
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №108

19 березня 2021 р. 7 сесія 8 скликання

Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 

області цілісних майнових комплексів закладів фахової передвищої
освіти Вінницької області

Відповідно до пункту 32 частини 1 статті 43 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 24 Закону України 
“Про Державний бюджет України на 2018 рік”, частини 2 статті 4 та частини 
1 статті 7 Закону України “Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності”, рішення 20 сесії обласної Ради 3 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 Департаменту освіти і науки Вінницької обласної 
державної адміністрації, управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області, висновок постійної комісії 
обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на безоплатне прийняття з державної власності до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області 
цілісних майнових комплексів закладів фахової передвищої освіти Вінницької 
області, згідно з додатком, із зобов’язанням використовувати ці об’єкти за 
цільовим призначенням та не відчужувати їх у приватну власність.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури (Ковальов А.Є.), з питань освіти, релігії, культури, 
молоді та спорту (Замкова Н.Л.), з питань з питань економіки, фінансів і 
бюджету (Якубович Г.А.) А Л

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток 
до рішення 7 сесії Вінницької 

обласної Ради 8 скликання 
від 19 березня 2021 р. № 108

Перелік закладів фахової передвиїцої освіти 
щодо передачі з державної власності до спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Вінницької області

№
п/п

Код
ЄДРПОУ Назва закладу фахової передвиїцої освіти Юридична та фактична адреса

1 20097154 Вінницький технічний коледж вул. Хмельницьке шосе, 91/2, м. Вінниця, Вінницька 
область, поштовий індекс 21021

2 01118413 Вінницький транспортний коледж вул. Некрасова, 28, м. Вінниця, Вінницька область, 
поштовий індекс 21001

3 04760727
Державний вищий навчальний заклад 
"Могилів-Подільський монтажно- 
економічний коледж"

вул. В. Стуса, 58, м. Могилів-Подільський, Могилів- 
Подільський район, Вінницька область, поштовий індекс 
24000

4 35830913 Іллінецький державний аграрний коледж вул. Студентська, 2, м. Іллінці, Іллінецький район, 
Вінницька область, поштовий індекс 22700

5 03062906 Калинівський технологічний коледж вул. Маяковського, 29, м. Калинівка, Калинівський район, 
Вінницька область, поштовий індекс 22403

Перший заступник голови обласної Ради


