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ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________ СЕСІЯ УП СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я №

_________________  2019 року м. Вижниця

Про розгляд рішення
двадцять восьмої сесії Вижницької
міської ради УІІІ скликання
від 17 квітня 2019 року №113/1-28/19
«Про 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 «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 _______  2019 року №______ , 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 «Про надання згоди на 
прийняття майна у комунальну власність Вижницької міської територіальної 
громади» взяти до відома.
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Г олова районної ради М. Андрюк

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

О.Джал

С. Вірста 

Г.Івоняк 

К. Голобуцька 

Ю. Флора

Ф.Митринюк

Ю. Никифоряк

О.Сащук
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У К Р А Ї 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. 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 (відповідно до частки, яка 
буде визначена в результаті процедури встановлення частки майна Вижницької міської 
територіальної громади у спільній власності територіальної громади сіл, селища та міст 
Вижницького району), що перебуває на балансі КУ «Вижницька ЦРЛ» Вижницької 
районної ради без зміни профілю за адресою м. Вижниця вул. Й. Бурги, 5.

2. Звернутись до Вижницької районної ради з клопотанням про передачу 
нерухомого майна, що перебуває на балансі КУ «Вижницька ЦРЛ» Вижницької районної 
ради без зміни профілю за адресою м. Вижниця вул. Й. Бурги, 5 в комунальну власність 
Вижницької міської територіальної громади.

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

Міський голова

Виконавець: ^
В.о. начальника відділу житлово- 
комунального господарства, 
комунальної власності, 
благоустрою, транспорту 
та інфраструктури

О.Г. Чепіль

А. І. Роман


