
 
УКРАЇНА 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ № 281 
 21 грудня 2018 року                           19 сесія 7 скликання 

  

Про передачу деяких установ Лука-Мелешківської сільської ради з балансу 

сільської ради на баланс та з правом управління Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради  

 

Заслухавши інформацію Лука-Мелешківського сільського голови (В. М. Сич), 

враховуючи клопотання Начальника Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Лука-Мелешківської сільської ради, на підставі п.31 ст.26, ч.1 ст.59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. З 1 січня 2019 року передати на баланс та з правом управління Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради установи 

(заклади) дошкільної освіти Лука-Мелешківської сільської ради (додаток 1). 

2. З 1 січня 2019 року передати на баланс та з правом управління Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради установи 

(заклади) культури Лука-Мелешківської сільської ради (додаток 2). 

3. Встановити, що не підлягають передачі на баланс Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради нерухоме майно установ 

(закладів) визначених у додатках 1 та 2 цього рішення, включаючи земельні 

ділянки на яких воно розташоване. 

4. Встановити, що виконання (проведення) поточних ремонтних робіт та 

утримання нерухомого майна установ (закладів) освіти та культури визначених у 

додатках 1 та 2 цього рішення, забезпечується Відділом освіти, культури, молоді 

та спорту Лука-Мелешківської сільської ради, а виконання (проведення) робіт з 

будівництва, реконструкції, капітального ремонту нерухомого майна цих установ 

(закладів), тощо – сільською радою. 

5. Доручити Сільському голові здійснити передачу майна Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради визначеного у 

додатках 1 та 2 цього рішення. 

6. Доручити Начальнику Відділу освіти, культури, молоді та спорту Лука-

Мелешківської сільської ради здійснити приймання майна визначеного у 

додатках 1 та 2 цього рішення 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійно діючу 

комісію сільської ради з питань житлово-комунального господарства та 

комунальної власності (Кириленко В.А.). 

 

Сільський голова                                                                          Володимир Сич 

 

 



Додаток 1 
до рішення № 281 19 сесії 7 скликання 

Лука-Мелешківської сільської ради 

від 21.12.2018 

 
ПЕРЕЛІК 

установ (закладів) дошкільної освіти Лука-Мелешківської сільської ради, які 

передаються на баланс з прав управління Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Лука-Мелешківської сільської ради 

 

№ п/п Найменування установи (закладу) Місце розташування 

1. Лука-Мелешківський дошкільний 

навчальний заклад «Веселка» 

Тиврівське шосе, буд. 12, 

с. Лука-Мелешківська, 

Вінницький район, 

Вінницька область 

2. Яришівський дошкільний навчальний 

заклад «Журавлик» 

вул. Центральна, буд. 

124а, с. Яришівка, 

Тиврівський район, 

Вінницька область 

 
 

Секретар сільської ради                                                                      Б. І. Августович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 
до рішення № 281 19 сесії 7 скликання 

Лука-Мелешківської сільської ради 

від 21.12.2018 

 
ПЕРЕЛІК 

установ (закладів) культури Лука-Мелешківської сільської ради, які 

передаються на баланс з прав управління Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Лука-Мелешківської сільської ради 

 

№ п/п Найменування установи (закладу) Місце розташування 

1. Лука-Мелешківський Будинок культури  

2. Іванівський сільський Будинок культури  

3. Яришівський сільський будинок культури  

4. Клуб села Тютьки  

5. Клуб села Прибузьке  

6. Клуб села Цвіжин  

7. Клуб-бібліотека села Лани  
 

Секретар сільської ради                                                                      Б. І. Августович 

 


