович, начальник управління 
спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області, ( ;

Мусій Лілія Валеріївна, заступник директора з 
навчальної роботи Навчально-методичного центру
професійно-технічної освіти у Вінницькій області, 
( ;

Члени комісії Вознюк Віктор Миколайович, начальник відділу з 
питань державного майна та підприємств управління з 
питань державного майна та підприємств М іністерства 
освіти і науки України, (***=!=******).

Джус Вікторія Миколаївна, начальник відділу 
взаємодії з соціальними партнерами та регіональними 
органами виконавчої влади головного управління 
професійної освіти директорату професійної освіти 
М іністерства освіти і науки України,

Якубовський Ярослав Сергійович, заступник 
директора Департаменту -  начальник управління 
організаційного забезпечення та аналітичного супроводу 
Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної 
державної адміністрації, ;

Якимчук Олександр Анатолійович, головний 
спеціаліст відділу вищої, професійної, фахової передвищої 
освіти та науки управління освіти та науки Департаменту 
гуманітарної політики Вінницької обласної державної 
адміністрації, ( ;



Попадюк Світлана Борисівна, головний бухгалтер 
Державного навчального закладу «Професійний ліцей 
сфери послуг м. Хмільник», ( );

Залепа Володимир Олексійович, завідуючий по 
господарству Державного навчального закладу 
«Професійний ліцей сфери послуг м. Хмільник»,
(

Рафальська Юлія Казімірівна, юрисконсульт 
Державного навчального закладу «Професійний ліцей 
сфери послуг м. Хмільник», ( ;

Цвєткова Емілія Францівна, директор М огилів- 
Подільської філії Державного навчального закладу 
«Професійний ліцей сфери послуг м. Хмільник», 
( •

Перший заступник  
голови обласної Ради Володимир КІСТІОН



Додаток 12 
до рішення 34 сесії 

обласної Ради 8 скликання 
від 23 грудня 2022 р. № 479

Нова редакція Додатка 13 «Склад комісії з цриймання-передачі 
цілісного майнового комплексу Державного навчального закладу 

«Центр професійно-технічної освіти №  1 м. Вінниці» у спільну 
власність територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області»

Голова комісії Дяків Валерій Васильович, директор Державного 
навчального закладу «Центр професійно -  технічної освіти 
№  1 м. Вінниці», ( ;

Заступник голови Кущнір Сергій Іванович, начальник управління 
комісії спільної комунальної власності територіальних громад

Вінницької області, ( ;

Секретар комісії Мусій Лілія Валеріївна, заступник директора з 
навчальної роботи Навчально-методичного центру
професійно-технічної освіти у Вінницькій області, 
( );

Члени комісії Вознюк Віктор Миколайович, начальник відділу з 
питань державного майна та підприємств управління з 
питань державного майна та підприємств М іністерства 
освіти і науки України,

Джус Вікторія Миколаївна, начальник відділу 
взаємодії з соціальними партнерами та регіональними 
органами виконавчої влади головного управління 
професійної освіти директорату професійної освіти 
М іністерства освіти і науки України,

Якубовський Ярослав Сергійович, заступник 
директора Департаменту -  начальник управління 
організаційного забезпечення та аналітичного супроводу 
Департаменту гуманітарної політики вінницької обласної 
державної адміністрації, ( ;

Якимчук Олександр Анатолійович, головний 
спеціаліст відділу вищої, професійної, фахової передвищої 
освіти та науки управління освіти та науки Департаменту 
гуманітарної політики Вінницької обласної державної 
адміністрації, і



Грушко Андрій Миколайович, завідувач 
господарством Державного навчального закладу «Центр 
професійно-технічної освіти № 1 м. Вінниці»,
С );

Карпенко Тетяна Миколаївна, головний бухгалтер 
Державного навчального закладу «Центр професійно- 
технічної освіти № 1 м. Вінниці», ( .

Перший заступник  
голови обласної Ради Володимир КІСТІОН


