
 

 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ 

 
 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, 

 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА 

СПОРТУ 

 

ПРОТОКОЛ №29 

 

20 червня  2019 року, 9.00 год.      м. Вижниця 

 

Головують:  
Никифоряк Ю.П. – голова постійної комісії з питань власності, 

агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та 

надзвичайних ситуацій 

Ткачук С.І. - секретар постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, 

культури, молоді та спорту 

 

Присутні члени комісій:  

 

з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій 

1. Коваль І.М. 

2. Моржук А.Г. 

 

з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту 

1. Андрич О.М. 

2. Стринадко С.М. 

3. Колотило Г.С. 

4. Стратій П.П. 

 

Відсутні члени комісій: 

 

з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій 

1. Андрюк В.С. 

2. Клим Р. Д. 



 

 

 

3. Хома П. А. 

4. Загул Т.С. 

з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту 

1. Сащук О.М. 

2. Попович О.В. 

3. Тирон Т.І. 

 

У  спільному засіданні постійних комісій районної ради прийняли участь: 

 

1.  Андрюк Михайло Іванович голова Вижницької районної ради 

 

2.  Митринюк 

 Федір Володимирович 

 

головний лікар КУ «Вижницька 

центральна районна лікарня» 

   

3.  Колотило Сергій Омелянович заступник Вижницького  

міського голови 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

         Про розгляд рішень двадцять восьмої сесії Вижницької міської ради VIІІ 

скликання від 17 квітня 2019 року щодо надання згоди на прийняття майна у 

комунальну власність Вижницької міської територіальної громади. 

 

Інформує: заступник  

Вижницького міського голови  

Колотило С.О. 
 

СЛУХАЛИ: 

 

Колотила С.О. – заступника Вижницького міського голови, який ознайомив з 

рішеннями двадцять восьмої сесії Вижницької міської ради VІІІ скликання від 

17 квітня 2019 року  №113/1-28/19 та №113/2-28/19  «Про надання згоди на 

прийняття майна у комунальну власність Вижницької міської територіальної 

громади» стосовно передачі зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району у комунальну власність  Вижницької міської 

територіальної громади нерухомого майна КУ «Вижницька центральна 

районна лікарня» по вул.Й.Бурги,5, а також: 

-  нежитлового приміщення (гаражі) по вул.Січових стрільців,4; 

-  нежитлового приміщення (тир) по вул. Січових стрільців,4б; 

-  нежитлового приміщення (підвал) по вул.Українській, 67. 

 

В обговоренні питання взяли участь:  

Митринюк Ф.В., Андрич О.М., Колотило Г.С., Андрюк М.І., Стратій П.П. 

 

 

 



 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Рішення двадцять восьмої сесії Вижницької міської ради VІІІ 

скликання від 17 квітня 2019 року  №113/1-28/19 та №113/2-28/19 «Про 

надання згоди на прийняття майна у комунальну власність Вижницької міської 

територіальної громади» взяти до відома. 

 

 

2. Відмовити  у передачі до комунальної власності Вижницької міської 

територіальної громади об’єктів нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району, які знаходяться  на території 

громади, а саме: 

-  нерухомого майна КУ «Вижницька центральна районна лікарня» по 

вул.Й.Бурги,5; 

-  нежитлового приміщення (гаражі) по вул.Січових стрільців,4; 

- нежитлового приміщення (тир) по вул. Січових стрільців,4б; 

- нежитлового приміщення (підвал) по вул.Українській,67. 

 3. Внести на розгляд двадцять дев’ятої  сесії районної ради VII   

скликання 20 червня 2019 року проект рішення «Про розгляд рішень двадцять 

восьмої сесії Вижницької міської ради VIІІ скликання від 17 квітня 2019 року 

щодо надання згоди на прийняття майна у комунальну власність Вижницької 

міської територіальної громади» в редакції, що додається (додається до 

рекомендацій комісії). 

 

Голосували:  

 

Комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту 

ЗА – 5; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

Рекомендації прийнято.  

         

 (Рекомендації додаються) 

 

 

Комісія з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій у голосуванні не 

приймала участь через відсутність кворуму. 

 

 

 

 

Секретар постійної комісії з питань освіти,                    

охорони здоров’я, культури, молоді та спорту                                 С.Ткачук 
 

            

 


