
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 143

23 квітня 2021 р. 8 сесія 8 скликання

Про внесення змін до рішення 7 сесії обласної Ради 8 скликання
від 19 березня 2021 року № 107 «Про реорганізацію Плисківського

психоневрологічного інтернату»

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частини 4 статті 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 104, 105, 106, 107 
Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України, 
рішення 20 сесії обласної Ради З 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», враховуючи клопотання 
Департаменту соціальної та молодіжної політики 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 ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в додаток до рішення 7 сесії обласної Ради 8 скликання 
від 19 березня 2021 року № 107 «Про реорганізацію Плисківського 
психоневрологічного інтернату» та викласти його в новій редакції, що 
додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань будівництва^ комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури (Ковальов А/]̂0 (]

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток 
до рішення 8 сесії 

Вінницької обласної Ради 
8 скликання 

від 23 квітня 2021 р. № 143

СКЛАД
комісії з реорганізації Плисківського психоневрологічного інтернату 

шляхом приєднання до комунальної установи «Обласний пансіонат для 
осіб з інвалідністю та осіб похилого віку»

Голова комісії:
тислюк
Павло Вікторович

Члени комісії:
АСТАХОВА 
Світлана Миколаївна

- голова комісії, в. о. директора 
Плисківського психоневрологічного 
інтернату,
ідентифікаційний номер ;

-  голова профспілкового комітету 
Плисківського психоневрологічного 
інтернату, ідентифікаційний номер

ГАВРИЛЮК 
Віктор Володимирович

- головний бухгалтер комунальної 
установи «Обласний пансіонат для 
осіб з інвалідністю та осіб похилого 
віку», ідентифікаційний номер

ІВАЩУК 
Ігор Валерійович

головний спеціаліст відділу 
спільної комунальної власності 
Управління спільної комунальної 
власності територіальних громад 
Вінницької області, ідентифікаційний 
номер ;

КОМІСАРЧУК 
Майя Іллівна

- начальник управління розвитку 
соціальних послуг та взаємодії з ОТГ 
Департаменту соціальної та 
молодіжної політики
облдержадміністрації, 
ідентифікаційний номер ;

МАЗУРЧАК 
Ірина Миколаївна

- головний спеціаліст відділу 
планування місцевого бюджету 
управління планування та розподілу 
фінансів Департаменту соціальної та



МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

облдержадміністрації, 
ідентифікаційний номер ;

СУРКОВА 
Олена Петрівна

ЖУКОВСЬКИЙ 
Сергій Олександрович

-  головний бухгалтер Плисківського 
психоневрологічного інтернату, 
ідентифікаційний номер

-  директор комунальної установи 
«Обласний пансіонат для осіб з 
інвалідністю та осіб похилого віку», 
ідентифікаційний номер

Володимир КІСТІОН


