
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

З ПИТАНЬ  

ОСВІТИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

 

ПРОТОКОЛ №5 

 

26 січня 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.Ордіна Людмила Вікторівна – секретар постійної комісії 

2.Додяк Наталія Михайлівна  

3.Дяконюк Олексій Юрійович 

 

Відсутні: 

1.Бойчак Андрій Олександрович – заступник голови 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.Муринюк Ірина Володимирівна 

4.Москалюк Галина Петрівна  

 

Відсутні: 

1.Попович Олексій Васильович  - заступник голови постійної комісії 

2. Фрей Євдокія Дмитрівна 
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Запрошені на засідання постійних комісій районної ради: 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4.  

5. 

6. 

 7. 

 

 8. 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

 

13. 

 

 

14. 

 

 

 

 

15. 

 

 

16. 

 

 

 

АНДРЮК Михайло 

 

ФЕДОРОЩАК Микола 

 

 

 

ВІРСТА Сергій 

 

 

ЧЕПІЛЬ Олексій 

БОДНАРЮК Сергій 

СОЛОМКО Василь  

ПОВІДАШ Іван 

 

ПЕРЧ Микола 

 

ІЛЮК Марія 

 

 

МИТРИНЮК Федір 

 

 

КОЗОРІЗ Таміла 

 

 

 

ГРИНЧУК Ганна  

 

 

 

КОЛОТИЛО Ганна 

 

 

БУЧАЦЬКА Надія 

 

 

 

 

ЛУЧИК Олена 

 

 

ВОЙТЕНКО Оксана 

 

 

 

голова Вижницької районної ради 

(відсутній) 

заступник голови 

Вижницької районної державної 

адміністрації 

 

заступник голови Вижницької районної 

ради 

 

Вижницький міський голова 

Берегометський селищний голова 

Банилівський сільський голова 

Путильський селищний голова 

(відсутній) 

Вашківецький міський голова 

 

Усть-Путильська сільська голова 

(відсутня) 

 

колишній директор КНП «Вижницька 

районна лікарня» Вижницької районної 

ради 

головний лікар КНП «Берегометський 

центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Вижницької районної ради 

 

в.о.начальника відділу освіти  

Вижницької  районної державної 

адміністрації 

голова ліквідаційної комісії з ліквідації 

Вижницького районного центру надання 

соціальних послуг 

голова ліквідаційної комісії з ліквідації 

комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних 

працівників Вижницького району» 

 

завідувачка Трудового архіву 

Вижницької районної ради (відсутня) 

 

 

начальник управління соціального 

захисту населення Вижницької  районної 

державної адміністрації (відсутня) 
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17. 

 

18. 

 

 

 

19. 

 

20. 

 

 

 

21.  

 

 

22. 

 

 

 

 

23.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАХАМКО Марина 

 

МАЦЮК Людмила 

 

 

 

КАЛІНЕНКО Володимир 

 

СКИДАН Руслана 

 

 

 

ГОЛОБУЦЬКА Ксенія 

 

 

ДЖАЛ Оксана 

 

 

 

 

КОЛОТИЛО Галина 

в.о.завідувача Аптеки №103 м.Вижниця 

 

директор Вижницького місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

 

директор МППФ «Атлас» (відсутній) 

 

керуюча справами Путильської районної 

ради, 

заступниця голови комісії з реорганізації  

Путильської районної ради 

завідувачка юридичного відділу 

виконавчого апарату Вижницької 

районної ради 

завідувачка відділу з питань управління 

об’єктами комунальної власності, 

інвестицій та транскордонного 

співробітництва виконавчого апарату 

Вижницької районної ради 

головний спеціаліст загального відділу  

виконавчого апарату Вижницької 

районної ради 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про план роботи Вижницької районної ради VIIІ скликання  на 2021 рік.   

Інформують:  
голова постійної комісії районної ради з 

питань комунальної власності та 

приватизації 

КОЗЯН Михайло 

голова постійної комісії районної ради з 

питань освіти та охорони здоров’я 

СТРИНАДКО Світлана 

 

2. Про затвердження актів приймання-передавання закладів, установ, 

підприємств та закріпленого за ними нерухомого і рухомого майна із спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у 

комунальну власність Путильської селищної  територіальної громади.  

Інформує по 1-6 питаннях: 

голова комісії районної ради з питань 

управління об’єктами спільної власності 

Вижницького  району  

ВІРСТА Сергій 

 

3. Про затвердження актів приймання-передавання закладів 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.  

4. Про затвердження актів приймання-передавання закладів та 

закріпленого за ними нерухомого і рухомого майна із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну 

власність Банилівської сільської територіальної громади.  

5. Про затвердження актів приймання-передавання закладів та 

закріпленого за ними нерухомого і рухомого майна із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну 

власність Берегометської селищної територіальної громади. 

6. Про затвердження актів приймання-передавання закладів та 

закріпленого за ними нерухомого і рухомого майна із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну 

власність Вашківецької міської територіальної громади.  

7. Про затвердження акту приймання-передавання  рухомого майна із 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 

району у комунальну власність Вижницької міської  територіальної громади, з 

балансу Вижницького районного центру надання соціальних послуг на баланс 

комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Вижницької 

міської  ради. 
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Інформує по 2-7 питаннях: 

завідувачка відділу з питань управління 

об’єктами комунальної власності, інвестицій 

та транскордонного співробітництва 

виконавчого апарату районної ради 

ДЖАЛ Оксана 

8. Про  передачу рухомого майна  спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Вижницького району з балансу комунальної установи 

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників Вижницького 

району» Вижницької районної ради у комунальну власність Вижницької 

міської територіальної громади. 

Інформує:  
голова ліквідаційної комісії з ліквідації 

комунальної установи  «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Вижницького району» 

БУЧАЦЬКА Надія 

9. Про внесення змін до рішення третьої сесії Вижницької районної 

ради VIIІ скликання від 28 грудня 2020 року №53-03/20 «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». 

10. Про  розгляд рішення позачергової четвертої сесії Вижницької 

міської ради VIIІ-го скликання від 30 грудня 2020 року № 106-4/20 «Про 

надання згоди на безоплатне прийняття аптеки №103 м.Вижниця та 

закріпленого нерухомого і рухомого майна із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну 

власність Вижницької міської територіальної громади». 

11. Про безоплатну передачу легкового автомобіля ВАЗ 211340 з 

балансу Вижницького районного центру надання соціальних послуг на баланс 

управління соціального захисту населення Вижницької районної державної 

адміністрації.  

12. Про безоплатну передачу легкового автомобіля ГАЗ 31105 із 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 

району у комунальну власність Берегометської селищної територіальної 

громади.  

13. Про внесення змін до Договору оренди нежитлових приміщень від 

07 квітня 2020 року №9, укладеного між Путильською районною радою та 

Вижницьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

14. Про надання права оренди Путильській районній державній 

адміністрації на нерухоме майно  спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Вижницького району без проведення аукціону. 
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15. Про надання права оренди Південно-Західному міжрегіональному 

управлінню Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) на нерухоме майно 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 

району без проведення аукціону. 

Інформує по 9-15 питаннях :  
завідувачка відділу з питань управління 

об’єктами комунальної власності, інвестицій 

та транскордонного співробітництва 

виконавчого апарату районної ради 

ДЖАЛ Оксана 
16. Про надання згоди на безоплатне зберігання Трудовим архівом 

Вижницької районної ради документів з особового складу сектору культури, 

молоді та спорту Вижницької районної державної адміністрації. 

Інформує:  
завідувачка Трудового архіву 

 Вижницької районної ради  

ЛУЧИК Олена 

17. Про розгляд клопотання МППФ «Атлас» щодо внесення змін до 

Договору № 1 купівлі-продажу незавершеного будівництва фізкультурно-

оздоровчого комплексу від 22.04.2004 року, укладеного між Вижницькою 

районною радою та МППФ «Атлас», із змінами.  

Інформує:  
Директор МПП Фірма «Атлас» 

КАЛІНЕНКО Володимир 

18. Про порядок денний та регламент четвертої сесії районної ради VIIІ   

скликання 28 січня 2021 року. 

Інформує:  
голова постійної комісії районної ради з 

питань  

комунальної власності та приватизації 

КОЗЯН Михайло 

19. Про розгляд листа виконавчого комітету Вижницької міської ради 

від 22 січня 2021 року № 02-14/117 стосовно рішення позачергової п’ятої сесії 

VIIІ-го скликання від 14 січня 2021 року № 107-5/21 «Про надання згоди на 

прийняття у комунальну власність нерухомого майна, яке розміщене на 

території  Вижницької міської територіальної громади». 

Інформує:  

завідувачка відділу з питань управління 

об’єктами комунальної власності, інвестицій 

та транскордонного співробітництва 

виконавчого апарату районної ради 

ДЖАЛ Оксана 
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Слухали по першому  питанню: 

 

КОЗЯНА Михайла, голову постійної комісії районної ради з питань 

комунальної власності та приватизації, який ознайомив з планом роботи 

Вижницької районної ради VIIІ скликання  на 2021 рік. 

 

В обговоренні питання взяли участь: СТРИНАДКО Світлана, ДОДЯК 

Наталія. 

 

Постійні комісії ВИРІШИЛИ: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд четвертої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 січня 2021 року проєкт рішення «Про план 

роботи Вижницької районної ради VIIІ скликання  на 2021 рік». 

 

Голосували: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та приватизації 

ЗА – 4; 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). 

 

Слухали по другому-сьомому  питаннях: 

 

ДЖАЛ Оксану, завідувачку відділу з питань управління об’єктами 

комунальної власності, інвестицій та транскордонного співробітництва 

виконавчого апарату районної ради, яка ознайомила з проєктами  рішень 

четвертої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 28 січня 2021 року, 

а саме: 

- Про затвердження актів приймання-передавання закладів, установ, 

підприємств та закріпленого за ними нерухомого і рухомого майна із спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у 

комунальну власність Путильської селищної  територіальної громади; 

- Про затвердження актів приймання-передавання закладів 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 затвердження актів приймання-передавання закладів та 

закріпленого за ними нерухомого і рухомого майна із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну 

власність Банилівської сільської територіальної громади;  

- Про затвердження актів приймання-передавання закладів та 

закріпленого за ними нерухомого і рухомого майна із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну 

власність Берегометської селищної територіальної громади; 
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- Про затвердження актів приймання-передавання закладів та 

закріпленого за ними нерухомого і рухомого майна із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну 

власність Вашківецької міської територіальної громади;  

- Про затвердження акту приймання-передавання  рухомого майна із 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 

району у комунальну власність Вижницької міської  територіальної громади, з 

балансу Вижницького районного центру надання соціальних послуг на баланс 

комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Вижницької 

міської  ради. 

 

В обговоренні питання взяли участь: КОЗЯН Михайло, СТРИНАДКО 

Світлана, ДОДЯК Наталія, КОЛОТИЛО Ганна, МИТРИНЮК Федір, 

МУРИНЮК Ірина. 

 

Постійні комісії ВИРІШИЛИ: 

По другому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд четвертої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 січня 2021 року проєкт рішення «Про 

затвердження актів приймання-передавання закладів, установ, підприємств та 

закріпленого за ними нерухомого і рухомого майна із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну 

власність Путильської селищної  територіальної громади». 

По третьому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд четвертої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 січня 2021 року проєкт рішення «Про 

затвердження актів приймання-передавання закладів 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 четвертому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд четвертої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 січня 2021 року проєкт рішення «Про 

затвердження актів приймання-передавання закладів та закріпленого за ними 

нерухомого і рухомого майна із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району у комунальну власність Банилівської 

сільської територіальної громади». 

По п’ятому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд четвертої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 січня 2021 року проєкт рішення «Про 

затвердження актів приймання-передавання закладів та закріпленого за ними 

нерухомого і рухомого майна із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району у комунальну власність Берегометської 

селищної територіальної громади». 
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По шостому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд четвертої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 січня 2021 року проєкт рішення «Про 

затвердження актів приймання-передавання закладів та закріпленого за ними 

нерухомого і рухомого майна із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району у комунальну власність Вашківецької 

міської територіальної громади». 

По сьомому питанню: 

1. Назву  проєкту   рішення четвертої сесії Вижницької районної ради 

VIIІ скликання 28 січня 2021 року «Про затвердження акту приймання-

передавання  рухомого майна із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району у комунальну власність Вижницької міської  

територіальної громади, з балансу Вижницького районного центру надання 

соціальних послуг на баланс комунальної установи «Центр надання 

соціальних послуг» Вижницької міської  ради» викласти в новій редакції, а 

саме: 

«Про затвердження актів приймання-передавання  нерухомого і 

рухомого майна установ та підприємств із спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну власність 

Вижницької міської  територіальної громади» (проєкт рішення в новій 

редакції  додається). 

2. ВНЕСТИ на розгляд четвертої сесії Вижницької районної ради VIIІ 

скликання 28 січня 2021 року проєкт рішення «Про затвердження актів 

приймання-передавання  нерухомого і рухомого майна установ та підприємств 

із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 

району у комунальну власність Вижницької міської  територіальної громади». 

 

Голосували: 

по другому питанню: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та приватизації 

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 1. 

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

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 1. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №2 прийняти (додаються). 

 

по третьому питанню: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та приватизації 

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

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

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 1. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №3 прийняти (додаються). 

 

по четвертому питанню: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та приватизації 
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ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

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

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 1. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №4 прийняти (додаються). 

 

по п’ятому питанню: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та приватизації 

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

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

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 1. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №5 прийняти (додаються). 

 

по шостому питанню: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та приватизації 

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

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

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 1. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №6 прийняти (додаються). 

 

по сьомому питанню: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та приватизації 

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 2. 

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

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 1. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №7 прийняти (додаються). 

 

 Слухали по восьмому  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 четвертої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 січня 2021 року проєкт рішення «Про  

передачу рухомого майна  спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району з балансу комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників Вижницького району» 
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Вижницької районної ради у комунальну власність Вижницької міської 

територіальної громади». 

 

Голосували: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та 

приватизації:  

ЗА – 2; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 2. 

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

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №8 прийняти (додаються). 

 

Слухали по дев’ятому-п’ятнадцятому  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 четвертої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 28 січня 

2021 року, а саме: 

- Про внесення змін до рішення третьої сесії Вижницької районної ради 

VIIІ скликання від 28 грудня 2020 року №53-03/20 «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  розгляд рішення позачергової четвертої сесії Вижницької міської 

ради VIIІ-го скликання від 30 грудня 2020 року № 106-4/20 «Про надання 

згоди на безоплатне прийняття аптеки №103 м.Вижниця та закріпленого 

нерухомого і рухомого майна із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району у комунальну власність Вижницької міської 

територіальної громади»; 

- Про безоплатну передачу легкового автомобіля ВАЗ 211340 з 

балансу Вижницького районного центру надання соціальних послуг на баланс 

управління соціального захисту населення Вижницької районної державної 

адміністрації;  

 - Про безоплатну передачу легкового автомобіля ГАЗ 31105 із спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у 

комунальну власність Берегометської селищної територіальної громади;  

- Про внесення змін до Договору оренди нежитлових приміщень від 07 

квітня 2020 року №9, укладеного між Путильською районною радою та 

Вижницьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

 - Про надання права оренди Путильській районній державній 

адміністрації на нерухоме майно  спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Вижницького району без проведення аукціону. 
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- Про надання права оренди Південно-Західному міжрегіональному 

управлінню Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) на нерухоме майно 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 

району без проведення аукціону. 

 

В обговоренні питання взяли участь: КОЗЯН Михайло, СТРИНАДКО 

Світлана, ВІРСТА Сергій, КОЛОТИЛО Ганна, НАХАМКО Марина, ЧЕПІЛЬ 

Олексій, МУРИНЮК Ірина, МАЦЮК Людмила. 

 

Постійні комісії ВИРІШИЛИ: 

По дев’ятому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд четвертої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 січня 2021 року проєкт рішення «Про 

внесення змін до рішення третьої сесії Вижницької районної ради VIIІ 

скликання від 28 грудня 2020 року №53-03/20 «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». 

    По десятому питанню: 

ВНЕСТИ на розгляд четвертої сесії Вижницької районної ради VIIІ 

скликання 28 січня 2021 року проєкт рішення «Про  розгляд рішення 

позачергової четвертої сесії Вижницької міської ради VIIІ-го скликання від 30 

грудня 2020 року № 106-4/20 «Про надання згоди на безоплатне прийняття 

аптеки №103 м.Вижниця та закріпленого нерухомого і рухомого майна із 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 

району у комунальну власність Вижницької міської територіальної громади». 

   По одинадцятому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд четвертої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 січня 2021 року проєкт рішення «Про 

безоплатну передачу легкового автомобіля ВАЗ 211340 з балансу 

Вижницького районного центру надання соціальних послуг на баланс 

управління соціального захисту населення Вижницької районної державної 

адміністрації». 

По дванадцятому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд четвертої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 січня 2021 року проєкт рішення «Про 

безоплатну передачу легкового автомобіля ГАЗ 31105 із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну 

власність Берегометської селищної територіальної громади». 
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По тринадцятому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд четвертої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 січня 2021 року проєкт рішення «Про 

внесення змін до Договору оренди нежитлових приміщень від 07 квітня 2020 

року №9, укладеного між Путильською районною радою та Вижницьким 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги». 

По чотирнадцятому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд четвертої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 січня 2021 року проєкт рішення «Про 

надання права оренди Путильській районній державній адміністрації на 

нерухоме майно  спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вижницького району без проведення аукціону». 

По п’ятнадцятому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд четвертої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 січня 2021 року проєкт рішення «Про 

надання права оренди Південно-Західному міжрегіональному управлінню 

Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) на нерухоме майно спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району без 

проведення аукціону». 
 

Голосували: 

по дев’ятому питанню: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та приватизації 

ЗА – 2; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 2. 

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

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 1. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №9 прийняти (додаються). 

 

по десятому питанню: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та приватизації 

ЗА – 1; ПРОТИ - 2; УТРИМАЛИСЯ - 1. 

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

ЗА – 2; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 2. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №10 прийняти (додаються). 

 

по одинадцятому питанню: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та приватизації 

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

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

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 1. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №11 прийняти (додаються). 
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по дванадцятому питанню: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та приватизації 

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

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

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 1. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №12 прийняти (додаються). 

 

по тринадцятому питанню: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та приватизації 

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

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

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 1. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №13 прийняти (додаються). 

 

по чотирнадцятому питанню: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та приватизації 

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

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

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 1. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №14 прийняти (додається). 

по п’ятнадцятому питанню: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та приватизації 

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

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

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №15 прийняти (додаються). 

 

Слухали по шістнадцятому 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 

четвертої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 28 січня 2021 року  

«Про надання згоди на безоплатне зберігання Трудовим архівом Вижницької 

районної ради документів з особового складу сектору культури, молоді та 

спорту Вижницької районної державної адміністрації». 

В обговоренні питання взяли участь: КОЗЯН Михайло, ДОДЯК 

Наталія, РАДЕСКУЛ Мирослава. 

 

  Постійні комісії ВИРІШИЛИ: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд четвертої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 січня 2021 року проєкт рішення «Про 

надання згоди на безоплатне зберігання Трудовим архівом Вижницької 



 

15 

районної ради документів з особового складу сектору культури, молоді та 

спорту Вижницької районної державної адміністрації». 

 

Голосували: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та 

приватизації:  

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

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

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №16 прийняти (додаються). 

 

Слухали по сімнадцятому питанню: 

ДЖАЛ Оксану, завідувачку відділу з питань управління об’єктами 

комунальної власності, інвестицій та транскордонного співробітництва 

виконавчого апарату районної ради, яка ознайомила з клопотанням МПП 

Фірма «Атлас» від 28 грудня 2020 року № 139 щодо внесення змін до 

Договору № 1 купівлі-продажу незавершеного будівництва фізкультурно-

оздоровчого комплексу від 22.04.2004 року, укладеного між Вижницькою 

районною радою та МПП Фірма  «Атлас», із змінами». 

 В обговоренні питання взяли участь: КОЗЯН Михайло, СТРИНАДКО 

Світлана, ДОДЯК Наталія, МОСКАЛЮК Галина. 

 

Постійні комісії ВИРІШИЛИ: 

 

1. Клопотання МПП Фірма «Атлас» від 28 грудня 2020 року № 139 

щодо внесення змін до Договору № 1 купівлі-продажу незавершеного 

будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу від 22.04.2004 року, 

укладеного між Вижницькою районною радою та МПП Фірма «Атлас», із 

змінами», взяти до відома. 

2. НАПРАВИТИ до  МПП Фірма «Атлас» лист про  обов’язкову участь 

у черговому засіданні постійної комісії районної ради директора МПП Фірма 

«Атлас» КАЛІНЕНКА Володимира  з наданням на розгляд комісії необхідних 

підтверджувальних документів про проведені роботи та вжиті заходи з 

виконання умов Договору купівлі-продажу незавершеного будівництва 

фізкультурно-оздоровчого комплексу від 22.04.2004 року. 

3. У випадку неподання МПП Фірма «Атлас» запитуваних документів 

та відсутністю директора МПП Фірма «Атлас» КАЛІНЕНКА Володимира   на 

черговому засіданні постійної комісії районної ради ініціювати на сесії 

районної ради прийняття рішення про початок претензійно-правової роботи з  

приводу невиконання умов Договору купівлі-продажу.  

 

Голосували: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та 

приватизації:  

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 
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постійна комісія районної ради з питань освіти та охорони здоров’я:  

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №17 прийняти (додаються). 

 

Слухали по вісімнадцятому питанню: 

КОЗЯНА Михайла, голову постійної комісії районної ради з питань 

комунальної власності та приватизації, який ознайомив з порядком денним та 

регламентом четвертої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 28 

січня 2021 року. 

 

В обговоренні питання взяли участь: СТРИНАДКО Світлана, 

ОРДІНА Людмила, ДЯКОНЮК Олексій. 

 

Постійні комісії ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію голови постійної комісії з питань комунальної власності 

та приватизації Михайла КОЗЯНА про порядок денний та регламент четвертої 

сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 28 січня 2021 року, взяти до 

відома. 

2. Проєкт  рішення четвертої сесії Вижницької районної ради VIIІ 

скликання 28 січня 2021 року «Про затвердження акту приймання-

передавання  рухомого майна із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району у комунальну власність Вижницької міської  

територіальної громади, з балансу Вижницького районного центру надання 

соціальних послуг на баланс комунальної установи «Центр надання 

соціальних послуг» Вижницької міської  ради» викласти в новій редакції, 

змінивши назву, а саме: 

«Про затвердження актів приймання-передавання  нерухомого і 

рухомого майна установ та підприємств із спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну власність 

Вижницької міської  територіальної громади» . 

3. ВНЕСТИ на розгляд четвертої сесії Вижницької районної ради VIIІ 

скликання 28 січня 2021 року проєкт рішення «Про затвердження актів 

приймання-передавання  нерухомого і рухомого майна установ та підприємств 

із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 

району у комунальну власність Вижницької міської  територіальної громади». 

4. ПОГОДИТИ  порядок денний та регламент четвертої сесії 

Вижницької районної ради VIIІ скликання 28 січня 2021 року в цілому із 

змінами. 

Голосували: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та 

приватизації:  

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

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

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 
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ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №18 прийняти (додаються). 

 

Слухали по дев’ятнадцятому питанню: 

ДЖАЛ Оксану, завідувачку відділу з питань управління об’єктами 

комунальної власності, інвестицій та транскордонного співробітництва 

виконавчого апарату районної ради, яка ознайомила з листом виконавчого 

комітету Вижницької міської ради від 22 січня 2021 року № 02-14/117 

стосовно рішення позачергової п’ятої сесії VIIІ-го скликання від 14 січня 2021 

року № 107-5/21 «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність 

нерухомого майна, яке розміщене на території  Вижницької міської 

територіальної громади». 

  

В обговоренні питання взяли участь: СТРИНАДКО Світлана, КОЗЯН 

Михайло, ЧЕПІЛЬ Олексій, ВІРСТА Сергій, ДОДЯК Наталія.  

 

Постійні комісії ВИРІШИЛИ: 

1. Рішення позачергової п’ятої сесії VIIІ-го скликання від 14 січня 2021 

року № 107-5/21 «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність 

нерухомого майна, яке розміщене на території  Вижницької міської 

територіальної громади» взяти до відома. 

2. Доручити голові Вижницької районної ради АНДРЮКУ Михайлу 

спільно з Вижницьким міським головою ЧЕПІЛЕМ Олексієм надати на 

розгляд постійної комісії районної ради пропозиції щодо об’єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району, згідно 

переліку, які можуть бути передані у комунальну власність Вижницької 

міської територіальної громади. 

Голосували: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та 

приватизації:  

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

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

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 1. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендації  №19 прийняти (додаються). 

 

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 РАДЕСКУЛ 


