
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

З ПИТАНЬ  

ОСВІТИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

З ПИТАНЬ  

КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  

 

 

 

ПРОТОКОЛ №2 

 

10 грудня 2020 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.Москалюк Галина Петрівна  

5.Муринюк Ірина Володимирівна 

6. Фрей Євдокія Дмитрівна 
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Присутні члени постійної комісії з питань культури, молоді та спорту:  

 

1.Ковалюк  Лідія Степанівна – голова постійної комісії  

2. Гакман Олексій Степанович – заступник голови постійної комісії 

3. Ліска Марія Іванівна – секретар постійної комісії  

4. Нестор Віталій Миколайович 

 

В засіданні постійної комісії районної ради прийняли участь:  

 

 

1. 

 

 2.      

 

АНДРЮК Михайло 

 

ФЕДОРОЩАК Микола 

голова Вижницької районної ради 

 

заступник голови Вижницької районної 

державної адміністрації 

3. ГРИНЧУК Ганна в.о. начальника відділу освіти 

Вижницької районної державної 

адміністрації 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

МИТРИНЮК Федір    

 

ЮРІЙЧУК Ангеліна                          

директор КНП «Вижницька районна 

лікарня» Вижницької районної ради 

в.о.начальника сектору культури, молоді 

та спорту Вижницької районної 

державної адміністрації 

 

6. 

 

 

7.  

 

 

КОЗОРІЗ Таміла 

 

 

ЧЕПІЛЬ Олексій 

 

 

головний лікар  

КНП «Берегометський центр ПМСД» 

 

Вижницький міський голова 

 

 

   

   

8. 

 

 

 

 

9.  

 

 

10. 

 

 

ДЖАЛ Оксана 

 

 

 

 

ФЛОРА Юрій 

 

 

КОЛОТИЛО Галина 

завідувачка відділу з питань управління 

об’єктами  комунальної власності,  

інвестицій та транскордонного 

співробітництва 

 

виконавчого апарату районної ради 

завідувач загального відділу  

виконавчого апарату районної ради 

 

головний спеціаліст загального відділу 

виконавчого апарату районної ради 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1.  Про безоплатну передачу установ (закладів) та закріпленого за ними майна 

(нерухомого і рухомого) із спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст Вижницького району у комунальну власність Вижницької міської 

територіальної громади. 

Інформує: завідувачка відділу з питань управління 

об’єктами комунальної власності, інвестицій та 

транскордонного співробітництва виконавчого апарату 

районної ради 

ДЖАЛ Оксана 

 

2. Про затвердження актів приймання-передавання приладів обліку 

енергоносіїв та котлів із спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міст району у комунальну власність територіальної громади  селища 

Берегомет. 

 

Інформує: завідувачка відділу з питань управління 

об’єктами комунальної власності, інвестицій та 

транскордонного співробітництва виконавчого апарату 

районної ради  

ДЖАЛ Оксана 

 

3.  Про заслуховування дострокового звіту директора КНП «Вижницька 

районна лікарня» Вижницької районної ради МИТРИНЮКА Федора про 

організацію надання медичної допомоги у приймальному відділенні закладу. 

 

Інформує: директор КНП «Вижницька районна лікарня» 

Вижницької районної ради 

МИТРИНЮК Федір   

 

Слухали по першому 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 першого пленарного засідання 

другої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 10 грудня 2020 року  «Про 

безоплатну передачу установ (закладів) та закріпленого за ними майна (нерухомого і 

рухомого) із спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницького району у комунальну власність Вижницької міської територіальної 

громади» (далі – проєкт рішення). 

В обговоренні питання взяли участь: ЧЕПІЛЬ Олексій, ФЕДОРОЩАК Микола, 

КОЗЯН Михайло. 

 

Постійна комісія ВИРІШИЛА: 

 

1. Пункт 1 проєкту рішення викласти в наступній редакції: 

 «1. ПЕРЕДАТИ до 01 січня 2021 року безоплатно із спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району у комунальну 
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власність Вижницької міської територіальної громади установи (заклади), що 

розташовані на території Вижницької міської територіальної громади, а саме: 

- комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Вижницької районної 

ради (код ЄДРПОУ 42324401), з передачею з балансу відділу освіти Вижницької 

районної державної адміністрації  на баланс Вижницької міської ради закріпленого 

за установою індивідуально-визначеного (рухомого) майна, а також переведенням 6 

(шести) штатних одиниць працівників установи; 

-   Вижницьку районну бібліотеку (код ЄДРПОУ 05463029) з передачею з 

балансу сектору культури, молоді та спорту Вижницької районної державної 

адміністрації  на баланс Вижницької міської ради закріпленого за закладом 

індивідуально-визначеного (рухомого) майна, в тому числі електричного лічильника 

№1141654, а також переведенням 4 (чотирьох) штатних одиниць працівників 

установи; 

 - Вижницький районний будинок народної творчості та дозвілля (код 

ЄДРПОУ 36753270) з передачею з балансу сектору культури, молоді та спорту 

Вижницької районної державної адміністрації  на баланс Вижницької міської ради 

нерухомого майна – будівлі будинку народної творчості та дозвілля, позначеної у 

поверхневому плані інвентарної справи літ. «А», загальною площею 953,00 кв.м, в 

м.Вижниця по вул. Івасюка В., будинок 7, інвентарний  номер 1030002, початковою 

балансовою вартістю 986 555,00 грн, залишковою вартістю – 986 555,00  грн, знос   

становить   100 %, розташованої на земельній ділянці кадастровий номер 

7320510100:01:002:1194, площею 0,0736 га, а також закріпленого за закладом 

індивідуально-визначеного (рухомого) майна, в тому числі приладів обліку 

енергоносіїв: 

- електричного лічильника №10079770; 

- газового лічильника №032309, 

при умові збереження профілю закладу  та  без права на здійснення його 

приватизації,  а також з  переведенням 6 (шести) штатних одиниць працівників 

закладу. 

2. Пункт 3 проєкту рішення викласти в наступній редакції: 

«3. ПОВІДОМИТИ  Вижницьку міську раду про наступне: 

3.1. Питання про передачу рухомого майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району, що перебуває на балансі Вижницького районного  

центру надання соціальних послуг (далі – Центр), в комунальну власність 

Вижницької міської територіальної громади, розглядатиметься в період не пізніше 

01 липня 2021 року після надання Вижницькою районною державною 

адміністрацією пропозицій щодо розподілу зазначеного вище майна, закріпленого за 

Центром. 

3.2. Питання про надання Вижницькій міській раді права оренди на нерухоме 

майно -  службові кабінети на першому поверсі в адмінбудинку Вижницької 

районної ради в м.Вижниця по вул.Українській, 88а,  для розміщення та 

функціонування  центру надання соціальних послуг Вижницкої міської ради 

вирішуватиметься після дострокового розірвання Договору оренди нерухомого 

майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району №03-07/1/9 

від 22.07.2020 року, укладеного між Вижницькою районною радою та Центром, та 

повернення орендованого майна Вижницькій районній раді.». 

 

 

3. ВНЕСТИ із запропонованими змінами на розгляд першого пленарного 

засідання другої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 10 грудня 2020 року 
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проект рішення «Про безоплатну передачу установ (закладів) та закріпленого за 

ними майна (нерухомого і рухомого) із спільної власності територіальних громад 

сіл, селища, міст Вижницького району у комунальну власність Вижницької міської 

територіальної громади». 

 

Голосували: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та 

приватизації:  

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 2. 

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

ЗА – 6; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

постійна комісія районної ради з питань культури, молоді та спорту:  

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №1 прийняти (додається). 

 

Слухали по другому питанню:  
ДЖАЛ Оксану, завідувачка відділу з питань управління об’єктами комунальної 

власності, інвестицій та транскордонного співробітництва виконавчого апарату 

районної ради, яка ознайомила з проєктом рішення першого пленарного засідання 

другої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 10 грудня 2020 «Про 

затвердження актів приймання-передавання приладів обліку енергоносіїв та котлів із 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну 

власність територіальної громади  селища Берегомет» (далі – проєкт рішення). 

В обговоренні питання взяли участь: КОЗЯН Михайло, СТРИНАДКО 

Світлана. 

 

Постійна комісія ВИРІШИЛА: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд першого пленарного засідання 

другої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 10 грудня 2020 року  «Про 

затвердження актів приймання-передавання приладів обліку енергоносіїв та котлів із 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну 

власність територіальної громади  селища Берегомет». 

 

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 – 6 ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

постійна комісія районної ради з питань культури, молоді та спорту:  

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №2 прийняти (додається). 

 

Слухали по третьому питанню: 
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 МИТРИНЮКА Федора,  директора КНП «Вижницька районна лікарня» Вижницької 

районної ради, який інформував про організацію надання медичної допомоги у 

приймальному відділенні закладу. 

КОЗЯНА Михайла, голову постійної комісії районної ради з питань комунальної 

власності та приватизації, який ознайомив з проєктом рішення першого пленарного 

засідання другої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 10 грудня 2020 

«Про заслуховування дострокового звіту директора КНП «Вижницька районна 

лікарня» Вижницької районної ради МИТРИНЮКА Федора про організацію 

надання медичної допомоги у приймальному відділенні закладу». 

В обговоренні питання взяли участь: КОВАЛЮК Лідія, ГАКМАН Олексій, 

ДОДЯК Наталія, ГОЛОБУЦЬКА Ксенія, ФРЕЙ Євдокія. 

 

Постійна комісія ВИРІШИЛА: 

 

ПОГОДИТИ та внести на розгляд першого пленарного засідання другої сесії 

Вижницької районної ради VIIІ скликання 10 грудня 2020 року проєкт рішення «Про 

заслуховування дострокового звіту директора КНП «Вижницька районна лікарня» 

Вижницької районної ради МИТРИНЮКА Федора про організацію надання медичної 

допомоги у приймальному відділенні закладу». 

 

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 – 6; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

постійна комісія районної ради з питань культури, молоді та спорту:  

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №3 прийняти (додається). 

 

 

Голова постійної комісії  

з питань комунальної власності  

та приватизації                                    Михайло КОЗЯН  

 

Секретар постійної комісії        Людмила ОРДІНА 

 

 
Голова постійної комісії  

з питань освіти та охорони здоров’я                            Світлана СТРИНАДКО 

 

Секретар постійної комісії                    Мирослава РОДЕСКУЛ 

 

Голова постійної комісії  

культури, молоді та спорту           Лідія КОВАЛЮК 

   

 

Секретар постійної комісії                               Марія ЛІСКА  


