
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

З ПИТАНЬ  

ОСВІТИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

 

ПРОТОКОЛ №4 

 

28 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 

 

 

Запрошені на засідання постійних комісій районної ради: 

 

1. 

 

2. 

АНДРЮК Михайло 

 

ФЕДОРОЩАК Микола 

голова Вижницької районної ради 

 

заступник голови Вижницької районної 
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 державної адміністрації 

3. МИТРИНЮК Федір директор КНП «Вижницька районна 

лікарня» 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

КОЛОТИЛО Ганна 

 

 

 

БУЧАЦЬКА Надія 

 

                        

голова ліквідаційної комісії, 

директор Вижницького районного  

центру надання соціальних послуг 

 

в.о. директора комунальної установи  

 «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Вижницького 

району» 

 

 6.  

 

7.  

ЧЕПІЛЬ Олексій 

 

БОДНАРЮК Сергій 

Вижницький міський голова 

 

Берегометський селищний голова 

 

 8. 

 

9. 

 

10.  

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

 

13.  

 

 

 

14. 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

16.         

 

СОЛОМКО Василь  

 

ІЛЮК Марія 

 

СКИДАН Руслана 

 

 

МАТІОС Василь 

 

 

 

ГРИМАЛЮК Олена   

 

 

 

ПИЛИПКО Ярослава 

 

 

 

ПИЛИПКО Світлана 

 

 

 

 

МИХАЙЛЮК Климентій 

 

 

 

ТОНІЄВИЧ Алла 

 

Банилівський сільський голова 

 

Усть-Путильська сільська голова 

 

керуюча справами Путильської районної 

ради, заступниця голови комісії з 

реорганізації  Путильської районної ради 

директор комунального закладу 

«Путильський районний будинок 

культури»  Путильської районної ради 

 

В.о. директора комунального закладу 

«Путильська районна бібліотека» 

Путильської районної ради  

 

завідувачка комунального закладу 

«Об’єднаний трудовий архів сіл, селища 

Путильського району»   Путильської 

районної ради  

головний лікар комунального 

некомерційного підприємства 

«Путильський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Путильської районної ради   

головний лікар комунального 

некомерційного підприємства 

«Путильська центральна районна 

лікарня»  

в. о. завідувачки центральної районної 

аптеки № 54 смт Путила  
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

1. Про безоплатну передачу рухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст району, що перебуває на балансі 

Вижницького районного центру надання соціальних послуг, у комунальну 

власність Вижницької територіальної громади. 

 

2. Про безоплатну передачу рухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району з балансу 

Вижницького районного центру надання соціальних послуг у комунальну 

власність Банилівської сільської територіальної громади.  

 

3. Про безоплатну передачу рухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району з балансу 

Вижницького районного центру надання соціальних послуг у комунальну 

власність Берегометської селищної територіальної громади.  

 Інформує по 1-3 питаннях:  
голова ліквідаційної комісії з ліквідації  

Вижницького районного  

центру надання соціальних послуг 

КОЛОТИЛО  Ганна 

 

 4. Про затвердження акту приймання-передавання транспортних 

засобів, які  передаються  безоплатно із спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Вижницького району, з балансу відділу освіти 

Вижницької районної державної адміністрації, у комунальну власність 

Вижницької міської територіальної громади  та на баланс Вижницької міської  

ради. 

 

Інформує:  
завідувачка відділу з питань управління 

об’єктами комунальної власності, інвестицій 

   
 

 

17.   ДЖАЛ Оксана                                    завідувачка відділу з питань управління 

об’єктами  комунальної власності,  

інвестицій та транскордонного співробітництва 

виконавчого апарату районної ради 

 

18. КОЛОТИЛО Галина                           головний спеціаліст загального відділу 

виконавчого апарату районної ради 
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та транскордонного співробітництва 

виконавчого апарату районної ради 

ДЖАЛ Оксана 
 

5. Про припинення юридичної особи – комунальної установи  «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників Вижницького району» 

Вижницької районної ради  шляхом ліквідації. 

Інформує:  
В.о. директора комунальної установи  «Центр 

професійного розвитку педагогічних 

працівників Вижницького району» 

БУЧАЦЬКА Надія 

 

 6. Про  надання права оренди нерухомого майна спільної  власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст району, яке включене до Переліку 

об’єктів другого типу, без проведення аукціону. 

 

7. Про передачу КНП «Вижницька  районна лікарня» та закріпленого 

за ним нерухомого і рухомого майна із спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, 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 

 

8. Про припинення юридичної особи – комунального закладу  

«Путильський центр управління освітою» Путильської районної ради 

Чернівецької області шляхом ліквідації. 

  

9.  Про внесення змін до структури та  штатної чисельності комунального 

закладу «Путильський  районний  будинок культури» Путильської районної 

ради  Чернівецької області. 

 

10. Про внесення змін до структури та  штатної чисельності 

комунального закладу «Путильська районна бібліотека» Путильської районної 

ради Путильського району Чернівецької області. 

 

11. Про  безоплатну передачу комунального закладу «Об’єднаний 

трудовий архів сіл, селища Путильського району»  та закріпленого за ним 

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

Вижницького району у комунальну власність Путильської  селищної 

територіальної громади. 

 

12. Про  безоплатну передачу окремих об’єктів із спільної власності 
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територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну 

власність Путильської  селищної територіальної громади. 

 

 13. Про безоплатну передачу закладів освіти та закріпленого за ними 

нерухомого і рухомого майна із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району у комунальну власність Усть-Путильської  

сільської територіальної громади. 

 

14. Про безоплатну передачу нерухомого та рухомого майна закладів 

охорони здоров’я  із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вижницького району у комунальну власність Усть-Путильської  сільської 

територіальної громади. 

 

15. Про безоплатну передачу КНП «Путильська центральна районна 

лікарня» та закріпленого за ним нерухомого і рухомого майна із спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у 

комунальну власність Путильської  селищної територіальної громади. 

 

 16. Про безоплатну передачу КНП «Путильський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Путильської районної ради  та 

закріпленого за ним нерухомого і рухомого майна із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну 

власність Путильської  селищної територіальної громади. 

 

 17. Про безоплатну передачу  комунального закладу «Путильський 

районний стадіон «Карпати»  ім. Андрія Гусіна  та закріпленого за ним 

нерухомого і рухомого майна із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району у комунальну власність Путильської  

селищної територіальної громади.  

 

18. Про безоплатну передачу центральної районної  аптеки №54 смт 

Путила  та закріпленого нерухомого і рухомого майна із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну 

власність Путильської  селищної територіальної громади  

 

Інформує:  
керуюча справами Путильської районної 

ради, заступниця голови комісії з 

реорганізації Путильської районної ради 

СКИДАН Руслана 

19. Про порядок денний та регламент другого пленарного засідання 

другої сесії районної ради VIIІ   скликання 28 грудня 2020 року. 

 

Інформує: Голова постійної комісії 

районної ради з питань  

комунальної власності та приватизації 

КОЗЯН Михайло 
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Слухали по першому-третьому  питаннях: 

 

КОЛОТИЛО  Ганну, голову ліквідаційної комісії з ліквідації  

Вижницького районного центру надання соціальних послуг, яка інформувала з 

наступних питань, а саме: 

 

- Про безоплатну передачу рухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст району, що перебуває на балансі 

Вижницького районного центру надання соціальних послуг, у комунальну 

власність Вижницької територіальної громади. 

 

- Про безоплатну передачу рухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району з балансу 

Вижницького районного центру надання соціальних послуг у комунальну 

власність Банилівської сільської територіальної громади.  

 

- Про безоплатну передачу рухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району з балансу 

Вижницького районного центру надання соціальних послуг у комунальну 

власність Берегометської селищної територіальної громади.  

 

В обговоренні питання взяли участь: ЧЕПІЛЬ Олексій, СОЛОМКО Василь, 

БОДНАРЮК Сергій, КОЗЯН Михайло, СТРИНАДКО Світлана, ДОДЯК 

Наталія. 

 

Постійні комісії ВИРІШИЛИ: 

 

По першому питанню: 

ПОГОДИТИ та внести на розгляд третьої сесії Вижницької районної 

ради VIIІ скликання 28 грудня 2020 року «Про безоплатну передачу рухомого 

майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, що 

перебуває на балансі Вижницького районного центру надання соціальних 

послуг, у комунальну власність Вижницької територіальної громади» з 

наступними змінами: 

-пункт 3 викласти в наступній редакції: 

«3. НАДАТИ Вижницькій міській раді  право оренди, без проведення 

аукціону, на нерухоме майно, яке включене до Переліку об’єктів другого типу,  

-  службові кабінети в адмінбудинку Вижницької районної ради за адресою:  

59200, Чернівецька область, м. Вижниця, вул.Українська, 88-а, позначені 

у поповерхневому плані інвентарної справи як 1-15, 1-16, 1-18, 1-30, 1-39, 

загальною площею 69,40 м2, для розміщення та функціонування  в 

подальшому комунальної установи по наданню соціальних послуг Вижницької 

міської ради, після 01 січня 2021 року, терміном на 10 (десять) років з моменту 

укладення договору оренди та вивільнення вказаних кабінетів орендарем - 

Вижницьким районним центром надання соціальних послуг (у зв’язку з 

ліквідацією юридичної особи публічного права).». 
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По другому питанню: 

ВКЛЮЧИТИ до порядку денного та внести на розгляд третьої сесії 

Вижницької районної ради VIIІ скликання 28 грудня 2020 року  проєкт 

рішення «Про безоплатну передачу рухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району з балансу 

Вижницького районного центру надання соціальних послуг у комунальну 

власність Банилівської сільської територіальної громади». 

 

По третьому питанню: 

ВКЛЮЧИТИ до порядку денного та внести на розгляд третьої сесії 

Вижницької районної ради VIIІ скликання 28 грудня 2020 року  проєкт 

рішення «Про безоплатну передачу рухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району з балансу 

Вижницького районного центру надання соціальних послуг у комунальну 

власність Берегометської селищної територіальної громади». 

 

Голосували: 

по першому 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  №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). 

 

Слухали по четвертому  питанню:  
ДЖАЛ Оксану, завідувачку відділу з питань управління об’єктами 
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комунальної власності, інвестицій та транскордонного співробітництва 

виконавчого апарату районної ради, яка ознайомила з проєктом  рішення 

третьої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 28 грудня 2020 року 

«Про затвердження акту приймання-передавання транспортних засобів, які  

передаються  безоплатно із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району, з балансу відділу освіти Вижницької 

районної державної адміністрації, у комунальну власність Вижницької 

міської територіальної громади  та на баланс Вижницької міської  ради». 

 

В обговоренні питання взяли участь: КОЗЯН Михайло, СТРИНАДКО 

Світлана, ДОДЯК Наталія. 

 

Постійні комісії ВИРІШИЛИ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд третьої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 грудня 2020 року «Про затвердження акту 

приймання-передавання транспортних засобів, які  передаються  безоплатно 

із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 

району, з балансу відділу освіти Вижницької районної державної 

адміністрації, у комунальну власність Вижницької міської територіальної 

громади  та на баланс Вижницької міської  ради». 

 

 

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. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №4 прийняти (додається). 

 

Слухали по п’ятому питанню: 

БУЧАЦЬКУ Надію, в.о. директора комунальної установи  «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників Вижницького району», яка 

інформувала з питання «Про припинення юридичної особи – комунальної 

установи  «Центр професійного розвитку педагогічних працівників 

Вижницького району» Вижницької районної ради  шляхом ліквідації». 

 

В обговоренні питання взяли участь: КОЗЯН Михайло, ЧЕПІЛЬ 

Олексій, ДОДЯК Наталія, МОСКАЛЮК Галина. 

 

Постійні комісії ВИРІШИЛИ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд третьої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 грудня 2020 року «Про припинення 
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юридичної особи – комунальної установи  «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Вижницького району» Вижницької районної ради  

шляхом ліквідації». 

 

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  №5 прийняти (додається). 

 

Слухали по шостому 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 

третьої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 28 грудня 2020 року 

«Про  надання права оренди нерухомого майна спільної  власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст району, яке включене до Переліку 

об’єктів другого типу, без проведення аукціону». 

 

В обговоренні питання взяли участь: КОЗЯН Михайло, АНДРЮК 

Михайло. 

 

Постійні комісії ВИРІШИЛИ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд третьої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 грудня 2020 року «Про  надання права 

оренди нерухомого майна спільної  власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст району, яке включене до Переліку об’єктів другого типу, без 

проведення аукціону». 

 

 

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  №6 прийняти (додається). 

 

Слухали по сьомому 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 
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третьої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 28 грудня 2020 року 

«Про передачу КНП «Вижницька  районна лікарня» та закріпленого за ним 

нерухомого і рухомого майна із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району у комунальну власність Вижницької міської 

територіальної громади». 

 

В обговоренні питання взяли участь: КОЗЯН Михайло, АНДРЮК 

Михайло, ЧЕПІЛЬ Олексій, МИТРИНЮК Федір. 

 

Постійні комісії ВИРІШИЛИ: 

 

ПОГОДИТИ та внести на розгляд третьої сесії Вижницької районної 

ради VIIІ скликання 28 грудня 2020 року «Про передачу КНП «Вижницька  

районна лікарня» та закріпленого за ним нерухомого і рухомого майна із 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 

району у комунальну власність Вижницької міської територіальної громади» 

з наступними змінами, а саме: 

- пункт 5 викласти в наступній редакції: 

«5. Передачу у комунальну власність Вижницької міської  

територіальної громади нерухомого майна – котельні в м.Вижниця по 

вул.Українська, 88-г, здійснити в період до 01 липня 2021 року, у зв’язку з 

тим, що  відповідне майно (котельня) складає статутний капітал комунального 

підприємства «Ком-сервіс», засновником якого є  Вижницька районна рада. А 

надання послуг з теплопостачання бюджетним установам є основним видом 

діяльності цього підприємства. У відповідності із статтями 78 та 147 ГКУ 

майнові права суб’єктів господарювання гарантовані та захищаються законом. 

Дії засновника не повинні послаблювати майнову основу суб’єкта 

господарювання, ущемляти його права та законні інтереси.». 

 

Голосували: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та 

приватизації:  

ЗА – 3; ПРОТИ - 2; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

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

ЗА – 5; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 1. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №7 прийняти (додається). 

 

Слухали по восьмому - вісімнадцятому питаннях: 

СКИДАН Руслану, керуючу справами Путильської  районної ради, 

заступницю голови комісії з реорганізації Путильської районної ради, яка 

інформувала з наступних питань: 

- Про припинення юридичної особи – комунального закладу  

«Путильський центр управління освітою» Путильської районної ради 

Чернівецької області шляхом ліквідації. 

  

-  Про внесення змін до структури та  штатної чисельності комунального 
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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  безоплатну передачу комунального закладу «Об’єднаний трудовий 

архів сіл, селища Путильського району»  та закріпленого за ним рухомого  

майна із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вижницького району у комунальну власність Путильської  селищної 

територіальної громади. 

 

- Про  безоплатну передачу окремих об’єктів із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну 

власність Путильської  селищної територіальної громади. 

 

 - Про безоплатну передачу закладів освіти та закріпленого за ними 

нерухомого і рухомого майна із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району у комунальну власність Усть-Путильської  

сільської територіальної громади. 

 

- Про безоплатну передачу нерухомого та рухомого майна закладів 

охорони здоров’я  із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вижницького району у комунальну власність Усть-Путильської  сільської 

територіальної громади. 

 

- Про безоплатну передачу КНП «Путильська центральна районна 

лікарня» та закріпленого за ним нерухомого і рухомого майна із спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у 

комунальну власність Путильської  селищної територіальної громади. 

 

 - Про безоплатну передачу КНП «Путильський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Путильської районної ради  та 

закріпленого за ним нерухомого і рухомого майна із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну 

власність Путильської  селищної територіальної громади. 

 

 - Про безоплатну передачу  комунального закладу «Путильський 

районний стадіон «Карпати»  ім. Андрія Гусіна  та закріпленого за ним 

нерухомого і рухомого майна із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району у комунальну власність Путильської  

селищної територіальної громади.  

 

- Про безоплатну передачу центральної районної  аптеки №54 смт 

Путила  та закріпленого нерухомого і рухомого майна із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну 
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власність Путильської  селищної територіальної громади  

  

В обговоренні питання взяли участь: СТРИНАДКО Світлана, КОЗЯН 

Михайло, ДОДЯК Наталія, ФРЕЙ Євдокія, БОЙЧАК Андрій, ПИЛИПКО 

Ярослава, ПИЛИПКО Світлана, МИХАЙЛЮК Климентій, МАТІОС Василь, 

ГРИМАЛЮК Олена. 

 

Постійні комісії ВИРІШИЛИ: 

 

По питанню восьмому: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд третьої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 грудня 2020 року «Про припинення 

юридичної особи – комунального закладу  «Путильський центр управління 

освітою» Путильської районної ради Чернівецької області шляхом ліквідації». 

 

По питанню дев’ятому: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд третьої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 грудня 2020 року «Про внесення змін до 

структури та  штатної чисельності комунального закладу «Путильський  

районний  будинок культури» Путильської районної ради  Чернівецької 

області». 

 

По питанню десятому: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд третьої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 грудня 2020 року «Про внесення змін до 

структури та  штатної чисельності комунального закладу «Путильська 

районна бібліотека» Путильської районної ради Путильського району 

Чернівецької області». 

 

По питанню одинадцятому: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд третьої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 грудня 2020 року «Про  безоплатну передачу 

комунального закладу «Об’єднаний трудовий архів сіл, селища Путильського 

району»  та закріпленого за ним рухомого  майна із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну 

власність Путильської  селищної територіальної громади». 

 

По питанню дванадцятому: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд третьої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 грудня 2020 року «Про  безоплатну передачу 

окремих об’єктів із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вижницького району у комунальну власність Путильської  селищної 

територіальної громади». 

 

По питанню тринадцятому: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд третьої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 грудня 2020 року «Про безоплатну передачу 
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закладів освіти та закріпленого за ними нерухомого і рухомого майна із 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 

району у комунальну власність Усть-Путильської  сільської територіальної 

громади». 

 

По питанню чотирнадцятому: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд третьої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 грудня 2020 року «Про безоплатну передачу 

нерухомого та рухомого майна закладів охорони здоров’я  із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну 

власність Усть-Путильської  сільської територіальної громади». 

 

По питанню п’ятнадцятому: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд третьої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 грудня 2020 року «Про безоплатну передачу 

КНП «Путильська центральна районна лікарня» та закріпленого за ним 

нерухомого і рухомого майна із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району у комунальну власність Путильської  

селищної територіальної громади». 

 

По питанню шістнадцятому: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд третьої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 грудня 2020 року «Про безоплатну передачу 

КНП «Путильський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Путильської районної ради  та закріпленого за ним нерухомого і рухомого 

майна із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вижницького району у комунальну власність Путильської  селищної 

територіальної громади». 

 

По питанню сімнадцятому: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд третьої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 грудня 2020 року «Про безоплатну передачу  

комунального закладу «Путильський районний стадіон «Карпати»  ім. Андрія 

Гусіна  та закріпленого за ним нерухомого і рухомого майна із спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у 

комунальну власність Путильської  селищної територіальної громади». 

По питанню вісімнадцятому: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд третьої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 грудня 2020 року «Про безоплатну передачу 

центральної районної  аптеки №54 смт Путила  та закріпленого нерухомого і 

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

Вижницького району у комунальну власність Путильської  селищної 

територіальної громади». 

 

Голосували: 

По питанню восьмому: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та 
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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). 

По питанню дев’ятому: 

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). 

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:  

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: 
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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 – 6; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №14 прийняти (додається). 

По питанню п’ятнадцятому: 

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). 

По питанню шістнадцятому: 

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  №16 прийняти (додається). 

По питанню сімнадцятому: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та 

приватизації:  

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 1. 

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

ЗА – 6; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №17 прийняти (додається). 

По питанню сімнадцятому: 

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  №17 прийняти (додається). 

 

 

Слухали по дев’ятнадцятому питанню: 

КОЗЯНА Михайла, голову постійної комісії районної ради з питань 

комунальної власності та приватизації, який ознайомив з порядком денним та 

регламентом третьої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 28 

грудня 2020 року. 
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В обговоренні питання взяли участь: РОДЕСКУЛ Мирослава, 

ОРДІНА Людмила. 

 

Постійні комісії ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію голови постійної комісії з питань комунальної власності 

та приватизації Михайла КОЗЯНА про порядок денний та регламент третьої 

сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 28 грудня 2020 року, взяти до 

відома. 

2. ПОГОДИТИ  порядок денний та регламент третьої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 грудня 2020 року в цілому з наступними 

змінами, а саме: 

2.1. ВКЛЮЧИТИ до порядку денного та внести на розгляд третьої сесії 

Вижницької районної ради VIIІ скликання 28 грудня 2020 року  проєкт 

рішення «Про безоплатну передачу рухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району з балансу 

Вижницького районного центру надання соціальних послуг у комунальну 

власність Банилівської сільської територіальної громади». 

2.2. ВКЛЮЧИТИ до порядку денного та внести на розгляд третьої сесії 

Вижницької районної ради VIIІ скликання 28 грудня 2020 року  проєкт 

рішення «Про безоплатну передачу рухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району з балансу 

Вижницького районного центру надання соціальних послуг у комунальну 

власність Берегометської селищної територіальної громади». 

 

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  №19 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 


