
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

ПРОТОКОЛ №6 

 

11 березня 2021 року       м. Вижниця 

 

 

Головує: КОЗЯН Михайло  – голова постійної комісії  

з питань комунальної власності та приватизації 

 

Присутні члени постійної комісії:  

1.Ордіна Людмила Вікторівна – секретар постійної комісії 

2.Додяк Наталія Михайлівна  

3.Дяконюк Олексій Юрійович 

 

Відсутні: 

1.Бойчак Андрій Олександрович – заступник голови постійної комісії  

 

Запрошені на засідання постійної комісії районної ради: 

 

1. 

 

 2. 

 

 

3. 

 

4.  

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

ВІРСТА Сергій 

 

ГРИНЧУК Ганна  

 

 

КАЛІНЕНКО Володимир 

 

ГОЛОБУЦЬКА Ксенія 

 

 

ДЖАЛ Оксана 

 

 

 

 

 

 

 

НАХАМКО Марина 

заступник голови Вижницької районної ради 

 

в.о.начальника відділу освіти  

Вижницької  районної державної адміністрації 

 

директор МППФ «Атлас» 

 

завідувачка юридичного відділу виконавчого 

апарату Вижницької районної ради 

 

завідувачка відділу з питань управління 

об’єктами комунальної власності, інвестицій та 

транскордонного співробітництва виконавчого 

апарату Вижницької районної ради 

головний спеціаліст загального відділу  

виконавчого апарату Вижницької районної 

ради 

 

в.о.завідувачки Аптеки №103 м.Вижниця 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про затвердження акту приймання-передавання легкового 

автомобіля ВАЗ 211340 з балансу Вижницького районного центру надання 

соціальних послуг на баланс управління соціального захисту населення 

Вижницької районної державної адміністрації.   

 

2.   Про затвердження акту приймання-передавання  рухомого майна 

із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 

району, з балансу комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Вижницького району» Вижницької районної ради, у 

комунальну власність Вижницької міської територіальної громади. 

 

3.  Про безоплатну передачу нерухомого майна із спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району у комунальну 

власність Вижницької міської територіальної громади.  

 

4.  Про  розгляд рішення позачергової четвертої сесії Вижницької 

міської ради VIIІ-го скликання від 30 грудня 2020 року № 106-4/20 «Про 

надання згоди на безоплатне прийняття аптеки №103 м.Вижниця та 

закріпленого нерухомого і рухомого майна із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну 

власність Вижницької міської територіальної громади». 

 

5. Про надання права оренди Вижницькій  районній державній 

адміністрації на нерухоме майно спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району без проведення аукціону. 

 

6.  Про надання права оренди Управлінню Держпраці у Чернівецькій 

області на нерухоме майно спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району без проведення аукціону. 

Інформує по 1-6 питаннях :  
завідувачка відділу з питань управління 

об’єктами комунальної власності, інвестицій 

та транскордонного співробітництва 

виконавчого апарату районної ради 

ДЖАЛ Оксана 

 

 7. Про реорганізацію юридичної  особи – Путильського  комунального 

районного  бюро технічної інвентаризації   Путильської районної ради 

Чернівецької області шляхом приєднання до комунального підприємства 

«Вижницьке районне бюро технічної інвентаризації» Вижницької районної 

ради. 

Інформує:  

заступник голови районної ради 

ВІРСТА Сергій 
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8.  Про розгляд клопотання МППФ «Атлас» щодо внесення змін до 

Договору № 1 купівлі-продажу незавершеного будівництва фізкультурно-

оздоровчого комплексу від 22.04.2004 року, укладеного між Вижницькою 

районною радою та МППФ «Атлас», із змінами.  

Інформує:  
Директор МПП Фірма «Атлас» 

КАЛІНЕНКО Володимир 

 

9.  Про затвердження акту приймання-передавання легкового 

автомобіля ГАЗ 31105 із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Вижницького району у комунальну власність Берегометської селищної 

територіальної громади. 

Інформує:  

завідувачка відділу з питань управління 

об’єктами комунальної власності, інвестицій 

та транскордонного співробітництва 

виконавчого апарату районної ради 

ДЖАЛ Оксана 

 

Слухали по першому-шостому  питаннях: 

 

ДЖАЛ Оксану, завідувачку відділу з питань управління об’єктами 

комунальної власності, інвестицій та транскордонного співробітництва 

виконавчого апарату районної ради, яка ознайомила з проєктами  рішень 

позачергової шостої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 26 

березня 2021 року, а саме: 

- Про затвердження акту приймання-передавання легкового 

автомобіля ВАЗ 211340 з балансу Вижницького районного центру надання 

соціальних послуг на баланс управління соціального захисту населення 

Вижницької районної державної адміністрації;   

- Про затвердження акту приймання-передавання  рухомого майна із 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 

району, з балансу комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Вижницького району» Вижницької районної ради, у 

комунальну власність Вижницької міської територіальної громади; 

- Про безоплатну передачу нерухомого майна із спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району у комунальну 

власність Вижницької міської територіальної громади; 

- Про  розгляд рішення позачергової четвертої сесії Вижницької 

міської ради VIIІ-го скликання від 30 грудня 2020 року № 106-4/20 «Про 

надання згоди на безоплатне прийняття аптеки №103 м.Вижниця та 

закріпленого нерухомого і рухомого майна із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну 

власність Вижницької міської територіальної громади»; 

- Про надання права оренди Вижницькій  районній державній 

адміністрації на нерухоме майно спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району без проведення аукціону; 
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- Про надання права оренди Управлінню Держпраці у Чернівецькій 

області на нерухоме майно спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району без проведення аукціону. 

 

В обговоренні питання взяли участь: ВІРСТА Сергій, КОЗЯН Михайло, 

ОРДІНА Людмила, ДОДЯК Наталія. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

По першому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд позачергової шостої сесії 

Вижницької районної ради VIIІ скликання 26 березня 2021 року  проєкт 

рішення «Про затвердження акту приймання-передавання легкового 

автомобіля ВАЗ 211340 з балансу Вижницького районного центру надання 

соціальних послуг на баланс управління соціального захисту населення 

Вижницької районної державної адміністрації». 

Голосували: 

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №1 прийняти (додаються). 

 

По другому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд позачергової шостої сесії 

Вижницької районної ради VIIІ скликання 26 березня 2021 року проєкт 

рішення «Про затвердження акту приймання-передавання  рухомого майна із 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 

району, з балансу комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Вижницького району» Вижницької районної ради, у 

комунальну власність Вижницької міської територіальної громади». 

Голосували: 

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №2 прийняти (додаються). 

 

По третьому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд позачергової шостої сесії 

Вижницької районної ради VIIІ скликання 26 березня 2021 року  проєкт 

рішення «Про безоплатну передачу нерухомого майна із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну 

власність Вижницької міської територіальної громади». 

Голосували: 

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №3 прийняти (додаються). 

 

По четвертому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд позачергової шостої сесії 

Вижницької районної ради VIIІ скликання 26 березня 2021 року проєкт 
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рішення «Про  розгляд рішення позачергової четвертої сесії Вижницької 

міської ради VIIІ-го скликання від 30 грудня 2020 року № 106-4/20 «Про 

надання згоди на безоплатне прийняття аптеки №103 м.Вижниця та 

закріпленого нерухомого і рухомого майна із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну 

власність Вижницької міської територіальної громади». 

Голосували: 

ЗА – 1; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 3. 

КОЗЯН Михайло, голова комісії запропонував внести на розгляд 

позачергової шостої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 26 

березня 2021 року питання «Про  розгляд рішення позачергової четвертої сесії 

Вижницької міської ради VIIІ-го скликання від 30 грудня 2020 року № 106-

4/20 «Про надання згоди на безоплатне прийняття аптеки №103 м.Вижниця та 

закріпленого нерухомого і рухомого майна із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну 

власність Вижницької міської територіальної громади». 

Голосували: 

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  
ВНЕСТИ на розгляд шостої сесії Вижницької районної ради VIIІ 

скликання 26 березня 2021 року питання «Про  розгляд рішення позачергової 

четвертої сесії Вижницької міської ради VIIІ-го скликання від 30 грудня 2020 

року № 106-4/20 «Про надання згоди на безоплатне прийняття аптеки №103 

м.Вижниця та закріпленого нерухомого і рухомого майна із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну 

власність Вижницької міської територіальної громади». 

Рекомендації  №4 прийняти (додаються). 

 

По п’ятому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд позачергової шостої сесії 

Вижницької районної ради VIIІ скликання 26 березня 2021 року  проєкт 

рішення «Про надання права оренди Вижницькій  районній державній 

адміністрації на нерухоме майно спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району без проведення аукціону». 

Голосували: 

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №5 прийняти (додаються). 

 

По шостому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд позачергової шостої сесії 

Вижницької районної ради VIIІ скликання 26 березня 2021 року  проєкт 

рішення «Про надання права оренди Управлінню Держпраці у Чернівецькій 

області на нерухоме майно спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району без проведення аукціону». 

Голосували: 

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 
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ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №6 прийняти (додаються). 

 

Слухали по сьомому  питанню: 

 

ВІРСТУ Сергія, заступника голови Вижницької районної ради, який 

ознайомив з проєктом  рішення позачергової шостої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 26 березня 2021 року  «Про реорганізацію 

юридичної  особи – Путильського  комунального районного  бюро технічної 

інвентаризації   Путильської районної ради Чернівецької області шляхом 

приєднання до комунального підприємства «Вижницьке районне бюро 

технічної інвентаризації» Вижницької районної ради». 

 

В обговоренні питання взяли участь: КОЗЯН Михайло, ДОДЯК 

Наталія.  

 

 ВИРІШИЛИ: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд позачергової  шостої сесії 

Вижницької районної ради VIIІ скликання 26 березня 2021 року проєкт 

рішення «Про затвердження актів приймання-передавання закладів, установ, 

підприємств та закріпленого за ними нерухомого і рухомого майна із спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у 

комунальну власність Путильської селищної  територіальної громади». 

 

Голосували: 

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №7 прийняти (додаються). 

 

Слухали по восьмому  питанню: 

 

КАЛІНЕНКА Володимира, директора МППФ «Атлас», який ознайомив 

із звітом про хід виконання Договору № 1 купівлі-продажу незавершеного 

будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу від 22.04.2004 року, 

укладеного між Вижницькою районною радою та МППФ «Атлас», із змінами. 

(Депутати районної ради – члени постійної комісії  також провели 

огляд об’єкту незавершеного будівництва фізкультурно-оздоровчого 

комплексу). 

 

В обговоренні питання взяли участь: КОЗЯН Михайло, ВІРСТА Сергій, 

ОРДІНА  Людмила, ДІЯКОНЮК Олексій, ДОДЯК Наталія. 

 

 ВИРІШИЛИ: 

1. ВНЕСТИ на розгляд позачергової шостої сесії Вижницької районної 

ради VIIІ скликання 26 березня 2021 року проєкт рішення «Про розгляд 

клопотання МППФ «Атлас» щодо внесення змін до Договору № 1 купівлі-

продажу незавершеного будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу від 

22.04.2004 року, укладеного між Вижницькою районною радою та МППФ 
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«Атлас», із змінами», зазначивши в окремому пункті проєкту рішення 

наступне: 

«У випадку невиконання умови пункту 5.1. Договору   розпочати роботу з 

розірвання  цього Договору у встановленому порядку.». 

2. ЗАСЛУХАТИ на засіданні постійної комісії у вересні 2021 року звіт 

директора МППФ «Атлас» КАЛІНЕНКА Володимира про хід виконання 

Договору № 1 купівлі-продажу незавершеного будівництва фізкультурно-

оздоровчого комплексу від 22.04.2004 року, укладеного між Вижницькою 

районною радою та МППФ «Атлас», із змінами. 
 

Голосували: 

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №8 прийняти (додаються). 

 

 

Слухали по дев’ятому  питанню: 

ДЖАЛ Оксану, завідувачку відділу з питань управління об’єктами 

комунальної власності, інвестицій та транскордонного співробітництва 

виконавчого апарату районної ради, яка ознайомила з проєктом рішення 

позачергової шостої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 26 

березня 2021 року  «Про затвердження акту приймання-передавання легкового 

автомобіля ГАЗ 31105 із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Вижницького району у комунальну власність Берегометської селищної 

територіальної громади». 

В обговоренні питання взяли участь: КОЗЯН Михайло, ДОДЯК 

Наталія. 

 

ВИРІШИЛИ: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд позачергової шостої сесії 

Вижницької районної ради VIIІ скликання 26 березня 2021 року  проєкт 

рішення «Про затвердження акту приймання-передавання легкового 

автомобіля ГАЗ 31105 із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Вижницького району у комунальну власність Берегометської селищної 

територіальної громади». 

 

Голосували: 

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №9 прийняти (додаються). 

 

 

Голова постійної комісії  

з питань комунальної власності  

та приватизації                                    Михайло КОЗЯН  

 

Секретар постійної комісії        Людмила ОРДІНА 


