
 
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   

 

26 січня 2021 року                                     м.Вижниця 

 

Про план роботи  

Вижницької районної ради  

VIIІ скликання  на 2021 рік   

 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення четвертої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 січня 2021 року  «Про план роботи Вижницької 

районної ради VIIІ скликання  на 2021 рік», постійні    комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

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». 

 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                                   Михайло КОЗЯН                                                                   

 

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   

 

26 січня 2021 року                                     м.Вижниця 

 

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 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення четвертої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 січня 2021 року  «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», постійні    комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

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». 

 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                                   Михайло КОЗЯН                                                                   

 

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   

 

26 січня 2021 року                                     м.Вижниця 

 

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  

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення четвертої сесії Вижницької районної 

ради VIIІ скликання 28 січня 2021 року  «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», постійні    комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

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». 

 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                                   Михайло КОЗЯН                                                                   

 

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   

 

26 січня 2021 року                                     м.Вижниця 

 

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 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення четвертої сесії Вижницької районної 

ради VIIІ скликання 28 січня 2021 року  «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», постійні    комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

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». 

 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                                   Михайло КОЗЯН                                                                   

 

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 №5   

 

26 січня 2021 року                                     м.Вижниця 

 

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 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення четвертої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 січня 2021 року  «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», постійні    комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

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». 

 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                                   Михайло КОЗЯН                                                                   

 

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 №6  

 

26 січня 2021 року                                     м.Вижниця 

 

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 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення четвертої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 січня 2021 року  «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», постійні    комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

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». 

 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                                   Михайло КОЗЯН                                                                   

 

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 №7  

 

26 січня 2021 року                                    м.Вижниця 

 

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 

 

Розглянувши та обговоривши 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», беручи до уваги матеріали (акт 

приймання-передавання та реєстри майна) щодо передачі КНП «Вижницька  

районна лікарня» Вижницької районної ради 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, що надійшли на розгляд постійних комісій районної ради, постійні    

комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

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». 

 

 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                                   Михайло КОЗЯН                                                                   

 

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 №8  

 

26 січня 2021 року                                     м.Вижниця 

 
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 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення четвертої сесії Вижницької районної 

ради VIIІ скликання 28 січня 2021 року  «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», постійні    

комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

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» 

Вижницької районної ради у комунальну власність Вижницької міської територіальної 

громади». 

 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                                   Михайло КОЗЯН                                                                   

 

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 №9  

 

26 січня 2021 року                                     м.Вижниця 
 

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» 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення четвертої сесії Вижницької районної 

ради VIIІ скликання 28 січня 2021 року  «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», постійні    комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

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». 

 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                                   Михайло КОЗЯН                                                                   

 

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 №10  

 

26 січня 2021 року                                     м.Вижниця 
 

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» 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення четвертої сесії Вижницької районної 

ради VIIІ скликання 28 січня 2021 року  «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», постійні    комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

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». 

 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                                   Михайло КОЗЯН                                                                   

 

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 №11  

 

26 січня 2021 року                                     м.Вижниця 
 

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 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення четвертої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 січня 2021 року  «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», постійні    комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

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». 

 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                                   Михайло КОЗЯН                                                                   

 

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 №12  

 

26 січня 2021 року                                     м.Вижниця 
 

Про безоплатну передачу легкового 

автомобіля ГАЗ 31105 із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вижницького району у комунальну власність 

Берегометської селищної  

територіальної громади 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення четвертої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 січня 2021 року  «Про безоплатну передачу легкового 

автомобіля ГАЗ 31105 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 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». 

 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                                   Михайло КОЗЯН                                                                   

 

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 №13  

 

26 січня 2021 року                                     м.Вижниця 
 

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 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення четвертої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 січня 2021 року  «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», постійні    комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

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». 

 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                                   Михайло КОЗЯН                                                                   

 

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 №14  

 

26 січня 2021 року                                     м.Вижниця 
 

Про надання права оренди Путильській 

районній державній адміністрації на 

нерухоме майно  спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вижницького району без проведення 

аукціону  

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення четвертої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 січня 2021 року  «Про надання права оренди 

Путильській районній державній адміністрації на нерухоме майно  спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району без проведення аукціону», 

постійні    комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

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». 

 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                                   Михайло КОЗЯН                                                                   

 

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 №15  

 

26 січня 2021 року                                     м.Вижниця 
 

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 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення четвертої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 28 січня 2021 року  «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», постійні    комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

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». 

 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                                   Михайло КОЗЯН                                                                   

 

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 №16  

 

26 січня 2021 року                                     м.Вижниця 
 

Про надання згоди на безоплатне 

зберігання Трудовим архівом Вижницької 

районної ради документів з особового 

складу сектору культури, молоді та спорту 

Вижницької районної державної 

адміністрації 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт 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», 

постійні    комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

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 районної ради документів з 

особового складу сектору культури, молоді та спорту Вижницької районної державної 

адміністрації». 

 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                                   Михайло КОЗЯН                                                                   

 

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 №17  

 
26 січня 2021 року                                               м.Вижниця  

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 

 

Розглянувши та обговоривши 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», враховуючи  відсутність директора 

МПП Фірма «Атлас» КАЛІНЕНКА Володимира   на засіданні постійних комісій районної ради 

при розгляді клопотання, постійні    комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

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.  

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                                   Михайло КОЗЯН                                                                   

 

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 № 18 

 
26 січня 2021 року                                     м.Вижниця 

Про порядок денний  та регламент  

четвертої сесії Вижницької районної ради  

VIIІ скликання 28 січня 2021 року 

 

Розглянувши порядок денний та регламент четвертої сесії Вижницької районної ради 

VIIІ скликання 28 січня 2021 року, заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань 

комунальної власності та приватизації Михайла КОЗЯНА, постійні    комісії 

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

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. 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                                      Михайло КОЗЯН                                                                   

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 № 19 

 

26 січня 2021 року                                     м.Вижниця 

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» 

 

Розглянувши  лист 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» (додається), постійні комісії 

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

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. 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                                      Михайло КОЗЯН                                                                   

 

Голова постійної комісії  

районної ради з питань освіти  

та охорони здоров’я      Світлана СТРИНАДКО   


