
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

   
РЕКОМЕНДАЦІЇ №1   

 

24 травня 2021 року                   м.Вижниця 
 

Про призначення на посаду 

завідуючого аптекою №103 

м.Вижниця Вижницької районної 

ради НАХАМКО Марини 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення сьомої сесії Вижницької районної 

ради VIIІ скликання 27 травня 2021 року «Про призначення на посаду завідуючого 

аптекою №103 м.Вижниця Вижницької районної ради НАХАМКО Марини», постійні 

комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд сьомої сесії Вижницької районної 

ради VIIІ скликання 27 травня 2021 року проєкт рішення «Про призначення на посаду 

завідуючого аптекою №103 м.Вижниця Вижницької районної ради НАХАМКО 

Марини». 

 

 

Заступник голови 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                               Андрій БОЙЧАК 

 

Голова постійної комісії  

районної ради з питань освіти  

та охорони здоров’я       Світлана СТРИНАДКО   

 



 
 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

   
РЕКОМЕНДАЦІЇ №2   

 

24 травня 2021 року                   м.Вижниця 
 
Про передачу аптеки №103 м.Вижниця та 

закріпленого за нею рухомого майна із 

спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Вижницького району у 

комунальну власність Вижницької міської 

територіальної громади 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення сьомої сесії Вижницької районної ради 

VIIІ скликання 27 травня 2021 року «Про передачу аптеки №103 м.Вижниця та закріпленого за 

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

району у комунальну власність Вижницької міської територіальної громади», постійні комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

ВНЕСТИ зміни до проєкту рішення «Про передачу аптеки №103 м.Вижниця та 

закріпленого за нею рухомого майна із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Вижницького району у комунальну власність Вижницької міської територіальної 

громади», що виноситься на розгляд сьомої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 27 

травня 2021 року, а саме: 

пункт 1 проєкту рішення викласти в наступній редакції: 

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

Коритне та Мигове, з 01 червня 2021 року із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району у комунальну власність Вижницької міської територіальної 

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

розташоване на території Вижницької міської територіальної громади.» 

 

Заступник голови 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                               Андрій БОЙЧАК 

 

Голова постійної комісії  

районної ради з питань освіти  

та охорони здоров’я       Світлана СТРИНАДКО  



 
 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

   
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ №3   

 

24 травня 2021 року                   м.Вижниця 
 

Про надання згоди на безоплатне 

зберігання КУ «Об’єднаний трудовий 

архів Вижницького району» Вижницької 

районної ради документів з особового 

складу відділу освіти Вижницької 

районної державної адміністрації 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення сьомої сесії Вижницької районної 

ради VIIІ скликання 27 травня 2021 року «Про надання згоди на безоплатне зберігання 

КУ «Об’єднаний трудовий архів Вижницького району» Вижницької районної ради 

документів з особового складу відділу освіти Вижницької районної державної 

адміністрації», постійні комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд сьомої сесії Вижницької районної 

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

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

Вижницької районної ради документів з особового складу відділу освіти Вижницької 

районної державної адміністрації». 

 

 

Заступник голови 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                               Андрій БОЙЧАК 

 

Голова постійної комісії  

районної ради з питань освіти  

та охорони здоров’я       Світлана СТРИНАДКО 



 
 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

   

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 4 

 

24 травня 2021 року                   м.Вижниця 
 

Про порядок денний та регламент 

сьомої сесії районної ради VIIІ 

скликання 27 травня 2021 року 

 

Розглянувши порядок денний та регламент сьомої сесії районної ради VIIІ 

скликання 27 травня 2021 року, заслухавши інформацію голови постійної комісії з 

питань освіти та охорони здоров’я Світлани СТРИНАДКО, постійні комісії 

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

1. ІНФОРМАЦІЮ голови постійної комісії з питань освіти та охорони здоров’я 

Світлани СТРИНАДКО про порядок денний та регламент сьомої сесії районної ради 

VIIІ скликання 27 травня 2021 року, взяти до відома. 

2. ПОГОДИТИ порядок денний та регламент сьомої сесії районної ради VIIІ 

скликання 27 травня 2021 року в цілому. 

 

 

 

Заступник голови 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                               Андрій БОЙЧАК 

 

Голова постійної комісії  

районної ради з питань освіти  

та охорони здоров’я       Світлана СТРИНАДКО   

 


