
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про створення комісії з прийняття майна, що є спільною власністю 
територіальних гцомад сіл, селищ, міста Тульчинського району 

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

Відповідно до пункту 18 частин 6, 7 статті 55 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, 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”, на виконання рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 
грудня 2016 року № 262 „Про прийняття майна, що є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міста Тульчинського району”, враховуючи 
клопотання управління спільної комунальної власності територіальних громад 
області та висновок постійної комісії обласної Ради з питань регулювання 
комунальної власності та приватизації:

1. Створити комісію у складі: 

МАЗУР
Марія Олексіївна

АНДРУСЕНКО 
Ірина Степанівна

3. ВИНОСЛАВСЬКА 
Оксана Володимирівна

4. ВИШНЕВСЬКИИ 
Сергій Іванович

5. ВОЛОЩУК 
Василь Іванович

6. КОВТУН
Василь Васильович

- головний лікар Тульчинського обласного 
спеціалізованого будинку дитини для 
дітей з ураженням центральної нервової 
системи та порушенням психіки, голова 
комісії;

- головний спеціаліст відділу спільної 
комунальної власності управління 
спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької 
області;

- голова постійної комісії Тульчинської 
районної ради з питань комунальної 
власності, комунального господарства, 
благоустрою та комплексного розвитку 
населених пунктів (за згодою);

головний спеціаліст відділу 
організаційно-кадрової роботи з 
персоналом Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації (за 
згодою);

заступник начальника управління 
спільної комунальної власності

громад Вінницькоїтериторіальних
області;

консультант голови Тульчинської 
районної ради з юридичних питань (за 
згодою);



7. МЕЛЬНИК - головний бухгалтер Тульчинського
Валентина Анатоліївна обласного спеціалізованого будинку

дитини для дітей з ураженням 
центральної нервової системи та 
порушенням психіки (за згодою);

2. Комісії здійснити передачу-приймання будівлі кабінету профілактики 
туберкульозу, ДОТС-терапії, що е спільною власністю територіальних громад 
сіл, селищ, міста Тульчинського району у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

3. Це розпорядження підлягає затвердженню на черговій сесії обласної 
Ради.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на постійну 
комісію обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та 
приватизації (Масленніков О.Г.)

Перший заступник 
голови обласної Ради Л. ЩЕРБАКІВСЬКА


