
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

л п  0 4 .  J M D d .

Про затвердження переліку суб’єктів господарювання 
спільної власності територіальних громад Вінницької області, 

які підлягають перевірці у II кварталі 2020 року

Відповідно до пункту 18 частини 6, частини 7 статті 55, частин 4 , 5 статті 
60, частини 2 пункту 10 розділу V „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 ко
мунальної власності”, на виконання рішення 5 сесії обласної Ради 5 скликання 
від 10 листопада < 2006 року № 147 „Про затвердження Порядку проведення 
перевірки суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад 
області”, з метою здійснення ефективного контролю за фінансово- 
господарською діяльністю суб’єктів господарювання спільної власності 
територіальних громад Вінницької області, враховуючи висновок постійної 
комісії обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та 
приватизації:

1. Затвердити перелік суб’єктів господарювання спільної -власності 
територіальних громад Вінницької області, які підлягають перевірці у II 
кварталі 2020 року, згідно з додатком.

2. Управлінню спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області з урахуванням мети перевірки:

2.1. Утворити робочі групи, до складу яких включити, у разі потреби, 
спеціалістів департаментів, управлінь, інших структурних підрозділів 
облдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади України, обласних установ та організацій.

2.2. Забезпечити перевірку діяльності суб’єктів господарювання спільної 
власності територіальних громад Вінницької області. Результати виконання 
перевірок оформити у вигляді довідок (актів) і подати обласній Раді та 
керівникам об’єктів контролю з відповідними пропозиціями щодо розпорядчих 
документів.

3. Заслухати за результатами перевірки звіти керівників об’єктів 
контролю.

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

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

-----------?
Голова обласної Ради ^А Х )ЛІИНИК



Додаток
до розпорядження голови обласної Ради

відЗОРЧ. 20ЛОр. №

Перелік суб’єктів господарювання 
спільної власності територіальних громад області, 

які підлягають перевірці у II кварталі 2020 року

№
п/п

Суб’єкти господарювання, які 
підлягають перевірці

Мета (тематика) перевірки Період, 
у якому 

необхідно 
провести 
перевірку

Термін
надання
обласній

Раді
інформації

про
результати
перевірки

1. Комунальна установа «Центр 
матеріально-технічного та 
інформаційного забезпечення 
закладів освіти»

Перевірка стану збережен
ня та ефективного викорис
тання майна, стану здачі в 
оренду, розрахунків з 
орендної плати

квітень- 
травень 
2020 р.

II квартал 
2020 р.

2. Комунальне підприємство 
«Вінницький обласний 
молодіжний центр праці»

Перевірка стану збережен
ня та ефективного викорис
тання майна, стану здачі в 
оренду, розрахунків з 
орендної плати

травень-
червень
2020р.

II квартал 
2020 р.

В.о. начальника управління 
спільної комунальної власності 
територіальних громад 
Вінницької області


