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Про передачу п'ханна, закріпленого за Віііницькою обласною дгітячою

клхнічною лікарнею

Відповідно до По;tои<еііня про порядок передачі об'єктів права спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області,
затверджеіюго рішенням ІЗ сесії Вінницької обласної Ради б скликання від
18 ГРУдня 2012 року УМ9432 ''Про затвердження Положень щодо окремих
питань комунальної власності", керуючись Положенням про управління
спільної комунальрюї власності територіальних громад Вінницької області,
затвердженого розпорядженням голові,і обласної Ради від З І серпня 2001 року
Ж91]6 ''Про гіерейьіенуваіігія )'гіравліііня по ексіілуатаці] адмінбудинків
обласної Радіо та вгісссіЕня зміні до його Полшкеніія'', враховуючи
клопогання Депаргаг.ісі-іту охорони здоров'я облдержадьііі-іістрації і
погодження постійної комісії обласі-іої Радьі з піїтань регулювання
комунальїіоі власності та іірьіватьізаціі

]{ А К А З У Ю

І . Передати з балансу Вінницької обласііої дитячої клінічного лікарні на
баланс г«медичних закладів кнііжковий фонд:

- Віііііицькій обласній науковій медичній бібліотеці в кількості 129
приьіірнііків ііа суму 6761 ,26 грій., згідно Додатку І;

- Вінницькому медичноьіу коледжу ім.акад. Д.К.Заболотного в кількості
47 примірііиків ]іа суму 1 347,37 грн., згідно податку 2;

- кок'іунальііоьіу закладу ''Віііницька обласна психоневрологічна лікарня
ім.акад. О.І.ІОщегіка'' в кількості 64 пріімірників на суму 1893,41 грн., згідно
Додатку З;

- Вінііицькому обласіїоюіу спеціалізованому теригоріальноьіу медичному
об'єднанню ''Фтизіатрія'' в кількості 357 примірнріків ііа суг'іу 9307,17 грн.,
згідно податку 4.

2. Вінні іцькій обласній діііячій клі іііііій лікарні (Паііенко В.В.) та
Вінницькій обласній ііауковій ).веди-іґіій бібліотеці (Берладин Г.В.),
Вінницькому медичноьіу коледж)' і\і.акад. Д.К.Заколотного (Андрієвський
І.К).), кохіуііа.гіьтіоьіу закладу ''Вігіііицька обласна іісихоііеврологічна лікарня



ім.акад. О.І.ІОщенка" (Кучерук С.О.), Вінницькому обласному
спеціалізованому територіальному медичному об'єднанню "Фтизіатрія"
(Служивий О.П.) здійснити передачу-приймання майна, зазначеного в пункті
І цього наказу, відповідно до чинного законодавства та надати матеріали по
передачі управліннк) спільноі комунальної власності територіальних громад
Вінницької області в місячний термін.
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