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УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №49
29 січня

2021 р.

сесія 8 скликання

Про затвердження П ередавального акту
Берш адського медичного коледжу
Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частини 4 статті 60 Закону
України „Про місцеве, самоврядування в Україні”, статей 104-108 Цивільного
кодексу України, статі 59 Господарського кодексу України, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року № 1013-Р „Про схвалення
Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я”, абзацу 13 статті 16
Закону України „Основи законодавства України про охорону здоров'я”, 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 37 сесії обласної Ради 7 скликання від
5 березня 2019 року № 803 „Про припинення Бершадського медичного коледжу
шляхом приєднання до Вінницького медичного коледжу
ім. акад. Д.К.
Заболотного”, пункту 3 рішення 39 сесії обласної Ради 7 скликання від 26
вересня 2019 року № 864 „Про питання діяльності окремих закладів о б ’єктів
спільної власності територіальних громад сіл селищ, міст області”, з метою
підвищення ефективності використання бюджетних коштів, враховуючи
клопотання Департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької обласної
державної адміністрації, управління спільної комунальної власності територіальних
громад Вінницької області та висновок постійної комісії обласної Ради з питань
будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури,
обласна Рада ВИРІШ ИЛА:
1. Затвердити Передавальний акт на передачу майна, земельних ділянок,
прав та обов’язків Бершадського медичного коледжу, згідно з додатком.
2. Комісії з припинення Бершадського медичного коледжу оформити
передачу-приймання майна, земельних ділянок, прав і обов’язків в порядку,
встановленому законодавством.
3. Комісії з припинення Бершадського медичного коледжу забезпечити
подання необхідних документів, передбачених законодавством для державної
реєстрації припинення вищезазначеної юридичної особи.
4. Визнати такими, що втратили чинність пункти 7, 7.1, 7.2 рішення 44 сесії
обласної Ради 7 скликання від 23 липня 2020 року «Про передачу-приймання
майна».

5.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної Ради з питань будівництва, і^жуналуного майна, транспорту та
розвитку інфраструктури (Ковальов А.Є.)

Голова обласної Ради

В. СОКОЛОВИЙ

