
ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ 
 

24 грудня 2020 року                                                            2 сесія VIII скликання        

 
Про внесення змін до рішення 58 сесії 08 скликання Вороновицької 

селищної ради «Про наміри прийняття майна з спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ Немирівського району в комунальну 
власність Вороновицької об’єднаної територіальної громади Вінницького 
району» від 25 вересня 2020 року 

 
З урахуванням рішення 61 сесії 07 скликання «Про впорядкування 

скликань представницького органу Вороновицької селищної ради» від             

20 листопада 2020 року, відповідно до статті 25, частини 1 статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рішення Конституційного 

Суду України у справі за конституційним поданням Харківської міської ради 

щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 19, статті 144 

Конституції України, статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, 

десятої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(справа про скасування актів органів місцевого самоврядування) №1-9/2009 від 

16 квітня 2009 року, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 
 1. Внести зміни до пункту 1 рішення 58 сесії 08 скликання Вороновицької 

селищної ради «Про наміри прийняття майна з спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Немирівського району в комунальну 

власність Вороновицької об’єднаної територіальної громади Вінницького 

району» від 25 вересня 2020 року та викласти його у такій редакції: 

 «1. Надати згоду на безоплатне прийняття з спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Немирівського району, зокрема комунальної 

власності Ковалівської об’єднаної територіальної громади у комунальну 

власність Вороновицької об’єднаної територіальної громади з взяттям 

зобов’язання використовувати за цільовим призначенням, утримувати у 

належному стані таке майно: 

- приміщення закладів освіти з усім майном, обладнанням, інструментарієм 

та інвентарем, автомобільним транспортом (шкільний автобус, службові 

автомобілі (при наявності)), що розташовані у с. Обідне; 



- приміщення фельдшерських пунктів с. Обідне з усім обладнанням, 

інструментарієм та інвентарем; 

- приміщення фельдшерського пункту с. Воловодівка з усім обладнанням, 

інструментарієм та інвентарем; 

- приміщення комунальної власності будь-якого призначення, розташовані 

на території с. Обідне, с. Воловодівка, селище Шевченка, крім закладів 

освіти, що розташовані у с. Воловодівка». 

 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного 

голову. 

 

 

 СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА     О.Г. КОВІНЬКО 
 

  


