
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №120

23 квітня 2021 р. ^ сесія 8 скликання
Про звіт про виконання Програми приватизації об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області
на 2015-2020 роки

Відповідно до пунктів 17, 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», Закону України «Про 
приватизацію державного та комунального майна», Положення про Регіональне 
відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 
області затвердженого наказом Фонду державного майна України від 18 квітня
2019 року № 389, 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», 
рішення 8 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 року 
№ 38 «Про порядок формування, фінансування і моніторингу виконання 
регіональних (комплексних) програм та включення їх до щорічних програм 
соціально-економічного розвитку Вінницької області», враховуючи клопотання 
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області, та висновок постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми приватизації об’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області на 2015-
2020 роки (далі - Звіт), згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури (Ковальов А . ^

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток 
до рішення 8сесії обласної Ради 

8 скликання 
від 23 квітня 2021 року № 120

Інформація про виконання
Т Т  ___ ___ • • •  0 *  % •  ___•  и  •  •  •  •  •  • •  / г  •Програми приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області

на 2015-2020 роки
найменування головного розпорядника коштів програми: Вінницька обласна Рада 

найменування відповідального виконавця програми: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Вінницькій та Хмельницькій областях 

найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження: рішення 34 сесії обласної Ради 6 
скликання від 20 березня 2015 року № 842 «Про затвердження Програми приватизації об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ міст Вінницької області на 2015-2020 роки» (зі змінами)

1. Виконання заходів і завдань Програми

№ Заплановані заходи Фактично проведені заходи
з/п Назва, зміст заходу/напрям 

діяльності
Запланований

результат
Назва, зміст заходу/ напрям 

діяльності
Досягнуті результати

1 Приватизація незавершеного 
будівництва - модуль, що 
знаходиться на балансі 
управління спільної 
комунальної власності 
територіальних громад області, 
разом із земельною ділянкою, 
вул. Приміська, 6.6, 
смт. Стрижавка, Вінницький 
район

Поповнення 
обласного бюджету

Приватизація незавершеного 
будівництва - модуль, що 
знаходиться на балансі 
управління спільної 
комунальної власності 
територіальних громад області, 
разом із земельною ділянкою, 
вул. Приміська, 6.6, 
смт.Стрижавка, Вінницький 
район

Отримано коштів від 
продажу 354240,00 грн.



2 Приватизація нежитлової 
будівлі, загальною площею 
2432 кв.м. вул. Соборна, буд.74/ 
Театральна, буд.16, м. Вінниця

Поповнення 
обласного бюджету

Приватизація нежитлової 
будівлі, загальною площею 
2432 кв.м. вул. Соборна, буд.74/ 
Театральна, буд.16, м. Вінниця

Приватизація не відбулася

3 Приватизація нежитлових 
будівель та споруд, загальною 
площею 188,4 кв.м: - 
контрольно-технічний пункт 
автобусного парку - літ. «А», 
загальною площею 91,8 кв.м зі 
складовими частинами: 
підвалом - літ. «А1», ганком - 
літ. «а», навісом - літ. «а і», 
ямою оглядовою - літ. «а2»; - 
гараж-склад - літ. «Б», 
загальною площею 96,6 кв.м; - 
ворота -  «1», ворота -  «2», - 
огорожа -  «3», огорожа -  «4», 
вул. Грушевського, буд. 23ж, 
смт. Томашпіль, Вінницька 
область

Поповнення 
обласного бюджету

Приватизація нежитлових 
будівель та споруд, загальною 
площею 188,4 кв.м: - 
контрольно-технічний пункт 
автобусного парку - літ. «А», 
загальною площею 91,8 кв.м зі 
складовими частинами: 
підвалом - літ. «А1», ганком - 
літ. «а», навісом - літ. «а і», 
ямою оглядовою - літ. «а2»; - 
гараж-склад - літ. «Б», 
загальною площею 96,6 кв.м; - 
ворота -  «1», ворота -  «2», - 
огорожа -  «3», огорожа -  «4», 
вул. Грушевського, буд. 23ж, 
смт. Томашпіль, Вінницька 
область

Отримано коштів від 
продажу 131694,00 грн



4 Приватизація нежитлових 
будівель, які перебувають на 
балансі комунальної установи 
«Жмеринська лікарня 
відновного лікування», а саме:
- амбулаторія літ. «А», 
загальною площею 104,6 кв.м;
- сарай літ. «В», площею 
29,46 кв.м., вул. Гагаріна 
(Вокзальна), буд. 8, м. 
Могилів-Подільський, 
Вінницька область

Поповнення 
обласного бюджету

Приватизація нежитлових 
будівель, які перебувають на 
балансі комунальної установи 
«Жмеринська лікарня 
відновного лікування», а саме:
- амбулаторія літ. «А», 
загальною площею 104,6 кв.м;
- сарай літ. «В», площею 
29,46 кв.м., вул. Гагаріна 
(Вокзальна), буд. 8, м. 
Могилів-Подільський, 
Вінницька область

Приватизація не відбулася

5 Приватизація пакету акцій 
публічного акціонерного 
товариства
«Вінницяфармація» в розмірі 
35% статутного капіталу в 
кількості 28327720 штук, 
вул.Хмельницьке шосе, б. 88 
м.Вінниця, 21029

Поповнення 
обласного бюджету

Приватизація пакету акцій 
публічного акціонерного 
товариства
«Вінницяфармація» в розмірі 
35% статутного капіталу в 
кількості 28327720 штук, 
вул .Хмельницьке шосе, б. 88 
м.Вінниця, 21029

Отримано коштів від 
продажу 8016744,76 грн



З.Аналітичний описовий звіт щодо:

3.1 Додаткових заходів, не передбачених програмою: не здійснювалося.
3.2 Стану фінансування з описом запланованих та фактичних джерел і обсягів фінансування у відповідному періоді: 
профінансовано, згідно кошторису Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 
Хмельницькій областях (експертиза та оголошення)«
3.3 Результатів реалізації програми та порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки результативності 
реалізації плану заходів з їх прогнозованим значенням у відповідному періоді: зазначено в таблиці виконання заходів 
і завдань Програми.
3.4 Проблемних питань, зовнішніх та внутрішніх факторів, що мали вплив на виконання плану заходів (з поясненням 
причини виникнення проблемних питань та пропозицій щодо шляхів їх вирішення): відсутні.
3.5 Висновки та пропозиції щодо:

-  впливу реалізації програми на динаміку основних показників соціально-економічного розвитку регіону;
-  доцільності продовження виконання програми;
-  уточнення індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів, обсягів і джерел фінансування, 

переліку виконавців, строків виконання.

ВИСНОВОК:
Основною метою приватизації було:
- активізація приватизації та збільшення надходження коштів від продажу об’єктів спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області та підлягає приватизації;
- оптимізація структури майна, яке є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області;
- залучення інвестицій в економіку області;
- забезпечення використання коштів, отриманих від приватизації, для задоволення потреб територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області.
Цілі визначені Програмою -  досягнуто.

ПРОПОЗИЦІЯ: включити в перелік об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької області, що 
підлягали приватизації у 2021-2025 роках, об’єкти, що не пройшли приватизацію у 2015-2020р.



2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання

№
з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано Рівень 
виконання до 

затвердженого 
програмою 

(%)

1 .Показники продукту Кількість
об’єктів

Регіональне
відділення

ФДМУ

Відповідно до кошторису 
Регіонального відділення 
ФДМУ та в межах коштів 

виділених обласним 
бюджетом

Приватизовано 
три об’єкти

60%

1.1

2.Показники ефективності - - - - -

2.1

3.Показники якості
‘



3.1
Пояснення щодо розбіжностей 
між виконаними показниками і 

тими, що затверджені програмою 
(по кожному показнику)

Два об’єкти не пройшли приватизацію, а саме:
- нежитлова будівля, загальною площею 2432 кв.м. вул. Соборна,буд.74/ Театральна, 
буд.16, м. Вінниця- орендар не скористався правом викупу:
- нежитлові будівлі, які перебувають на балансі комунальної установи «Жмеринська 
лікарня відновного лікування», а саме: - амбулаторія літ. «А», загальною площею 
104,6 кв.м;
- сарай літ. «В», площею 29,46 кв.м. (вул. Гагаріна (Вокзальна), буд. 8, м. Могилів- 
Подільський Вінницька область) -  у зв’язку з змінами в технічному паспорті та 
перейменуванням балансоутримувача.
Тому, запропоновано включити дані об’єкти в перелік об’єктів спільної власності 
територіальних громад Вінницької області, що підлягали приватизації у 2021-2025 
роках, об’єкти, що не пройшли приватизацію у 2015-2020р.

Перший заступник 
голови обласної Ради


