
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

З ПИТАНЬ  

ОСВІТИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

 

ПРОТОКОЛ №7 

 

26 березня 2021 року       м. Вижниця 

 

Головує: КОЗЯН Михайло  – голова постійної комісії з питань комунальної 

власності та приватизації 

 

Присутні члени постійної комісії з питань комунальної власності та 

приватизації:  

1. Бойчак Андрій Олександрович – заступник голови постійної комісії  

2. Ордіна Людмила Вікторівна – секретар постійної комісії 

3.Додяк Наталія Михайлівна  

4.Дяконюк Олексій Юрійович 

 

Присутні члени постійної комісії з питань освіти та охорони здоров’я:  

1.Стринадко Світлана Миколаївна  - голова постійної комісії 

2. Попович Олексій Васильович  - заступник голови постійної комісії 

3. Радескул Мирослава Іванівна - секретар постійної комісії 

4. Галина МОСКАЛЮК  

 

Відсутні: 

1. Євдокія ФРЕЙ  

2. Ірина МУРИНЮК  

 

 

Запрошені на засідання постійних комісій районної ради: 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу комунального 

закладу «Путильський центр управління освітою» Путильської районної ради 

Чернівецької області. 

 

2. Про затвердження ліквідаційного балансу комунального закладу 

«Путильський центр управління освітою» Путильської районної ради 

Чернівецької області. 

Інформує по 1-2 питаннях:  
керуюча справами Путильської  

районної ради, заступниця голови комісії  

з реорганізації Путильської районної ради  

СКИДАН Руслана  

3. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу комунального 

підприємства «Редакція районного радіомовлення «Радіо «Хвилі Черемошу» 

Вижницької районної ради. 

 

4. Про затвердження ліквідаційного балансу комунального підприємства 

«Редакція районного радіомовлення «Радіо «Хвилі Черемошу» Вижницької 

районної ради. 

Інформує:  
директор комунального підприємства 

«Редакція районного радіомовлення «Радіо 

«Хвилі Черемоша» 

ОГРОДЮК Микола 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4.  

 

 

 

 

5. 

 

 

АНДРЮК Михайло 

 

ФЕДОРОЩАК Микола 

 

 

 

ВІРСТА Сергій 

 

 

СКИДАН Руслана 

 

 

 

 

ОГРОДЮК Микола 

голова Вижницької районної ради 

(відсутній) 

заступник голови 

Вижницької районної державної 

адміністрації 

 

заступник голови Вижницької районної 

ради 

 

керуюча справами Путильської районної 

ради, 

заступниця голови комісії з реорганізації  

Путильської районної ради 

 

директор КП «Редакція районного 

радіомовлення «Радіо «Хвилі Черемошу» 

Вижницької районної ради 
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5. Про надання дозволу Вижницькій районній раді на списання 

матеріальних цінностей, що належать до спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст району. 

6. Про порядок денний та регламент позачергової шостої сесії районної 

ради VIIІ   скликання 26 березня 2021 року. 

Інформує по 5-6 питаннях:  

голова постійної комісії районної ради з 

питань комунальної власності та 

приватизації 

КОЗЯН Михайло 

 

Слухали по першому та другому питаннях: 

СКИДАН Руслану, керуюча справами Путильської районної ради, 

заступниця голови комісії з реорганізації Путильської районної ради, яка 

ознайомила присутніх з проміжним ліквідаційним балансом та ліквідаційним 

балансом комунального закладу «Путильський центр управління освітою» 

Путильської районної ради Чернівецької області.  

 

В обговоренні питання взяли участь: СТРИНАДКО Світлана, КОЗЯН 

Михайло, ДОДЯК Наталія. 

 

Постійні комісії 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 проміжного ліквідаційного балансу комунального 

закладу «Путильський центр управління освітою» Путильської районної ради 

Чернівецької області». 

 

Голосували: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та приватизації 

ЗА – 5; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

постійна комісія районної ради з питань освіти та охорони здоров’я:  

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 ліквідаційного балансу комунального закладу 

«Путильський центр управління освітою» Путильської районної ради 

Чернівецької області». 
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Голосували: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та приватизації 

ЗА – 5; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

постійна комісія районної ради з питань освіти та охорони здоров’я:  

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №2 прийняти (додаються). 

 

 

Слухали по третьому-четвертому питаннях: 

ОГРОДЮКА Миколу, директора комунального підприємства «Редакція 

районного радіомовлення «Радіо «Хвилі Черемоша», який ознайомив з 

проміжним ліквідаційним балансом та ліквідаційним балансом комунального 

підприємства «Редакція районного радіомовлення «Радіо «Хвилі Черемошу» 

Вижницької районної ради. 

 

В обговоренні питання взяли участь: КОЗЯН Михайло, СТРИНАДКО 

Світлана, ДОДЯК Наталія, РАДЕСКУЛ Мирослава. 

 

Постійні комісії ВИРІШИЛИ: 

 

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 затвердження проміжного ліквідаційного балансу комунального 

підприємства «Редакція районного радіомовлення «Радіо «Хвилі Черемошу» 

Вижницької районної ради». 

 

Голосували: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та приватизації 

ЗА – 5; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

постійна комісія районної ради з питань освіти та охорони здоров’я:  

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 

рішення «Про затвердження ліквідаційного балансу комунального 

підприємства «Редакція районного радіомовлення «Радіо «Хвилі Черемошу» 

Вижницької районної ради». 

 

Голосували: 
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постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та приватизації 

ЗА – 5; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

постійна комісія районної ради з питань освіти та охорони здоров’я:  

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №4 прийняти (додаються). 

 

Слухали по п’ятому-шостому питаннях: 

КОЗЯНА Михайла, голову постійної комісії районної ради з питань 

комунальної власності та приватизації, який ознайомив з проектом рішення 

«Про надання дозволу Вижницькій районній раді на списання матеріальних 

цінностей, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст району» та порядком денним й регламентом позачергової шостої 

сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 26 березня 2021 року. 

 

В обговоренні питання взяли участь: СТРИНАДКО Світлана, 

ОРДІНА Людмила, ДЯКОНЮК Олексій. 

 

Постійні комісії ВИРІШИЛИ: 

 

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 дозволу Вижницькій районній раді на списання 

матеріальних цінностей, що належать до спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст району». 

 

Голосували: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та приватизації 

ЗА – 5; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

постійна комісія районної ради з питань освіти та охорони здоров’я:  

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №5 прийняти (додаються). 

 

По шостому питанню: 

1. Інформацію голови постійної комісії з питань комунальної власності 

та приватизації Михайла КОЗЯНА про порядок денний та регламент 

позачергової шостої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 26 

березня 2021 року, взяти до відома. 

2. ПОГОДИТИ порядок денний та регламент позачергової шостої сесії 

Вижницької районної ради VIIІ скликання 26 березня 2021 року. 

 

Голосували: 
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постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та приватизації 

ЗА – 5; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

постійна комісія районної ради з питань освіти та охорони здоров’я:  

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №6 прийняти (додаються). 

 

 

Голова постійної комісії  

з питань комунальної власності  

та приватизації                                    Михайло КОЗЯН  

 

Голова постійної комісії  

з питань освіти та охорони здоров’я            Світлана СТРИНАДКО 


