
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про створення комісії з приймання-передачі єдиного майнового 
комплексу Тиврівського ліцею - інтернату поглибленої підготовки в 
галузі науки Тиврівський район Вінницька область, що є спільною 

власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Тнврівського району 
до спільної власності територіальної громади сіл, селищ, міст

Вінницької області

Відповідно до пункту 18 частини 6, частини 7 статті 55; пунктів 4,5 
статті 60, абзацу 2 пункту 10 розділу У “Прикінцеві та перехідні положення” 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні , 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”, враховуючи рішення 49 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 29 жовтня 2020 року № 992 “Про питання діяльності 
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області”:

1. Створити комісію в складі:
БОИКО
Іван Григорович

БУНЯК 
Володимир 
В о л о димирович

ДАНИЛЕНКО 
Антоніна Петрівна

ІВАЩУК 
Ольга Дмитрівна

КАСЯНЧУК
Олександр Олександрович

КУВШИНОВА 
Тетяна Сергіївна

в.о. начальника управління спільної 
комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області, голова комісії;

в.о. директора Департаменту освіти і 
науки Вінницької обласної державної 
адміністрації (за згодою);

заступник директора з господарської 
частини Тиврівського ліцею-інтернату 
поглибленої підготовки в галузі науки 
Тиврівський район Вінницька область (за 
згодою);

начальник відділу спільної 
комунальної власності управління спільної 
комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області;

головний бухгалтер управління 
освіти, молоді та спорту Тиврівської 
районної державної адміністрації (за 
згодою),

заступник начальника управління 
професійної освіти, інноватики та науки -  
начальник відділу економіки, фінансування 
та статистичної звітності Департаменту 
освіти і науки Вінницької обласної 
державної адміністрації (за згодою);



Л ІС О Г У Р С Ь К Л  
Тетяна Іванівна

П О Д ЗІГУ Н  
Андрій Михайлович

Я К И М Е Н К О  
Інна Ярославівна

заступник начальника управління 
загальної  середньої,  дошкільної  освіти 
та виховної  роботи -  начальник відділу 
інклюзивної,  спеціальної освіти _ та 
виховної  роботи Департаменту освіти і 
науки Вінницької  обласної  державної 
адміністрації  (за згодою);

директор Тиврівського ліцею- 
інтернату поглибленої  підготовки в 
галузі науки Тиврівський район 
Вінницька область (за згодою);

завідувач сектору бухгалтерського 
обліку та звітності,  - головний бухгалтер 
Департаменту освіти і науки Вінницької  
обласної  державної  адміністрації (за 
згодою).

2. Комісії  здійснити гіриймання-передачу зі спільної  власності 
територіальних громад сіл, селищ, міста Іи в р ів с ь к о г о  району у спільну 
власність територ іальних  громад сіл, селищ, міст В інницько ї  області єдинии 
майновий комплекс Тиврівського  л іцею-інтернату  поглибленої  п ідготовки в 
галузі науки Тиврівський район Вінницька область (м ісцезнаходження:  вул. 
Тиверська,  буд. 14, смт Тиврів , Тиврівський район, В інни цька  область, 
23300), в тому числі будинки та споруди,  транспортні  засоби, необоротні 
матеріальні  активи, відповідно до чинного законодавства  України з 
оформленням  необхідних документів .

3. Контроль за виконанням цьогоДрзпо | і /дження  залишаю за собою.

Голова  об ласн о ї  Ради в.соколовий


