
Проект
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

__________________ 2019 р. сесія 7 скликання

Про передачу майна, закріпленого за Вінницькою школою вищої
спортивної майстерності

Відповідно до пункту 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”, 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”, рішення 13 сесії обласної Ради 6 скликання від 
18 грудня 2012 року № 432 “Про затвердження Положень щодо окремих 
питань комунальної власності”, враховуючи клопотання Управління фізичної 
культури та спорту облдержадміністрації, управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області та висновок постійної 
комісії обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та 
приватизації, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Вилучити з оперативного управління Вінницької школи вищої 
спортивної майстерності транспортні засоби, що є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області та передати їх 
обласному комунальному закладу „Тульчинська дитячо-юнацька спортивна 
школа для дітей-сиріт”, закріпивши на праві оперативного управління:

- автомобіль MERCEDES BENZ 313 CDI, державний реєстраційний 
№АВ3793АЕ, 2000 року випуску, шасі WDB9036631R149839, первісною 
вартістю 67559,00 грн., ліквідаційною вартістю 6000,00 грн.;

- автомобіль ВАЗ 21093, державний реєстраційний №АВ8779ВК, 2001 
року випуску, шасі WDB9036631R149839, первісною вартістю 22588,00 грн., 
ліквідаційною вартістю 4000,00 грн.

2. Вилучити з оперативного управління Вінницької школи вищої 
спортивної майстерності автомобіль MERCEDES-BENZ Vito 110 CDI, 
державний реєстраційний №АВ1595АЕ, 2001 року випуску, шасі 
VSA63809413402669, первісною вартістю 86605,00 грн., ліквідаційною 
вартістю 8000,00 грн., що є спільною власністю територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області та передати його комунальному закладу 
“Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа з футболу Блохіна та 
Бєланова”, закріпивши на праві оперативного управління.



3. Вінницькій школі вищої спортивної майстерності (Корнійчук A.B.), 
обласному комунальному закладу „Тульчинська дитячо-юнацька спортивна 
школа для дітей-сиріт” (Юрківський В.М.) та комунальному закладу 
“Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа з футболу Блохіна та 
Бєланова” (Коваль І.Ф.) здійснити приймання-передачу майна, зазначеного в 
пунктах 1, 2 відповідно до чинного законодавства України, з оформленням 
необхідних документів.

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

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК


