
     
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   

 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРИ,  

МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 
13 листопада  2018 року                                                          м. Вижниця 

Про вирішення питань щодо 

продовження терміну дії 

контрактів з керівниками 

підприємств, установ, закладів, 

які використовують майно, що 

належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, 

селища, міст району 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 

Розглянувши проект рішення двадцять п’ятої сесії районної ради VII   скликання 15 

листопада  2018 року «Про вирішення питань щодо продовження терміну дії контрактів з 

керівниками підприємств, установ, закладів, які використовують майно, що належить до 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району», заслухавши інформацію 

начальника відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації Андрича М.Г.  з цього 

питання, постійні комісії    

 

Р Е К О М Е Н Д У Ю Т Ь: 

 

Погодити та внести без змін на розгляд двадцять п’ятої сесії районної ради VII   

скликання 15 листопада  2018 року проект рішення «Про вирішення питань щодо продовження 

терміну дії контрактів з керівниками підприємств, установ, закладів, які використовують майно, 

що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району». 

 

 

Голова постійної комісії з питань 

власності, агропромислового 

комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних 

ситуацій 

 

 

 

 

 

 

Ю. Никифоряк 

Голова постійної комісії з питань 

освіти, охорони здоров’я, культури, 

молоді та спорту 

 

 

                                                    О.Сащук 

 

 

 

 



 
 

     
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   

 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРИ,  

МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 
13 листопада  2018 року                                                          м. Вижниця 

Про погодження призначення 

керівників окремих закладів 

спільної власності 

територіальних громад сіл, 

селища, міст району 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 

Розглянувши проект рішення двадцять п’ятої сесії районної ради VII   скликання 15 

листопада  2018 року «Про погодження призначення керівників окремих закладів спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району», заслухавши інформацію 

начальника відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації Андрича М.Г.  з цього 

питання, постійні комісії    
 

Р Е К О М Е Н Д У Ю Т Ь: 

 

Погодити та внести без змін на розгляд двадцять п’ятої сесії районної ради VII   

скликання 15 листопада  2018 року проект рішення «Про погодження призначення керівників 

окремих закладів спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району». 
 

 

Голова постійної комісії з питань 

власності, агропромислового 

комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних 

ситуацій 

 

 

 

 

 

 

Ю. Никифоряк 

Голова постійної комісії з питань 

освіти, охорони здоров’я, культури, 

молоді та спорту 

 

 

                                                    О.Сащук 

 
 

 
 



 
 

     
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   

 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРИ,  

МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 
13 листопада  2018 року                                                          м. Вижниця 

Про вирішення окремих 

питань, пов’язаних з 

діяльністю комунальної 

установи «Інклюзивно-

ресурсний центр» Вижницької 

районної ради 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 

Розглянувши проект рішення двадцять п’ятої сесії районної ради VII   скликання 15 

листопада  2018 року «Про вирішення окремих питань, пов’язаних з діяльністю комунальної 

установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Вижницької районної ради», заслухавши інформацію 

начальника відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації Андрича М.Г.  з цього 

питання, постійні комісії    

 

Р Е К О М Е Н Д У Ю Т Ь: 

 

Погодити та внести без змін на розгляд двадцять п’ятої сесії районної ради VII   

скликання 15 листопада  2018 року проект рішення «Про вирішення окремих питань, 

пов’язаних з діяльністю комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Вижницької 

районної ради». 

 

 

Голова постійної комісії з питань 

власності, агропромислового 

комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних 

ситуацій 

 

 

 

 

 

 

Ю. Никифоряк 

Голова постійної комісії з питань 

освіти, охорони здоров’я, культури, 

молоді та спорту 

 

 

                                                    О.Сащук 



 
 

     
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   

 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРИ,  

МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 
13 листопада  2018 року                                                          м. Вижниця 

Про затвердження Положення 

про порядок проведення 

конкурсу, призначення на 

посаду та звільнення із 

займаної посади керівників 

закладів загальної середньої 

освіти спільної власності 

територіальних громад сіл, 

селища, міст Вижницького 

району 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 

Розглянувши проект рішення двадцять п’ятої сесії районної ради VII   скликання 15 

листопада  2018 року «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу, 

призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників закладів загальної середньої 

освіти спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району», 

заслухавши інформацію начальника відділу освіти Вижницької районної державної 

адміністрації Андрича М.Г.  з цього питання, постійні комісії    

 

Р Е К О М Е Н Д У Ю Т Ь: 

 

Погодити та внести без змін на розгляд двадцять п’ятої сесії районної ради VII   

скликання 15 листопада  2018 року проект рішення «Про затвердження Положення про порядок 

проведення конкурсу, призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників 

закладів загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницького району». 

 

 

Голова постійної комісії з питань 

власності, агропромислового 

комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних 

ситуацій 

 

 

 

 

 

 

Ю. Никифоряк 

Голова постійної комісії з питань 

освіти, охорони здоров’я, культури, 

молоді та спорту 

 

 

                                                    О.Сащук 

 



 
 

     
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   

 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРИ,  

МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 
13 листопада  2018 року                                                          м. Вижниця 

Про затвердження проміжного 

ліквідаційного балансу 

комунального закладу з 

фізкультури і спорту 

«Вижницька районна дитячо-

юнацька спортивна школа», що 

ліквідується 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 

Розглянувши проект рішення двадцять п’ятої сесії районної ради VII   скликання 15 

листопада  2018 року «Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу комунального 

закладу з фізкультури і спорту «Вижницька районна дитячо-юнацька спортивна школа», що 

ліквідується», заслухавши інформацію голови ліквідаційної комісії комунального закладу з 

фізкультури і спорту «Вижницька районна дитячо-юнацька спортивна школа»  Сичова П.О. з 

цього питання, постійні комісії    

 

Р Е К О М Е Н Д У Ю Т Ь: 

 

Погодити та внести без змін на розгляд двадцять п’ятої сесії районної ради VII   

скликання 15 листопада  2018 року проект рішення «Про затвердження проміжного 

ліквідаційного балансу комунального закладу з фізкультури і спорту «Вижницька районна 

дитячо-юнацька спортивна школа», що ліквідується». 

 

 

Голова постійної комісії з питань 

власності, агропромислового 

комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних 

ситуацій 

 

 

 

 

 

 

Ю. Никифоряк 

Голова постійної комісії з питань 

освіти, охорони здоров’я, культури, 

молоді та спорту 

 

 

                                                    О.Сащук 



 
 

     
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   

 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРИ,  

МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 
13 листопада  2018 року                                                          м. Вижниця 

Про затвердження ліквідаційного 

балансу комунального закладу з 

фізкультури і спорту 

«Вижницька районна дитячо-

юнацька спортивна школа», що 

ліквідується 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 

Розглянувши проект рішення двадцять п’ятої сесії районної ради VII   скликання 15 

листопада  2018 року «Про затвердження ліквідаційного балансу комунального закладу з 

фізкультури і спорту «Вижницька районна дитячо-юнацька спортивна школа», що 

ліквідується», заслухавши інформацію голови ліквідаційної комісії комунального закладу з 

фізкультури і спорту «Вижницька районна дитячо-юнацька спортивна школа»  Сичова П.О. з 

цього питання, постійні комісії    

 

Р Е К О М Е Н Д У Ю Т Ь: 

 

Погодити та внести без змін на розгляд двадцять п’ятої сесії районної ради VII   

скликання 15 листопада  2018 року проект рішення «Про затвердження ліквідаційного балансу 

комунального закладу з фізкультури і спорту «Вижницька районна дитячо-юнацька спортивна 

школа», що ліквідується». 

 

 

Голова постійної комісії з питань 

власності, агропромислового 

комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних 

ситуацій 

 

 

 

 

 

 

Ю. Никифоряк 

Голова постійної комісії з питань 

освіти, охорони здоров’я, культури, 

молоді та спорту 

 

 

                                                    О.Сащук 



 
 

     
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   

 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРИ,  

МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 
13 листопада  2018 року                                                          м. Вижниця 

Про безоплатну передачу 

рухомого майна зі спільної 

власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району 

у комунальну власність 

Вижницької міської 

територіальної громади  

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 

Розглянувши проект рішення двадцять п’ятої сесії районної ради VII   скликання 15 

листопада  2018 року «Про безоплатну передачу рухомого майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність Вижницької міської 

територіальної громади», заслухавши інформацію голови ліквідаційної комісії комунального 

закладу з фізкультури і спорту «Вижницька районна дитячо-юнацька спортивна школа»  

Сичова П.О. з цього питання, постійні комісії    

 

Р Е К О М Е Н Д У Ю Т Ь: 

 

Погодити та внести без змін на розгляд двадцять п’ятої сесії районної ради VII   

скликання 15 листопада  2018 року проект рішення «Про безоплатну передачу рухомого майна 

зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність 

Вижницької міської територіальної громади». 

 

 

 

 

Голова постійної комісії з питань 

власності, агропромислового 

комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних 

ситуацій 

 

 

 

 

 

 

Ю. Никифоряк 

Голова постійної комісії з питань 

освіти, охорони здоров’я, культури, 

молоді та спорту 

 

 

                                                    О.Сащук 



 
 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   
 

13  листопада   2018 року                                                              м. Вижниця 

Про розгляд проектів рішень 

двадцять п’ятої сесії районної ради 

VII   скликання 15 листопада  2018 

року відповідно до функцій та 

повноважень постійної комісії 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   

 

Розглянувши та обговоривши проекти рішень двадцять п’ятої сесії районної ради VII   

скликання 15 листопада  2018 року відповідно до функцій та повноважень постійної комісії, 

постійна    комісія   

РЕКОМЕНДУЄ: 

1. Погодити та внести без змін на розгляд двадцять п’ятої сесії районної ради VII   

скликання 15 листопада  2018 року наступні проекти рішень: 

- Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних  

ділянок. 

  - 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 затвердження акту приймання-передавання окремого рухомого майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району, що перебуває на балансі 

Вижницького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг), у комунальну власність Вашківецької міської територіальної громади. 

- Про передачу в позичку (безоплатне користування) Вижницькому коледжу 

прикладного мистецтва ім.В.Ю.Шкрібляка нежитлової будівлі в м.Вижниця по вул.Небесної 

Сотні, 5 (колишня вул.Невського). 

- Про надання дозволу на списання та демонтаж будівлі віварію з господарським 

приміщенням в м.Вижниця по вул.Небесної Сотні, 5 (колишня вул.Невського) з балансу  

Вижницької районної ради. 

- Про затвердження розпорядження голови Вижницької районної ради від  12 жовтня 

2018 року № 46 «Про дострокове припинення дії контракту з Семенюком В.Ю.» . 

- Про затвердження розпорядження голови Вижницької районної ради від  12 жовтня 

2018 року № 62 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації та оприлюднення 

інформаційного повідомлення. 

 

Голова постійної комісії    Ю.Никифоряк      



 
 

  
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   
 

13 листопада  2018 року                                                   м. Вижниця 

Про розгляд порядку денного 

та регламенту двадцять п’ятої  

сесії районної ради VII   скликання 

15 листопада  2018 року 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   

 

Розглянувши порядок денний та регламент двадцять п’ятої сесії районної 

ради VII   скликання 15 листопада  2018 року, заслухавши інформацію голови 

профільної комісії Никифоряка Ю.П. з цього питання, постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

 

1. Інформацію голови постійної комісії районної ради Никифоряка Ю.П. 

про порядок денний та регламент двадцять п’ятої сесії районної ради VII   

скликання 15 листопада  2018 року взяти до відома. 

 

2. Включити в порядок денний двадцять п’ятої сесії районної ради VII   

скликання 15 листопада  2018 року питання «Про приватизацію об’єкта – будівлі 

лазні в  с.Долішній Шепіт Вижницького району шляхом викупу». 

  

3. Погодити  порядок денний та регламент двадцять п’ятої сесії районної 

ради VII   скликання 15 листопада  2018 року в цілому. 

 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                              Ю.Никифоряк  

 



 
 

  
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   

 

 
13 листопада  2018 року                                                          м. Вижниця 

Про   клопотання    Вижницької   

міської ради  від 05.10.2018 року  

№ 02-14/1581 щодо розгляду 

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» 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   

 

Розглянувши  клопотання    Вижницької   міської ради  від 05.10.2018 року  № 

02-14/1581 щодо розгляду 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», заслухавши інформацію 

Вижницького міського голови Чепіля О.Г. з цього питання, постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1. Клопотання    Вижницької   міської ради  від 05.10.2018 року  № 02-14/1581 

щодо розгляду 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» взяти до відома. 

2. Підготувати проект рішення та внести на розгляд чергової сесії районної ради 

питання про відхилення пропозиції Вижницької міської ради  про передачу до 

комунальної власності Вижницької міської територіальної громади, об’єктів нерухомого 

майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району, які 

знаходяться  на території громади,  та  зазначені в переліку до 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», 

так як ці об’єкти використовуються для розміщення та функціонування установ, 

закладів, підприємств, які задовольняють колективні потреби цілого району. 

 

 

Голова постійної комісії                                                              Ю.Никифоряк  

 

 



 
 

  
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   

 

 
13 листопада  2018 року                                                          м. Вижниця 

Про розгляд рішення двадцять 

другої сесії Вижницької 

міської ради VIIІ скликання 

від 24 жовтня 2018 року №204-

21/18 «Про надання згоди на 

прийняття майна у 

комунальну власність 

Вижницької міської ради» 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   

 
Розглянувши  рішення двадцять другої сесії Вижницької міської ради VIIІ 

скликання від 24 жовтня 2018 року №204-21/18 «Про надання згоди на прийняття майна 

у комунальну власність Вижницької міської ради», а саме: будівлі в м.Вижниця по 

вул.Небесної Сотні,5а, заслухавши інформацію Вижницького міського голови Чепіля 

О.Г. про необхідність термінового вирішення питання розміщення  КНП «Центр 

первинної медичної допомоги» Вижницької міської ради, постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1. Рішення двадцять другої сесії Вижницької міської ради VIIІ скликання від 24 

жовтня 2018 року №204-21/18 «Про надання згоди на прийняття майна у комунальну 

власність Вижницької міської ради», а саме: будівлі в м.Вижниця по вул.Небесної 

Сотні,5а, для розміщення КНП «Центр первинної медичної допомоги» Вижницької 

міської ради взяти до відома. 

2. Підготувати проект рішення та внести на розгляд чергової сесії районної ради 

питання про передачу нежитлової будівлі в м.Вижниця по вул.Небесної Сотні,5а зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району, з 

балансу Вижницької районної ради у комунальну власність Вижницької міської 

територіальної громади. 

3. Звернутися  до користувача будівлі в м.Вижниця по вул.Небесної Сотні,5а- 

Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім.В.Ю.Шкрібляка стосовно  

дострокового розірвання Договору позички (безоплатного користування) нерухомого 

майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району 

№03-07/1/5 від 06.09.2018 року. 

 

Голова постійної комісії                                                              Ю.Никифоряк  

 

 



 
 

  
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   

 
 

13 листопада  2018 року                                                                 м. Вижниця 

Про    розгляд     клопотання    

Вижницької   міської ради  від 

02.11.2018 року  № 02-14/1769 

щодо сприяння у розміщенні 

Вижницького територіального 

центру соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   

 

Розглянувши  клопотання    Вижницької   міської ради  від 02.11.2018 року  № 02-

14/1769 щодо сприяння у розміщенні Вижницького територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), заслухавши інформацію Вижницького міського 

голови Чепіля О.Г. з цього питання, постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

 1. Клопотання  Вижницької міської ради  від 02.11.2018 року № 02-14/1769 щодо 

сприяння у розміщенні працівників Вижницького територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) взяти до відома. 

2. У зв’язку з відсутністю вільних приміщень спільної власності територіальних 

громад району на території м. Вижниця, які б могли бути передані у тимчасове користування 

(оренду) для  розміщення Вижницького територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг), повідомити Вижницьку міську раду про неможливість вирішити 

вищезазначене питання, врахувавши, що ремонт орендованого приміщення у кінотеатрі 

ім.Т.Шевченка в м.Вижниця, а також облаштування пандуса біля будівлі, було проведено 

орендарем - Вижницьким територіальним центром соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг), за рахунок коштів районного бюджету. 

3. Запропонувати Вижницькій міській раді для створення та розміщення центру 

надання адміністративних послуг населенню в рамках Програми  «U-LEAD» частину 

приміщення відділу з надання адміністративних послуг (ЦНАП) Вижницької районної 

державної адміністрації на першому поверсі адмінбудівлі районної ради в м.Вижниця по 

вул.Українській,88-а, облаштувавши відповідно до вимог Програми. 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                                          Ю.Никифоряк  

 

 


