
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

З ПИТАНЬ  

ОСВІТИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

 

ПРОТОКОЛ №9 

 

24 травня 2021 року        м. Вижниця 

 

Головує: Бойчак Андрій Олександрович – заступник голови постійної комісії  

 

 

Присутні члени постійної комісії з питань комунальної власності та 

приватизації:  

1.Додяк Наталія Михайлівна  

2.Дяконюк Олексій Юрійович 

 

Відсутні: 

1. КОЗЯН Михайло – голова постійної комісії з питань комунальної власності 

та приватизації 

2.Ордіна Людмила Вікторівна – секретар постійної комісії 

 

 

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

1.Стринадко  Світлана Миколаївна  - голова постійної комісії 

2.Радескул Мирослава Іванівна - секретар постійної комісії 

3.Москалюк Галина Петрівна  

 

Відсутні: 

1.Попович Олексій Васильович  - заступник голови постійної комісії 

2. Фрей Євдокія Дмитрівна 

3.Муринюк Ірина Володимирівна 

 

 

 

Запрошені на засідання постійних комісій районної ради: 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про призначення на посаду завідуючого аптекою №103 м.Вижниця 

Вижницької районної ради НАХАМКО Марини. 

 

2. Про передачу аптеки №103 м.Вижниця та закріпленого за нею 

рухомого майна із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вижницького району у комунальну власність Вижницької міської 

територіальної громади. 

Інформує по 1-2 питаннях:  
Заступник голови постійної комісії районної 

ради з питань комунальної власності та 

приватизації 

БОЙЧАК Андрій 
 

3. Про надання згоди на безоплатне зберігання КУ «Об’єднаний 

трудовий архів Вижницького району» Вижницької районної ради документів з 

особового складу відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації. 

 

1.  АНДРЮК Михайло 

 

голова Вижницької районної ради 

2.  ФЕДОРОЩАК Микола 

 

заступник голови 

Вижницької районної державної адміністрації 

 

3.  ВІРСТА Сергій 

 

заступник голови Вижницької районної ради 

4.  ЧЕПІЛЬ Олексій 

 

Вижницький міський голова 

 

5.  НАХАМКО Марина 

 

в.о.завідувача Аптеки №103 м.Вижниця 

 

6.  ГРИНЧУК Ганна в.о. начальника відділу забезпечення взаємодії з 

ОМС, соціально-економічного розвитку, 

гуманітарної сфери Вижницької районної 

державної адміністрації (колишній начальник 

відділу освіти) 

7.  ЛУЧИК Олена в.о. директорки КУ «Об’єднаний трудовий 

архів Вижницького району» 

Вижницької районної ради 

8.  ЧЕПУХ Олена в.о. завідувачки відділу з питаньзабезпечення 

повноважень щодо управління об’єктами 

спільної власності, інформаційно-

комунікативних зв’язків, інвестицій та 

співробітництва виконавчого апарату районної 

ради 

9.  КОЛОТИЛО Галина головний спеціаліст організаційного-

аналітичного забезпечення, документообігу та 

кадрової роботи виконавчого апарату районної 

ради 
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4. Про порядок денний та регламент сьомої сесії районної ради VIIІ 

скликання 27 травня 2021 року. 

 

Інформує по 3-4 питаннях:  
голова постійної комісії районної ради з 

питань освіти та охорони здоров’я 

СТРИНАДКО Світлана 
 

 

Слухали по першому-четвертому питаннях: 

 

БОЙЧАКА Андрія, заступника голови постійної комісії районної ради з 

питань комунальної власності та приватизації, який розповів про призначення 

на посаду завідуючого аптекою №103 м.Вижниця Вижницької районної ради 

НАХАМКО Марини.. 

 

В обговоренні питань взяли участь: СТРИНАДКО Світлана, ДОДЯК 

Наталія, АНДРЮК Михайло, ВІРСТА Сергій, НАХАМОКО Марина, 

ГРИНЧУК Ганна. 

 

По першому питанню постійні комісії ВИРІШИЛИ: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд сьомої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 27 травня 2021 року проєкт рішення «Про 

призначення на посаду завідуючого аптекою №103 м.Вижниця Вижницької 

районної ради НАХАМКО Марини». 

 

Голосували: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та приватизації 

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

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

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

Рекомендації  №1 прийняти (додаються). 

 

По другому питанню постійні комісії ВИРІШИЛИ: 

ВНЕСТИ зміни до проєкту рішення «Про передачу аптеки №103 

м.Вижниця та закріпленого за нею рухомого майна із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну 

власність Вижницької міської територіальної громади», що виноситься на 

розгляд сьомої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 27 травня 2021 

року, а саме: 

пункт 1 проєкту рішення викласти в наступній редакції: 

«1. ПЕРЕДАТИ, з умовою збереження існуючої мережі аптечних пунктів 

в селах Коритне та Мигове, з 01 червня 2021 року із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну 

власність Вижницької міської територіальної громади комунальне 
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підприємство Аптека №103 м.Вижниця (код ЄДПРОУ 21439257), що 

розташоване на території Вижницької міської територіальної громади.» 

 

Голосували: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та приватизації 

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

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

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

Рекомендації  №2 прийняти (додаються). 

 

 

По третьому питанню постійні комісії ВИРІШИЛИ: 
ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд сьомої сесії Вижницької районної 

ради VIIІ скликання 27 травня 2021 року проєкт рішення «Про надання згоди на 

безоплатне зберігання КУ «Об’єднаний трудовий архів Вижницького району» 

Вижницької районної ради документів з особового складу відділу освіти 

Вижницької районної державної адміністрації». 

 

Голосували: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та приватизації 

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

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

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

Рекомендації  №3 прийняти (додаються). 

 

По четвертому питанню постійні комісії ВИРІШИЛИ: 
ПОГОДИТИ порядок денний та регламент сьомої сесії районної ради VIIІ 

скликання 27 травня 2021 року в цілому 

 

Голосували: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та приватизації 

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

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

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

Рекомендації  №4 прийняти (додаються). 

 

 

Заступник голови 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                             Андрій БОЙЧАК 

 

Голова постійної комісії  

з питань освіти та охорони здоров’я            Світлана СТРИНАДКО 


