
                                                                                                  
УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 19

10 грудня 2020 року      2 позачергова сесія 8 скликання

Про надання згоди на безоплатне прийняття в
комунальну власність Лука-Мелешківської сільської 
ради єдиного майнового комплексу загально-освітньої 
школи І-ІІ ступенів села Пилява Тиврівського  району

Відповідно  до  ст.3  Закону  України  «Про  передачу  об’єктів  права
державної  та  комунальної  власності»,  Закону  України  «Про  передачу
об’єктів  права  державної  та  комунальної  власності»,  Постанови  Кабінету
Міністрів  України  №  1482  від  21.03.1998  «Про  передачу  об’єктів  права
державної та комунальної власності»,  розпорядженнями Кабінету Міністрів
України від 06 травня 2020 року № 512-р «Про затвердження перспективного
плану формування територій громад Вінницької області», від 12 червня 2020
року №707-р «Про затвердження адміністративних центрів та затвердження
територій  територіальних  громад  Вінницької  області»,  рішення  1  сесії  8
скликання  Лука-Мелешківської  сільської  ради  від  20.11.2020  №10  «Про
реорганізацію  Пилявської  сільської  ради  шляхом  приєднання  до  Лука-
Мелешківської  сільської  ради»,  в  результаті  реорганізації  шляхом
приєднання до Лука-Мелешківської сільської ради, керуючись ст. ст. 25, 26,
59 та розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

                                    ВИРІШИЛА:

1.  Ініціювати  до  Вінницької  районної  ради  питання  про  передачу  у
комунальну власність Лука-Мелешківської сільської ради єдиного майнового
комплексу  загально-освітньої  школи  І-ІІ  ступенів  с.  Пилява,  Тиврівського
району, Вінницької області.

2.  Надати  згоду  на  безоплатне  прийняття  в  комунальну  власність  Лука-
Мелешківської  сільської  ради  єдиного  майнового  комплексу  загально-
освітньої  школи І-ІІ  ступенів  с.  Пилява,  Тиврівського  району,  Вінницької
області.

3.  Доручити  начальнику  відділу  освіти  та  культури  Лука-Мелешківської
сільської  ради  (Сороці  І.Г.)  підготувати  лист-звернення  до  Вінницької



районної ради про передачу майна зазначеного в пункті 1,2 цього рішення у
комунальну власність Лука-Мелешківської сільської ради.

4.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійні  комісії
сільської  ради  з  питань  містобудування,  будівництва,  земельних відносин,
охорони  природи,  житлово-комунального  господарства  та  комунальної
власності (Ткаченко  В.С.)  та  комісію  з  питань  освіти,  культури,  охорони
здоров’я,  молоді,  фізкультури,  спорту  та  соціального  захисту  населення
(Лоза Р.М.).

   Сільський голова                                                Богдан АВГУСТОВИЧ


