
                                                                                                       
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  

 

17 грудня 2020 року                   м.Вижниця 

 

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» 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення другого пленарного засідання другої сесії 

Вижницької районної ради VIIІ скликання 17 грудня 2020 року  «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», 

постійні    комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

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». 

 

Голова постійної комісії  

з питань комунальної власності  

та приватизації                                    Михайло КОЗЯН  

 

 

Голова постійної комісії  

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   

 
17 грудня 2020 року                   м.Вижниця 

 
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 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення другого пленарного засідання 

другої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 17 грудня 2020 року  «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», постійні    комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

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». 

 
Голова постійної комісії  

з питань комунальної власності  

та приватизації                                    Михайло КОЗЯН  

 

 

Голова постійної комісії  

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  

 
17 грудня 2020 року                   м.Вижниця 

 
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 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення другого пленарного засідання 

другої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 17 грудня 2020 року  «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», постійні    

комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

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». 

 
Голова постійної комісії  

з питань комунальної власності  

та приватизації                                    Михайло КОЗЯН  

 

 

Голова постійної комісії  

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 

 
17 грудня 2020 року                   м.Вижниця 

 
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 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення другого пленарного засідання 

другої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 17 грудня 2020 року  «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», постійні    комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

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 Вашківецької міської територіальної громади». 

 
Голова постійної комісії  

з питань комунальної власності  

та приватизації                                    Михайло КОЗЯН  

 

 

Голова постійної комісії  

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 №5  

 
17 грудня 2020 року                   м.Вижниця 

 
Про безоплатну передачу транспортних засобів із 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Вижницького району у комунальну власність 

Вижницької міської територіальної громади 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення другого пленарного засідання 

другої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 17 грудня 2020 року  «Про 

безоплатну передачу транспортних засобів із спільної власності територіальних громад 

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

територіальної громади», постійні    комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

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». 

 
Голова постійної комісії  

з питань комунальної власності  

та приватизації                                    Михайло КОЗЯН  

 

 

Голова постійної комісії  

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 №6  

 
17 грудня 2020 року                   м.Вижниця 

 
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 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення другого пленарного засідання 

другої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 17 грудня 2020 року  «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», постійні    комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

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». 

 
Голова постійної комісії  

з питань комунальної власності  

та приватизації                                    Михайло КОЗЯН  

 

 

Голова постійної комісії  

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 №7  

 

17 грудня 2020 року                   м.Вижниця 

 

Про припинення юридичної 

особи – комунального 

підприємства  «Редакція 

районного радіомовлення  «Радіо 

«Хвилі Черемошу» Вижницької 

районної ради шляхом ліквідації 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення другого пленарного засідання 

другої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 17 грудня 2020 року  «Про 

припинення юридичної особи – комунального підприємства  «Редакція районного 

радіомовлення  «Радіо «Хвилі Черемошу» Вижницької районної ради шляхом 

ліквідації», постійні    комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

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. 

 

 



 
 

 

 

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).». 

 

 

 

Голова постійної комісії  

з питань комунальної власності  

та приватизації                                    Михайло КОЗЯН  

 

 

Голова постійної комісії  

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 №8  

 
17 грудня 2020 року                   м.Вижниця 
 

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» 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення другого пленарного засідання 

другої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 17 грудня 2020 року  «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», 

постійні    комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

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». 

 
Голова постійної комісії  

з питань комунальної власності  

та приватизації                                    Михайло КОЗЯН  

 

 

Голова постійної комісії  

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 №9  

 
17 грудня 2020 року                   м.Вижниця 

 

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 

 

Розглянувши клопотання   Вижницької   районної   державної   адміністрації від  

15 грудня  2020 року № 01.34-1372 та відповідні документи на списання основних 

засобів  відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації, заслухавши 

інформацію з цього питання в.о. начальника відділу освіти Вижницької районної 

державної адміністрації ГРИНЧУК Ганни, постійні    комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

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». 

 
 

Голова постійної комісії  

з питань комунальної власності  

та приватизації                                    Михайло КОЗЯН  

 

 

Голова постійної комісії  

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 №10  

 
17 грудня 2020 року                   м.Вижниця 

 
Про внесення змін до структури та  

штатної чисельності комунального 

закладу «Путильський  районний   

будинок культури» Путильської 

районної ради  Чернівецької області 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення другого пленарного засідання 

другої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 17 грудня 2020 року  «Про 

внесення змін до структури та  штатної чисельності комунального закладу 

«Путильський  районний   будинок культури» Путильської районної ради  Чернівецької 

області», постійні    комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

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. 

 
Голова постійної комісії  

з питань комунальної власності  

та приватизації                                    Михайло КОЗЯН  

 

 

Голова постійної комісії  

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 №11  

 
17 грудня 2020 року                   м.Вижниця 

 
Про внесення змін до структури та  

штатної чисельності комунального 

закладу «Путильська районна 

бібліотека» Путильської районної ради  

Путильського району Чернівецької 

області 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення другого пленарного засідання 

другої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 17 грудня 2020 року  «Про 

внесення змін до структури та  штатної чисельності комунального закладу «Путильська 

районна бібліотека» Путильської районної ради  Путильського району Чернівецької 

області», постійні    комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

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. 

 

 
Голова постійної комісії  

з питань комунальної власності  

та приватизації                                    Михайло КОЗЯН  

 

 

Голова постійної комісії  

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 №12  

 
17 грудня 2020 року                   м.Вижниця 

 

Про консервацію основних фондів 

центральної районної  аптеки №54 

 

Розглянувши клопотання та акт про тимчасове виведення основних фондів з 

виробничого процесу та їх консервацію  центральної районної аптеки №54 від 11 грудня 

2020 року №52, постійні    комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

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». 

 
 

Голова постійної комісії  

з питань комунальної власності  

та приватизації                                    Михайло КОЗЯН  

 

 

Голова постійної комісії  

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 №13  

 
17 грудня 2020 року                   м.Вижниця 

 

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  

 

Розглянувши рішення ІІ сесії Путильської селищної ради від 16 грудня 2020 року 

№24/2-20  «Про прийняття майна закладів освіти з спільної власності територіальної 

громади  сіл, селищ та міст Вижницького району в комунальну власність Путильської 

селищної територіальної громади», постійні    комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

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». 

 
 

Голова постійної комісії  

з питань комунальної власності  

та приватизації                                    Михайло КОЗЯН  

 

 

Голова постійної комісії  

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 №14  

 
17 грудня 2020 року                   м.Вижниця 

 

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  

 

Розглянувши рішення ІІ сесії Путильської селищної ради від 16 грудня 2020 року 

№26/2-20  «Про прийняття майна закладів освіти з спільної власності територіальної 

громади  сіл, селищ та міст Вижницького району в комунальну власність Путильської 

селищної територіальної громади», постійні    комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

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». 

 
 

Голова постійної комісії  

з питань комунальної власності  

та приватизації                                    Михайло КОЗЯН  

 

 

Голова постійної комісії  

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 № 15 

 

17 грудня 2020 року                   м.Вижниця 

 

Про порядок денний  та регламент  

другого пленарного засідання другої сесії 

Вижницької районної ради VIIІ скликання  

17 грудня 2020 року 

 

Розглянувши порядок денний та регламент другого пленарного засідання другої 

сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 17 грудня 2020 року, заслухавши 

інформацію голови постійної комісії районної ради з питань комунальної власності та 

приватизації КОЗЯНА Михайла  з цього питання, постійні комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

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 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. 

 

 

 
Голова постійної комісії  

з питань комунальної власності  

та приватизації                                    Михайло КОЗЯН  

 

 

Голова постійної комісії  

з питань освіти та охорони здоров’я                            Світлана СТРИНАДКО 

 

 

 

 

 


