
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

ПРОТОКОЛ №31/2 

 

18 грудня  2018 року,11.30      м. Вижниця 

 

Головує:  
Никифоряк Юрій Петрович  – голова постійної комісії з питань власності, 

агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та 

надзвичайних ситуацій 

 

Присутні члени комісій:  

1.Загул Т. С. 

2.Моржук А.Г. 

3. Коваль І.М. 

 

Відсутні члени комісій: 

1.Андрюк В. С. 

2.Клим Р. Д. 

3.Хома П. А. 

 

 

В засіданні постійної комісії районної ради прийняли участь:  

 

1.  Андрюк Михайло Іванович  голова  

Вижницької районної ради 

 

2.  Никифорук Наталія Тарасівна 

 

заступник головного лікаря 

КУ «Вижницька ЦРЛ» 

 

3.  Ватрич Наталія Іванівна головний бухгалтер відділу культури 

Вижницької районної  

державної адміністрації 

 

   

4.  Біляк Богдана Лазарівна      в.о.завідувача аптеки №103 м.Вижниця 
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5.  Вишинський Микола 

Олексійович 

Лукавецькій сільській голова 

 

6.  Лучик Олена Михайлівна Завідувач Трудового архіву 

Вижницької районної ради 

7.  Клим Олександр Іванович       депутат Вижницької міської ради 

      8.      Голобуцька Ксенія Василівна       завідувач  юридичного відділу  

                                                                         апарату Вижницької районної ради 

 

  

завідувач відділу з питань управління об’єктами комунальної власності, інвестицій та 

транскордонного співробітництва виконавчого апарату Вижницької районної ради 

 

 

 

 

9. Джал Оксана Вікторівна                   завідувач відділу з питань управління  

об’єктами комунальної власності,  

інвестицій та транскордонного  

співробітництва виконавчого 

апарату Вижницької районної ради 

 

Сидоренко  Тетяна Вікторівна т.в.о. директора КП «Профілактична дезінфекція» Вижницької районної ради 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про обрання секретаря на час проведення засідання постійної комісії.  

 

СЛУХАЛИ: 

Никифоряка Юрія Петровича, голову профільної постійної комісії, який 

повідомив про відсутність на засіданні комісії секретаря комісії з питань 

власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони 

довкілля та надзвичайних ситуацій, Клим Р.Д. та про необхідність обрання 

секретаря на час проведення засідання постійної комісії і запропонував вести 

протокол засідання комісії  депутату - Моржуку А.Г. 

 

В обговоренні питання взяли участь:  

Андрюк В.С., Коваль І.М. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Доручити вести протокол засідання постійної комісії Моржуку Андрію 

Георгійовичу. 

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

 

2.  Про розгляд проектів рішень двадцять шостої сесії районної ради VII   

скликання 20 грудня  2018 року відповідно до функцій та повноважень 

постійної комісії: 

2.1. Про надання дозволу на списання та передачу окремого майна, що 

належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

району. 
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Інформує: заступник головного 

лікаря  

КУ «Вижницька центральна  

районна лікарня» 

Никифорук Н.Т. 

головний бухгалтер культури 

Вижницької районної державної 

адміністрації 

Ватрич Н.І. 

2.2. Про надання згоди на безоплатне прийняття Трудовим архівом 

Вижницької районної ради упорядкованих документів з кадрових питань 

(особового складу) Вижницької ОДПІ. 

Інформує: завідувач Трудового 

архів Вижницької районної ради 

Лучик О.М. 

 

2.3. Про розгляд рішення двадцять першої сесії Вижницької міської ради 

VIIІ скликання від 14 вересня 2018 року №204-21/18 «Про надання згоди на 

прийняття майна у комунальну власність Вижницької міської ради». 

2.4. Про затвердження акту приймання-передавання нерухомого майна – 

будівлі в м.Вижниця по вул. Небесно Сотні,5а зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району, з балансу Вижницької 

районної ради у комунальну власність Вижницької міської територіальної 

громади та на баланс Вижницької міської ради. 

2.5. Про затвердження акту приймання-передавання рухомого майна 

комунального закладу з фізкультури і спорту «Вижницька районна дитячо-

юнацька спортивна школа», що ліквідується, зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність 

Вижницької міської територіальної громади. 

2.6. Про ліквідацію структурних підрозділів аптеки № 103 м. Вижниця, 

визначення розміру статутного капіталу та внесення змін до статуту аптеки 

№103 м.Вижниця.  

2.7. Про надання дозволу на безоплатну передачу нерухомого майна зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького 

району,з балансу аптеки №103 м.Вижниця, у комунальну власність 

Вашківецької міської територіальної громади. 

2.8. Про безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району у комунальну 

власність територіальної громади с.Лукавці. 

2.9.  Про план роботи Вижницької районної ради VII скликання на 2019 

рік. 

Інформує: голова постійної 

комісії 

Никифоряк Ю.П. 
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3. Про порядок денний та регламент двадцять шостої сесії районної 

ради VII скликання 20 грудня 2018 року. 

Інформує: голова постійної 

комісії 

Никифоряк Ю.П. 

 

4. Про розгляд клопотання виконкому Берегометської селищної ради 

від 10.12.2018 року №730-02-02 про продовження дії договору оренди 

автомобіля.  

Інформує: голова постійної 

комісії 

Никифоряк Ю.П. 

5. Про стан надходження платежів від оренди майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району за 9 місяців 2018 року. 

Інформує: завідувач відділу з 

питань управління об’єктами  

комунальної власності, інвестицій 

та транскордонного 

співробітництва 

виконавчого апарату районної 

ради 

 Джал О.В. 

6. Про   клопотання    Вижницької   міської ради  від  17.12.2018 року   

№ 02-14/2049 щодо введення Вижницької міської ради у 

співзасновники КНП «Вижницька районна лікарня»  та передачі комплексу  

приміщень в м.Вижниця по вул.Й.Бурги, 5 у комунальну власність 

Вижницької міської територіальної громади. 

Інформує: депутат Вижницької 

міської ради 

Клим О.І. 

 

 

СЛУХАЛИ по другому  питанню: 

Никифоряка Юрія Петровича, голову постійної комісії, який ознайомив 

з проектами рішень двадцять шостої сесії районної ради VII   скликання 20 

грудня  2018 року відповідно до функцій та повноважень постійної комісії: 

- Про надання дозволу на списання та передачу окремого майна, що 

належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

району. 

- Про надання згоди на безоплатне прийняття Трудовим архівом 

Вижницької районної ради упорядкованих документів з кадрових питань 

(особового складу) Вижницької ОДПІ. 
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- Про розгляд рішення двадцять першої сесії Вижницької міської ради 

VIIІ скликання від 14 вересня 2018 року №204-21/18 «Про надання згоди на 

прийняття майна у комунальну власність Вижницької міської ради». 

- Про затвердження акту приймання-передавання нерухомого майна – 

будівлі в м.Вижниця по вул. Небесно Сотні,5а зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району, з балансу Вижницької 

районної ради у комунальну власність Вижницької міської територіальної 

громади та на баланс Вижницької міської ради. 

- Про затвердження акту приймання-передавання рухомого майна 

комунального закладу з фізкультури і спорту «Вижницька районна дитячо-

юнацька спортивна школа», що ліквідується, зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність 

Вижницької міської територіальної громади. 

- Про ліквідацію структурних підрозділів аптеки № 103 м. Вижниця, 

визначення розміру статутного капіталу та внесення змін до статуту аптеки 

№103 м.Вижниця.  

- Про надання дозволу на безоплатну передачу нерухомого майна зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького 

району, з балансу аптеки №103 м.Вижниця, у комунальну власність 

Вашківецької міської територіальної громади. 

- Про безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району у комунальну 

власність територіальної громади с.Лукавці. 

-  Про план роботи Вижницької районної ради VII скликання на 2019 

рік. 

В обговоренні питання взяли участь: Никифорук Н.Т., Ватрич Н.І., 

Лучик О.М.,  Коваль І.М., Андрюк М.І., Біляк Б.Л., Клим О.І., Голобуцька 

К.В., Джал О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Погодити та внести без змін на розгляд шостої сесії районної ради 

VII   скликання 20 грудня 2018 року наступні проекти рішень: 

- Про надання дозволу на списання та передачу окремого майна, що 

належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

району. 

- Про розгляд рішення двадцять першої сесії Вижницької міської ради 

VIIІ скликання від 14 вересня 2018 року №204-21/18 «Про надання згоди на 

прийняття майна у комунальну власність Вижницької міської ради». 

- Про затвердження акту приймання-передавання нерухомого майна – 

будівлі в м.Вижниця по вул. Небесної Сотні,5а зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району, з балансу Вижницької 

районної ради у комунальну власність Вижницької міської територіальної 

громади та на баланс Вижницької міської ради. 
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- Про затвердження акту приймання-передавання рухомого майна 

комунального закладу з фізкультури і спорту «Вижницька районна дитячо-

юнацька спортивна школа», що ліквідується, зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність 

Вижницької міської територіальної громади. 

  - Про ліквідацію структурних підрозділів аптеки № 103 м. Вижниця, 

визначення розміру статутного капіталу та внесення змін до статуту аптеки 

№103 м.Вижниця.  

- Про надання дозволу на безоплатну передачу нерухомого майна зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького 

району,з балансу аптеки №103 м.Вижниця, у комунальну власність 

Вашківецької міської територіальної громади. 

- Про безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району у комунальну 

власність територіальної громади с.Лукавці. 

-  Про план роботи Вижницької районної ради VII скликання на 2019 

рік. 

2. Назву питання 21 порядку денного двадцять шостої сесії районної 

ради VII   скликання 20 грудня 2018 року «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття Трудовим архівом Вижницької районної ради упорядкованих 

документів з кадрових питань (особового складу) Вижницької ОДПІ»  

викласти в наступній редакції: 

«Про надання згоди на безоплатне прийняття Трудовим архівом 

Вижницької районної ради частини упорядкованих документів з кадрових 

питань (особового складу) Вижницької ОДПІ». 

Пунк 1  проекту рішення викласти у такій редакції:   

«1. Надати згоду на безоплатне прийняття Трудовим архівом 

Вижницької районної ради частини упорядкованих документів з кадрових 

питань (особового складу) Вижницької об’єднаної державної податкової 

інспекції Головного управління ДФС у Чернівецькій області в  кількості 329 

справ.». 

 

Голосували:  

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

          Рекомендації прийнято.  

         (Рекомендації додаються) 

 

СЛУХАЛИ по третьому питанню: 

Никифоряка Юрія Петровича, голову постійної комісії, який ознайомив з 

порядком денним та регламентом двадцять шостої сесії районної ради VII 

скликання 20 грудня 2018 року. 

 

В обговоренні питання взяли участь: Загул Т.С., Моржук А.Г. 



 

7 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію голови постійної комісії районної ради Никифоряка 

Ю.П. про порядок денний та регламент двадцять шостої сесії районної ради 

VII   скликання 20 грудня  2018 року взяти до відома. 

 

2. Погодити  порядок денний та регламент двадцять шостої сесії 

районної ради VII   скликання 20 грудня  2018 року в цілому. 

 

3. Назву питання 21 порядку денного двадцять шостої сесії районної 

ради VII   скликання 20 грудня 2018 року «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття Трудовим архівом Вижницької районної ради упорядкованих 

документів з кадрових питань (особового складу) Вижницької ОДПІ»  

викласти в наступній редакції: 

«Про надання згоди на безоплатне прийняття Трудовим архівом 

Вижницької районної ради частини упорядкованих документів з кадрових 

питань (особового складу) Вижницької ОДПІ». 

Голосували:  

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

          Рекомендації прийнято.  

         (Рекомендації додаються) 

 

СЛУХАЛИ по четвертому питанню: 

Никифоряка Юрія Петровича, голову постійної комісії, який 

ознайомив з клопотанням виконкому Берегометської селищної ради від 

10.12.2018 року №730-02-02 про продовження дії договору оренди автомобіля.  

 

В обговоренні питання взяли участь: Джал О.В., Загул Т.С., Моржук 

А.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Клопотання    виконкому Берегометської селищної ради від 

10.12.2018 року №730-02-02 про продовження дії договору оренди легкового 

автомобіля ГАЗ 31005, державний номер СЕ 2700, взяти до відома. 

 

2. Вважати за доцільне переукласти на новий термін (один рік) з 1 

січня 2019 року договір оренди легкового автомобіля ГАЗ 31005, державний 

номер СЕ 2700,  з Берегометською селищною радою на тих самих умовах, з 

врахуванням вимог чинного законодавства та рішення шостої сесії 

Вижницької районної ради VIІ скликання від 21 квітня 2016 року №115-6/16 

«Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст Вижницького району». 

 

3. Виконавчому апарату районної ради направити Берегометській 

селищній раді прийняті рекомендації постійної комісії районної ради. 
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Голосували:  

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

          Рекомендації прийнято.  

         (Рекомендації додаються) 

 

СЛУХАЛИ по п’ятому питанню: 

Джал Оксану Вікторівну,  завідувача відділу з питань управління 

об’єктами комунальної власності, інвестицій та транскордонного 

співробітництва виконавчого апарату Вижницької районної ради, яка 

ознайомила з інформацією «Про стан надходження платежів від оренди майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району за 9 місяців 

2018 року». 

 

В обговоренні питання взяли участь: Никифоряк Ю.П., Коваль І.М.,  

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1.  Інформацію «Про стан надходження платежів від оренди майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району за 9 місяців 

2018 року» взяти до відома. 

 2. Орендодавцям (балансоутримувачам) нерухомого майна  спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району надалі: 

-  здійснювати контроль за дотриманням істотних умов договорів оренди 

та  позички нерухомого майна, вимог Порядку надання в оренду, позичку 

(безоплатне користування) майна спільної власності територіальних громад 

сіл, селища, міст району, затвердженого рішенням шостої сесії Вижницької 

районної ради VIІ скликання від 21 квітня 2016 року №115-6/16 «Про 

управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницького району», Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна»; 

- завчасно повідомляти орендарів про закінчення терміну дії договорів 

оренди та ознайомлювати з умовами передачі в оренду нерухомого майна, 

проведенням незалежного його оцінювання; 

-  не допускати утворення дебіторської заборгованості за надані послуги 

з оренди майна шляхом проведення попереджувально-претензійної роботи; 

- щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним, подавати до 

виконавчого апарату районної ради звіт про стан надходження платежів від 

здачі в оренду майна, відомості про майно, яке не використовується і може 

бути здане в оренду на конкурсних засадах. 

3. Направити прийняті рекомендації постійної комісії орендодавцям 

(балансоутримувачам) нерухомого майна  спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району. 

 

Голосували:  

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 



 

9 

          Рекомендації прийнято.  

         (Рекомендації додаються) 

 

СЛУХАЛИ по шостому питанню: 

 

Клима Олександра Івановича, депутата Вижницької міської ради, який 

ознайомив з  клопотанням    Вижницької   міської ради  від 17.12.2018 року  № 

02-14/2049 щодо введення Вижницької міської ради у співзасновники КНП 

«Вижницька районна лікарня», яке утворюється внаслідок реорганізації 

Комунальної установи «Вижницька центральна районна лікарня», та передачі 

комплексу  приміщень в м.Вижниця по вул.Й.Бурги, 5 у комунальну власність 

Вижницької міської територіальної громади. 

   

  В обговоренні питання взяли участь: Никифоряк Ю.П., Коваль 

І.М., Моржук А.Г., Голобуцька К.В. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Клопотання    Вижницької   міської ради  від 17.12.2018 року  № 02-

14/2049 щодо введення Вижницької міської ради у співзасновники КНП 

«Вижницька районна лікарня», яке утворюється внаслідок реорганізації 

Комунальної установи «Вижницька центральна районна лікарня»,  та передачі 

комплексу  приміщень в м.Вижниця по вул.Й.Бурги, 5 у комунальну власність 

Вижницької міської територіальної громади взяти до відома. 

2. Звернути увагу Вижницької міської ради на наступне: 

- відповідно до Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я» реорганізація Комунальної установи «Вижницька 

центральна районна лікарня» здійснюється шляхом перетворення виключно у 

Комунальне некомерційне підприємство «Вижницька районна лікарня» 

Вижницької районної ради», як унітарне, що створюється одним засновником.  

Утворення спільних комунальних підприємств можливо лише 

сільськими, селищними, міськими радами – суб’єктами співробітництва 

територіальних громад (Закон України «Про співробітництво територіальних 

громад» та стаття 63 Господарського Кодексу України). Районна рада згідно 

зазначеного Закону України «Про співробітництво територіальних громад» не 

є суб’єктом відповідного співробітництва, а отже Вижницька міська рада не 

може виступати співзасновником КНП  «Вижницька районна лікарня». Більше 

того, згідно статті 13 Закону України «Про співробітництво територіальних 

громад»  утворення спільних комунальних підприємств забороняється на базі 

майна, яке відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна»  та рішення органу місцевого самоврядування  не 

підлягає приватизації (заклади охорони здоров’я та їх майно); 

 

- у 2017 році усі установи освіти та  охорони здоров’я, що 

задовольняють виключно інтереси Вижницької міської  територіальної 

громади, були передані міській територіальній громаді районною радою разом 
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із закріпленим за цими установами нерухомим та рухомим майном, відповідно 

до вимог Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних 

громад» та статті 39 Бюджетного Кодексу України. Так як Комунальна 

установа «Вижницька центральна районна лікарня», яка реорганізовується 

шляхом перетворення у Комунальне некомерційне підприємство «Вижницька 

районна лікарня» Вижницької районної ради, задовольняє спільні потреби 

громад усього району, правових підстав у передачі комплексу приміщень в 

м.Вижниця по вул.Й.Бурги, 5  до Вижницької громади немає.  

 

Голосували:  

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

          Рекомендації прийнято.  

         (Рекомендації додаються) 

 

 

Голова постійної комісії  

з питань власності,  агропромислового  

комплексу,  земельних відносин,  

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій                 Ю.Никифоряк

   

 

Секретар засідання комісії                                           А.Моржук 

 


