
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

З ПИТАНЬ  

ОСВІТИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 
 

ПРОТОКОЛ №3 

 

17 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 

 

 

В засіданні постійної комісії районної ради прийняли участь: 

 

 

1. 

 

2. 

АНДРЮК Михайло 

 

МИТРИНЮК Федір 

голова Вижницької районної ради 

 

директор КНП «Вижницька районна 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про затвердження розпорядження   голови   Вижницької районної ради  

№51 від 11 грудня 2020 року «Про затвердження складу комісії районної ради з 

питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст району та по відбору суб’єктів оціночної діяльності». 

 

2. Про безоплатну передачу закладів та закріпленого за ними нерухомого та 

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

Вижницького району у комунальну власність Банилівської  сільської територіальної 

громади. 

 

3. Про безоплатну передачу закладів та закріпленого за ними нерухомого та 

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

Вижницького району у комунальну власність Берегометської селищної 

територіальної громади.  

 

 

лікарня» 

3. ГРИНЧУК Ганна в.о. начальника відділу освіти Вижницької 

районної державної адміністрації 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

ОГРОДЮК Микола 

 

 

ЮРІЙЧУК Ангеліна   

                        

директор комунального підприємства 

«Редакція районного радіомовлення «Радіо 

«Хвилі Черемоша» 

в.о.завідувача сектору культури, молоді та 

спорту Вижницької районної державної 

адміністрації 

 

6. 

 

 

7.  

 

8.  

КОЗОРІЗ Таміла 

 

 

ЧЕПІЛЬ Олексій 

 

БОДНАРЮК Сергій 

головний лікар  

КНП «Берегометський центр ПМСД» 

 

Вижницький міський голова 

 

Берегометський селищний голова 

 

 9.  

 

10.             

 

ПЕРЧ Микола 

 

СОЛОМКО Василь  

 

 

Вашківецький міський голова 

 

Банилівський сільський голова 

 

11. 

 

 

 

 

12. 

 

 

ДЖАЛ Оксана 

 

 

 

 

КОЛОТИЛО Галина 

завідувачка відділу з питань управління 

об’єктами  комунальної власності,  

інвестицій та транскордонного 

співробітництва 

 

головний спеціаліст загального відділу 

виконавчого апарату районної ради 
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4. Про безоплатну передачу закладів та закріпленого за ними нерухомого та 

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

Вижницького району у комунальну власність Вашківецької міської територіальної 

громади.  

 

5. Про безоплатну передачу транспортних засобів із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну власність 

Вижницької міської територіальної громади. 

 

6. Про затвердження актів приймання-передавання нерухомого  та  рухомого 

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

району у комунальну власність Вижницької міської територіальної громади. 

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 припинення юридичної особи – комунального підприємства  «Редакція 

районного радіомовлення  «Радіо «Хвилі Черемошу» Вижницької районної ради 

шляхом ліквідації. 

Інформує:  
директор комунального підприємства «Редакція 

районного радіомовлення «Радіо «Хвилі 

Черемоша» 

ОГРОДЮК Микола 

 

8. Про хід виконання рішення першого пленарного засідання другої сесії 

Вижницької районної ради VIII скликання від 10 грудня 2020 року № 27-02/20 «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 

 

9. Про надання дозволу на списання основних засобів підприємств, установ, 

організацій, які використовують майно, що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району.  

Інформує:  
в.о. начальника відділу освіти Вижницької 

районної державної адміністрації 

ГРИНЧУК Ганна 

 

10. Про внесення змін до структури та  штатної чисельності комунального 

закладу «Путильський  районний   будинок культури» Путильської районної ради  
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Чернівецької області. 

 

11. Про внесення змін до структури та  штатної чисельності комунального 

закладу «Путильська районна бібліотека» Путильської районної ради  Путильського 

району Чернівецької області. 

 

12. Про консервацію основних фондів центральної районної  аптеки №54. 

 

13. Про безоплатну передачу закладів освіти та закріпленого за ними 

нерухомого та рухомого майна із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району у комунальну власність Путильської  селищної 

територіальної громади  

 

14. Про безоплатну передачу закладів культури  та закріпленого за ними 

нерухомого та рухомого майна із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району у комунальну власність Путильської  селищної 

територіальної громади.  

Інформує по 10-14 питаннях:  
керуюча справами Путильської  

районної ради, заступниця голови комісії  

з реорганізації Путильської районної ради  

СКИДАН Руслана  

 

15. Про порядок денний та регламент другого пленарного засідання другої 

сесії районної ради VIIІ   скликання 17 грудня 2020 року. 

 

Інформує:  
Голова постійної комісії районної ради з питань  

комунальної власності та приватизації 

КОЗЯН Михайло 

 

 

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 наступними проєктами  рішень другого пленарного 

засідання другої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 17 грудня 2020 

року, а саме: 

 

- Про затвердження розпорядження   голови   Вижницької районної ради  

№51 від 11 грудня 2020 року «Про затвердження складу комісії районної 

ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст району та по відбору суб’єктів оціночної 

діяльності». 

 

-  Про безоплатну передачу закладів та закріпленого за ними нерухомого та 

рухомого майна із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Вижницького району у комунальну власність Банилівської  сільської 

територіальної громади. 
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-  Про безоплатну передачу закладів та закріпленого за ними нерухомого та 

рухомого майна із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Вижницького району у комунальну власність Берегометської 

селищної територіальної громади.  

 

- Про безоплатну передачу закладів та закріпленого за ними нерухомого та 

рухомого майна із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Вижницького району у комунальну власність Вашківецької міської 

територіальної громади.  

 

- Про безоплатну передачу транспортних засобів із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну 

власність Вижницької міської територіальної громади. 

 

- Про затвердження актів приймання-передавання нерухомого  та  рухомого 

майна із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вижницького району у комунальну власність Вижницької міської 

територіальної громади. 

 

В обговоренні питання взяли участь: ЧЕПІЛЬ Олексій, АНДРЮК Михайло, 

КОЗЯН Михайло, СТРИНАДКО Світлана, ДОДЯК Наталія, ГРИНЧУК Ганна. 

 

Постійні комісії ВИРІШИЛИ: 

 

По першому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд другого пленарного засідання 

другої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 17 грудня 2020 року проєкт 

рішення «Про затвердження розпорядження голови Вижницької районної ради №51 

від 11 грудня 2020 року «Про затвердження складу комісії районної ради з питань 

управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

району та по відбору суб’єктів оціночної діяльності». 

По другому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд другого пленарного засідання 

другої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 17 грудня 2020 року  проєкт 

рішення «Про безоплатну передачу закладів та закріпленого за ними нерухомого та 

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

Вижницького району у комунальну власність Банилівської  сільської територіальної 

громади». 

По третьому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд другого пленарного засідання 

другої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 17 грудня 2020 року  проєкт 

рішення «Про безоплатну передачу закладів та закріпленого за ними нерухомого та 

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

Вижницького району у комунальну власність Берегометської селищної 

територіальної громади». 

По четвертому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд другого пленарного засідання 

другої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 17 грудня 2020 року  проєкт 

рішення «Про безоплатну передачу закладів та закріпленого за ними нерухомого та 

рухомого майна із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
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Вижницького району у комунальну власність Вашківецької міської територіальної 

громади». 

По п’ятому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд другого пленарного засідання 

другої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 17 грудня 2020 року  проєкт 

рішення «Про безоплатну передачу транспортних засобів із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну власність 

Вижницької міської територіальної громади». 

По шостому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд другого пленарного засідання 

другої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 17 грудня 2020 року проєкт 

рішення «Про затвердження актів приймання-передавання нерухомого  та  рухомого 

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

району у комунальну власність Вижницької міської територіальної громади». 

 

Голосували: 

по першому питанню: 

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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №1 прийняти (додається). 

 

по другому питанню: 

 

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. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №2 прийняти (додається). 

 

по третьому питанню: 

 

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. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №3 прийняти (додається). 

 

по четвертому питанню: 

 

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. 
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ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №4 прийняти (додається). 

 

по п’ятому питанню: 

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. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №5 прийняти (додається). 

 

по шостому питанню: 

 

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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №6 прийняти (додається). 

 

Слухали по сьомому  питанню:  
ОГРОДЮКА Миколу, директора комунального підприємства «Редакція 

районного радіомовлення «Радіо «Хвилі Черемоша», який надав інформацію з 

питання «Про припинення юридичної особи – комунального підприємства  

«Редакція районного радіомовлення  «Радіо «Хвилі Черемошу» Вижницької 

районної ради шляхом ліквідації». 

 

 

В обговоренні питання взяли участь: КОЗЯН Михайло, СТРИНАДКО 

Світлана, ДОДЯК Наталія, РОДЕСКУЛ Мирослава. 

 

Постійні комісії ВИРІШИЛИ: 

 

ПОГОДИТИ та внести на розгляд другого пленарного засідання другої сесії 

Вижницької районної ради VIIІ скликання 17 грудня 2020 року проєкт рішення  

«Про припинення юридичної особи – комунального підприємства  «Редакція 

районного радіомовлення  «Радіо «Хвилі Черемошу» Вижницької районної ради 

шляхом ліквідації» доповнивши цей проєкт рішення наступним змістом: 

«5. ЗВЕРНУТИСЬ до ТОВ «Телерадіокомпанія «Станція» (радіо 10) з клопотанням 

про виділення 1 години ефірного часу новин для сповіщення на території 

Вижницького району. 

6.  УВІЙТИ з клопотанням до сільських, селищних, міських рад Вижницького 

району про підтримання звернення Вижницької районної ради до ТОВ 

«Телерадіокомпанія «Станція» (радіо 10)  щодо виділення 1 години ефірного часу 

новин для сповіщення на території Вижницького району. 
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7. Голові ліквідаційної комісії ОГРОДЮКУ Миколі вжити заходів щодо публікації в 

районній газеті «Вижницькі обрії» роз’яснювальної статті (інформаційного 

повідомлення) про ліквідацію районного радіо та наступний перехід на висвітлення 

новин по Вижницькому району через ТОВ «Телерадіокомпанія «Станція» (радіо 

10).». 

 

 

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. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №7 прийняти (додається). 

 

Слухали по восьмому питанню: 

МИТРИНЮКА Федора,  директора КНП «Вижницька районна лікарня» 

Вижницької районної ради, який інформував з питання «Про хід виконання рішення 

першого пленарного засідання другої сесії Вижницької районної ради VIII 

скликання від 10 грудня 2020 року № 27-02/20 «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: КОЗЯН Михайло, ДОДЯК Наталія, 

ФРЕЙ Євдокія. 

 

Постійні комісії ВИРІШИЛИ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд другого пленарного засідання 

другої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 17 грудня 2020 року  проєкт 

рішення «Про хід виконання рішення першого пленарного засідання другої сесії 

Вижницької районної ради VIII скликання від 10 грудня 2020 року № 27-02/20 «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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №8 прийняти (додається). 

 

Слухали по дев’ятому питанню: 
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ГРИНЧУК Ганну, в.о. начальника відділу освіти Вижницької районної державної 

адміністрації, яка увійшла з клопотанням про необхідність здійснити списання 

основних засобів, що перебувають на балансі відділу освіти Вижницької районної 

державної адміністрації. 

 

В обговоренні питання взяли участь: СТРИНАДКО Світлана, КОЗЯН 

Михайло, ДОДЯК Наталія, МОСКАЛЮК Галина. 

 

Постійні комісії ВИРІШИЛИ: 

 

ВКЛЮЧИТИ до порядку денного та внести на розгляд другого пленарного 

засідання другої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 17 грудня 2020 року  

проєкт рішення «Про надання дозволу на списання основних засобів підприємств, 

установ, організацій, які використовують майно, що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 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 – 6; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №9 прийняти (додається). 

 

Слухали по десятому - чотирнадцятому питаннях: 

СКИДАН Руслану, керуючу справами Путильської  районної ради, заступницю 

голови комісії з реорганізації Путильської районної ради, яка інформувала з 

наступних питань: 

- Про внесення змін до структури та  штатної чисельності комунального 

закладу «Путильський  районний   будинок культури» Путильської районної ради  

Чернівецької області. 

- Про внесення змін до структури та  штатної чисельності комунального 

закладу «Путильська районна бібліотека» Путильської районної ради  Путильського 

району Чернівецької області. 

- Про консервацію основних фондів центральної районної  аптеки №54. 

- Про безоплатну передачу закладів освіти та закріпленого за ними 

нерухомого та рухомого майна із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району у комунальну власність Путильської  селищної 

територіальної громади  

- Про безоплатну передачу закладів культури  та закріпленого за ними 

нерухомого та рухомого майна із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району у комунальну власність Путильської  селищної 

територіальної громади.  

  

В обговоренні питання взяли участь: СТРИНАДКО Світлана, КОЗЯН 

Михайло, ДОДЯК Наталія, ФРЕЙ Євдокія, БОЙЧАК Андрій, МОСКАЛЮК Галина. 

 

Постійні комісії ВИРІШИЛИ: 



 

10 

 

По питанню десятому: 

ВИКЛЮЧИТИ з порядку денного другого пленарного засідання другої сесії 

Вижницької районної ради VIIІ скликання 17 грудня 2020 року проєкт рішення «Про 

внесення змін до структури та  штатної чисельності комунального закладу 

«Путильський  районний   будинок культури» Путильської районної ради  

Чернівецької області» та після доопрацювання внести до порядку денного та на 

розгляд чергової сесії районної ради. 

 

По питанню одинадцятому: 

ВИКЛЮЧИТИ з порядку денного другого пленарного засідання другої сесії 

Вижницької районної ради VIIІ скликання 17 грудня 2020 року проєкт рішення «Про 

внесення змін до структури та  штатної чисельності комунального закладу 

«Путильська районна бібліотека» Путильської районної ради  Путильського району 

Чернівецької області» та після доопрацювання внести до порядку денного та на 

розгляд чергової сесії районної ради. 

 

По питанню дванадцятому: 

ВКЛЮЧИТИ до порядку денного та внести на розгляд другого пленарного 

засідання другої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 17 грудня 2020 року  

проєкт рішення «Про консервацію основних фондів центральної районної  аптеки 

№54». 

 

По питанню тринадцятому: 

ВКЛЮЧИТИ до порядку денного та внести на розгляд другого пленарного 

засідання другої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 17 грудня 2020 року  

проєкт рішення «Про безоплатну передачу закладів освіти та закріпленого за ними 

нерухомого та рухомого майна із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району у комунальну власність Путильської  селищної 

територіальної громади». 

 

По питанню чотирнадцятому: 

ВКЛЮЧИТИ до порядку денного та внести на розгляд другого пленарного 

засідання другої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 17 грудня 2020 року  

проєкт рішення «Про безоплатну передачу закладів культури  та закріпленого за 

ними нерухомого та рухомого майна із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району у комунальну власність Путильської  селищної 

територіальної громади». 

 

Голосували: 

По питанню десятому: 

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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №10 прийняти (додається). 

 

По питанню одинадцятому: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та приватизації:  
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ЗА – 5; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

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

ЗА – 6; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №11 прийняти (додається). 

 

По питанню дванадцятому: 

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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №12 прийняти (додається). 

По питанню тринадцятому: 

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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №13 прийняти (додається). 

 

По питанню чотирнадцятому: 

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. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №14 прийняти (додається). 

Слухали по п’ятнадцятому питанню: 

КОЗЯНА Михайла, голову постійної комісії районної ради з питань комунальної 

власності та приватизації, який ознайомив з порядком денним та регламентом 

другого пленарного засідання другої сесії Вижницької районної ради VIIІ 

скликання 17 грудня 2020 року. 

 

В обговоренні питання взяли участь: СТРИНАДКО Світлана, ПОПОВИЧ 

Олексій, БОЙЧАК Андрій. 

 

Постійні комісії ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію голови постійної комісії районної ради з питань комунальної 

власності та приватизації КОЗЯНА Михайла   про порядок денний та регламент 

другого пленарного засідання другої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 

17 грудня 2020 року, взяти до відома. 

2. ПОГОДИТИ  порядок денний та регламент другого пленарного засідання 

другої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 17 грудня 2020 року в цілому, 

запропонувавши наступні зміни до нього: 

2.1. ВКЛЮЧИТИ до порядку денного та внести на розгляд другого 

пленарного засідання другої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 17 

грудня 2020 року  проєкт рішення «Про надання дозволу на списання основних 
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засобів підприємств, установ, організацій, які використовують майно, що належить 

до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району». 

2.2. ВКЛЮЧИТИ до порядку денного та внести на розгляд другого 

пленарного засідання другої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 17 

грудня 2020 року  проєкт рішення «Про консервацію основних фондів центральної 

районної  аптеки №54». 

2.3. ВКЛЮЧИТИ до порядку денного та внести на розгляд другого 

пленарного засідання другої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 17 

грудня 2020 року  проєкт рішення «Про безоплатну передачу закладів освіти та 

закріпленого за ними нерухомого та рухомого майна із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну власність 

Путильської  селищної територіальної громади». 

 

 

2.4. ВИКЛЮЧИТИ з порядку денного другого пленарного засідання другої 

сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 17 грудня 2020 року проєкт рішення 

«Про внесення змін до структури та  штатної чисельності комунального закладу 

«Путильський  районний   будинок культури» Путильської районної ради  

Чернівецької області» та після доопрацювання внести до порядку денного та на 

розгляд чергової сесії районної ради . 

2.5. ВИКЛЮЧИТИ з порядку денного другого пленарного засідання другої 

сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 17 грудня 2020 року проєкт рішення 

«Про внесення змін до структури та  штатної чисельності комунального закладу 

«Путильська районна бібліотека» Путильської районної ради  Путильського району 

Чернівецької області» та після доопрацювання внести до порядку денного та на 

розгляд чергової сесії 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 – 6; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №15 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 


