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УКРАЇНА 
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________ СЕСІЯ УП СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я №

_________________  2019 року м. Вижниця

Про розгляд рішень
двадцять восьмої сесії
Вижницької міської ради
VIII скликання від 17 квітня 2019 року
щодо надання згоди на прийняття
майна у комунальну власність
Вижницької міської територіальної громади

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, статтею 60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про 
передачу об'єктів права державної та комунальної власності» від 03.03.1998 року 
зі змінами, 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», розглянувши рішення двадцять восьмої сесії Вижницької 
міської ради VIII 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» (додається), беручи до уваги лист 
балансоутримувача майнового комплексу приміщень -  комунальної установи 
«Вижницька центральна районна лікарня» від 14 травня 2019 року №01-22/523, 
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, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Рішення двадцять восьмої сесії Вижницької міської ради VIII 
скликання від 17 квітня 2019 року №113/1-28/19 та №113/2-28/19 «Про надання



згоди на прийняття майна у комунальну власність 
територіальної громади» взяти до відома.

2.

Г олова районної ради 

Виконавець:

Завідувач відділу з питань управління 
об’єктами комунальної 
власності, інвестицій та транскордонного 
співробітництва виконавчого 
апарата районної ради

Погоджено:

Заступник голови районної ради

Керуючий справами районної ради 
Завідувач юридичного відділу 
виконавчого апарату районної ради 
Завідувач загального відділу 
виконавчого апарату районної ради

Г оловний лікар КУ «Вижницька 
центральна районна лікарня»

Голова постійної комісії районної ради 
з питань власності, агропромислового 
комплексу, земельних відносин, охорони 
довкілля та надзвичайних ситуацій

Голова постійної комісії районної ради 
з питань освіти, охорони здоров’я, 
культури, молоді та спорту

Вижницької міської

М. Андрюк

О.Джал

С. Вірста 

Г.Івоняк 

К. Голобуцька 

Ю. Флора

Ф.Митринюк

Ю. Никифоряк 

О.Сащук
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У К Р А І Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИЖНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИЖНИЦЬКОГО РАЙОНУ 

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ УІІІ-го СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ № 113/1-28/19 

17 квітня 2019 року м. Вижни ця

Про надання згоди на прийняття 

майна у комунальну власність 

Вижницької міської територіальної громади

Керуючись п. ст. 26. ст. 59. 60. частини 3 пункту 10 Прикінцевих га перехідних 

положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 3(» 

Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України, ст. 25 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україн і» та враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань соціального, побутового і торгівельного обслуговування 

населення, комунальної власності та приватизації, промисловості і підприємницької 

діяльності,

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на прийняття із спільної власності територіальної громади сі.; 

селища та міст Вижпицького району у власність Вижницької міської територіальної 

громади г. особі Вижницької міської ради нерухомого майна (відповідно до частки, яка 

буде визначена в результаті процедури встановлення частки майна Вижницької міської 

територіальної громади у спільній власності територіальної громади сіл селища та м іс , 

Ви/книпького району), що перебуває на балансі КУ «Вижницька ЦРЛ» Впжшшьки 

районної ради без з м і н и  функціонального призначення за адресою  м .  Вижниця в_\ л. 

И. Бурги. 5 з наступною безоплатною передачею в оперативне управління 

новое твореному НКГІ «Вижницька районна лікарня» Вижницької районної ради,

2. Звернутись до Вижницької районної ради з клопотанням про передач;, 

нерухомого майна, що перебуває на балаїтсі КУ «Вижницька районна лікарня> 

Вижницької районної ради за адресою м. Вижниця вул. И. Бурій. 5 в комунальну 

власність Вижницької міської територіальної громади без зміни функціонально:; 

п р и з ті а ч е н н я . .__,

3. еї|й^уанням даного рішення покласти на постійну комісію місько, 

ради з побутового і торгівельного обслуговування населень;:, 

комуналі^ ^ї|риватизації. промисловості і підприємницької діяльності

М . О.Г. Чсліль
‘ к  р а ’ -

Виконавець: "

В.о. начальника відділу житлово- 

ко :>-ї у н ал ь н о го ге с п ода р ст в а , 
комунальної власності, 

б л а го у с т р о к>, т р а н с пор ту

га інфраструктури А. і. Роман



У К Р А Ї Н А  
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИЖНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИЖНИЦЬКОГО РАЙОНУ 

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ VIII-го СКЛИКАННЯ 
РІШЕННЯ № 113/2-28/19 

17 квітня 2019 року м. Вижниця
Про надання згоди на прийняття 
майна у комунальну власність 
Вижницької міської територіальної громади

Керуючись п. ст. 26, ст. 59, 60, частини 3 пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 39 Прикінцевих та перехідних 
положень Бюджетного Кодексу України, ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань соціального, 
побутового і торгівельного обслуговування населення, комунальної власності та приватизації, 
промисловості і підприємницької діяльності,

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на прийняття із спільної власності територіальної громади сіл, селища та 
міст Вижницького району у власність Вижницької міської територіальної громади в особі 
Вижницької міської ради нерухомого майна, а саме:

- Нежитлове приміщення (гаражі) за адресою м. Вижниця вул. Січових Стрільців, 4;
- Нежитлове приміщення (тир) за адресою м. Вижниця вул. Січових Стрільців, 4,6
- Нежитлове приміщення (підвал) за адресою м. Вижниця вул. Українська, 67.
2. Звернутись до Вижницької районної ради з клопотанням про передачу нерухомого майна 

за адресою м. Вижниця вул. Січових Стрільців, 4 та 4,6 та нерухомого майна за адресою м. 
Вижниця вул. Українська, 67.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань соціального, побутового і торгівельного обслуговування населення, комунальної власності 
та приватизації, промислово^ п і шдпрйємницької діяльності (Гаврилюк P.M.).

' ' ' ' '
ЇІІ ■ : А  ' ■ ,

Міський голова |  ^  , • О.Г. Чепіль



V РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ

HTtfUIbHA РАЙОННА ЛІКАРНЯ» 
вул. Йосифа Бурги, 5. тел.: 2*11-42; 2-13-73; 2-13-32

005697,ШФР 856135 у Чернівецькій області

. /  Голові Винницької районної ради 
ї АндрюкуМ.І

I j і ;
' Голові Винницької районної 
. ' державшої адміністрації

; I • Сенчуку Р.І.
j і

На Віщі л и с т - Щ 19)04.2019 року №02-30/174 КУ «Винницька центральна
районі-а лікарня» повідомляє наступне : ■ ^

Згідно рішення двадцять восьмої сесії Винницької районної ради У11 . 
скликання №40-28/19 від 18.04.2019 року затверджено розмір статутного 

■ капіталу Комунального некомерційного підприємства «Винницька районна 
лікарня» в сумі 26 820 934 гривйі, що включає все рухоме та нерухоме майно 
згідно закону Укращи від 6.04.2017 року « Про внесення змін до деяких 
з а к о н о д а в ч и х  актів України щодо удосконалення законодавства з питань
діяльності закладів охорони здоров»^» . ;

І Пунктом 4, ст.З’Прикінцевих полонень вказаного закону передбачено, 
що органи, які здійснюють управління майном: відповідних закладів охорони 
здорові>Я -  бюджетийх установ, передають відповідним комунальним^ ^ 
н'екомерційним підприємствам, що утворюються в результаті реорганізації 
т^ких установ, |всЬ майно, яке входить до цілісного майнового комплексу 
зікіїадів охорони здоров»я, я к и м и  користувались на законних підставах ці
заклади. : ;і' j.i ' І : ' , ' .і ••
І А тсіму передача власність Виж^ицької міської територіальної громади

цього майна матиме наслідком вилучання його-із статутного капіталу 
н Ь в о с т В о р е н о г о  підприємства, що в цілому буде порушувати гарантії його 
діяльності, які передбачені вищевказаним законом.

Таким чином КУ |«Вижницька'центральна районна лікарня » згоди на
передачу майна н надає.

Г оловний ліккр і  1 
КУ «Винницька ЦРЛ Митринюк Ф.
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