
     
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 

 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 

20  червня   2019 року                                                          м. Вижниця 

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 

 

Розглянувши 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», беручи до уваги лист 

балансоутримувача майнового комплексу приміщень  –  комунальної установи «Вижницька 

центральна районна лікарня» від 14 травня  2019 року №01-22/523 (відсутність згоди на 

передачу майна), постійні комісії районної ради встановили  наступне: 

- відповідно до частини 1 статті 142 Конституції України, частин 4,5 статті 60, пункту 10 

розділу V Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького 

району перебувають в управлінні Вижницької районної ради, яка стосовно них, за змістом цих 

нормативно-правових актів, від імені та в інтересах громад одноосібно здійснює правомочності 

щодо їх володіння, користування та розпорядження; 

- запитувані об’єкти використовуються для розміщення та функціонування установ, 

закладів, підприємств, які задовольняють колективні потреби цілого району. В тому числі, 

окреме майно  є об’єктом цивільного захисту населення району – протирадіаційним укриттям 

(нежитлове приміщення (тир) по вул. Січових стрільців,4б та нежитлове приміщення (підвал) 

по вул.Українській,67); 

- комплекс приміщень, що закріплений за  комунальною установою «Вижницька 

центральна районна лікарня» по вул.Й.Бурги,5 в м.Вижниця, згідно рішення двадцять восьмої 

сесії Вижницької районної ради VІІ скликання від 18 квітня 2019 року №40-28/19 внесено до 

статутного капіталу КНП «Вижницька районна лікарня», що утворюється внаслідок 

реорганізації цієї комунальної установи, на праві оперативного управління (у відповідності з 

пунктом 4 статті 3 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів 

охорони здоров’я»). Передача комплексу приміщень (повністю або частково) до комунальної 

власності Вижницької міської територіальної громади матиме наслідком вилучення його зі 

статутного капіталу підприємства, що в цілому порушуватиме зазначений Закон та гарантії 

діяльності лікарні. 



 
 

На підставі викладеного, а також керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, статтею 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Порядку безоплатної 

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

затвердженого рішенням шостої сесії районної ради VII скликання від 21 квітня 2016 року № 

115-6/16 «Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницького району»,   постійні комісії    

 

Р Е К О М Е Н Д У Ю Т Ь: 

 

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. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   ПРОЕКТ 

З врахуванням рекомендацій 

постійних комісій 

від 20.06.2019 

 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВЯТА СЕСІЯ  СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   №________________ 

 

20 червня  2019  року м. Вижниця 

 

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 

   

 

Розглянувши 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», беручи до уваги лист 

балансоутримувача майнового комплексу приміщень  –  комунальної установи «Вижницька 

центральна районна лікарня» від 14 травня  2019 року №01-22/523 (відсутність згоди на 

передачу майна), враховуючи рекомендації з цього питання постійних комісій районної ради з 

питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та 

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

(додаються),  районна рада констатує наступне: 

- відповідно до частини 1 статті 142 Конституції України, частин 4,5 статті 60, пункту 10 

розділу V Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького 

району перебувають в управлінні Вижницької районної ради, яка стосовно них, за змістом цих 

нормативно-правових актів, від імені та в інтересах громад одноосібно здійснює правомочності 

щодо їх володіння, користування та розпорядження; 

- запитувані об’єкти використовуються для розміщення та функціонування установ, 

закладів, підприємств, які задовольняють колективні потреби цілого району. В тому числі, 

окреме майно  є об’єктом цивільного захисту населення району – протирадіаційним укриттям 

(нежитлове приміщення (тир) по вул. Січових стрільців,4б та нежитлове приміщення (підвал) 

по вул.Українській,67); 

- комплекс приміщень, що закріплений за  комунальною установою «Вижницька 

центральна районна лікарня» по вул.Й.Бурги,5 в м.Вижниця, згідно рішення двадцять восьмої 

сесії Вижницької районної ради VІІ скликання від 18 квітня 2019 року №40-28/19 внесено до 

статутного капіталу КНП «Вижницька районна лікарня», що утворюється внаслідок 

реорганізації цієї комунальної установи, на праві оперативного управління (у відповідності з 

пунктом 4 статті 3 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів 

охорони здоров’я»). Передача комплексу приміщень (повністю або частково) до комунальної 

власності Вижницької міської територіальної громади матиме наслідком вилучення його зі 

статутного капіталу підприємства, що в цілому порушуватиме зазначений Закон та гарантії 

діяльності лікарні. 



 
 

На підставі викладеного, а також керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, статтею 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Порядку безоплатної 

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

затвердженого рішенням шостої сесії районної ради VII скликання від 21 квітня 2016 року № 

115-6/16 «Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницького району»,   районна рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

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. 

 

 

                   Голова районної ради         М. Андрюк 

 

Виконавець:  

 

Завідувач відділу з питань управління  

об’єктами комунальної  

власності, інвестицій та транскордонного  

співробітництва виконавчого  

апарата районної ради                О.Джал 

 

Погоджено: 

 

Заступник голови районної ради     С. Вірста 

Керуючий справами районної ради     Г. Івоняк 

Завідувач юридичного відділу   

виконавчого апарата районної ради      К. Голобуцька  

Завідувач загального відділу 

виконавчого апарата районної ради                Ю. Флора 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань власності, агропромислового  

комплексу, земельних відносин, охорони  

довкілля та надзвичайних ситуацій     Ю. Никифоряк 

Голова постійної комісії районної ради  

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 

   
РЕКОМЕНДАЦІЇ   

 

18 червня  2019 року                                                          м. Вижниця 

Про розгляд проектів рішень 

двадцять дев’ятої сесії районної 

ради VII   скликання 20 червня   

2019 року відповідно до функцій  

та повноважень постійної комісії 

 

Розглянувши та обговоривши проекти рішень двадцять дев’ятої  сесії районної 

ради VII   скликання 20 червня 2019 року відповідно до функцій та повноважень 

постійної комісії, постійна    комісія   

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

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

VII   скликання 20 червня 2019 року наступні проекти рішень: 

- Про надання дозволу на списання основних засобів підприємств, установ, 

організацій, які використовують майно, що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району. 

- Про надання згоди на безоплатне зберігання Трудовим архівом Вижницької 

районної ради документів з особового складу Вижницької ОДПІ. 

- Про укладення на новий термін дії контрактів з керівниками підприємств, які 

використовують майно спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

району.  

- Про затвердження розпорядження голови Вижницької районної ради з питань 

приватизації. 

-  Про ліквідацію структурного підрозділу аптеки № 103 м. Вижниця - аптеки №68 

с.Карапчів, визначення розміру статутного капіталу та внесення змін до Статуту аптеки 

№103 м. Вижниця. 

 

Голова  

постійної комісії районної ради                               

 

 

                                       Ю.Никифоряк 

  

 



 
 

  
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   
 

18 червня  2019 року                                                          м. Вижниця 

 

Про розгляд порядку денного 

та регламенту двадцять дев’ятої 

сесії районної ради VII   скликання 

20 червня  2019 року 

 

Розглянувши порядок денний та регламент двадцять дев’ятої сесії районної 

ради VII   скликання 20 червня  2019 року, заслухавши інформацію голови 

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

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1. Інформацію голови профільної комісії Никифоряка Ю.П. про порядок 

денний та регламент двадцять дев’ятої сесії районної ради VII   скликання 20 

червня  2019 року взяти до відома. 

 

2. Погодити  порядок денний та регламент двадцять дев’ятої сесії районної 

ради VII   скликання 20 червня  2019 року в цілому. 

 

 

 

 

Голова  

постійної комісії районної ради                               

 

 

                                       Ю.Никифоряк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

 

18 червня  2019 року                                                          м. Вижниця 

 

Про підсумки приватизації  

об’єктів спільної та комунальної власності  

територіальних громад сіл, селища, міст  

Вижницького району за 2018 рік 

 

                                                  

 

Заслухавши інформацію завідувача відділу з питань управління об’єктами 

комунальної власності, інвестицій та транскордонного співробітництва 

виконавчого  апарата районної ради Джал О.В. «Про підсумки приватизації 

об’єктів спільної та комунальної власності територіальних громад сіл, селища, 

міст Вижницького району за 2018 рік» (додається), постійна  комісія   

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

Інформацію завідувача відділу з питань управління об’єктами комунальної 

власності, інвестицій та транскордонного співробітництва виконавчого  апарата 

районної ради Джал О.В. «Про підсумки приватизації об’єктів спільної та 

комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького 

району за 2018 рік» взяти до відома. 

 

 

 

Голова  

постійної комісії районної ради                               

 

 

                                       

 

 

                                Ю.Никифоряк 

 

 

 

 

 

 

 

 


