
 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОЗАЧЕРГОВА ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   №30-21/18 

 

29 березня 2018 року м. Вижниця 

 

Про безоплатну передачу 

комунального підприємства – 

Вижницька районна дирекція 

кіновідеомережі зі спільної 

власності територіальних громад 

сіл, селища, міст району  

у комунальну власність 

Вижницької міської 

територіальної громади  

 

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, статтею 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 39 Бюджетного Кодексу 

України, 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 21 

квітня 2016 року № 115-6/16 «Про управління майном спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району», розглянувши 

рішення ХІІІ сесії Вижницької міської ради VІІІ скликання 14 грудня 2017 року 

№ 330/1-13/17 «Про внесення змін в рішення 12-ої сесії міської ради VІІІ 

скликання №304/1-12/17 від 15 листопада 2017 року», беручи до уваги згоду на 

передачу комунального підприємства – Вижницької районної дирекції 

кіновідеомережі (лист №6 від 11.01.2018 року), враховуючи рекомендації 

спільного засідання постійних комісії районної ради з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики, законності і захисту прав громадян, з питань 

бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку, з питань власності, 

агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та 

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

спорту з цього питання, районна рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Передати безоплатно до 1 липня 2018 року зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність 

Вижницької міської територіальної громади комунальне підприємство – 

Вижницьку районну дирекцію кіновідеомережі, що розташоване на території 



Вижницької міської  територіальної громади та забезпечує її потреби в тому 

числі, при умові збереження профілю  та без права на приватизацію. 

2. Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району  у комунальну власність Вижницької міської 

територіальної громади нерухоме майно, розташоване в м.Вижниця по 

вул.Грушевського, 35 – будівлю  кінотеатру ім.Т.Г.Шевченка, позначену у 

поверхневому плані інвентарної справи літ. «А», загальною площею 600,00 м2, 

інвентарний  номер 1030006, введену в експлуатацію у 1961 році, початковою 

балансовою вартістю 310082,00 грн., залишковою вартістю – 38193,00 грн., 

знос становить 88 %, та будівлю гаражів, загальною площею 90,10 м2, 

інвентарний  номер 10310010, введену в експлуатацію у 1968 році, початковою 

балансовою вартістю 155955,00 грн., залишковою вартістю – 124357,00 грн., 

знос становить 20 %.  

3. Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району у комунальну власність Вижницької міської 

територіальної громади рухоме майно, що закріплене за комунальним 

підприємством - Вижницька районна дирекція кіновідеомережі. 

4. Доручити комісії районної ради з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району (С.Вірста) 

спільно з відділом культури Вижницької районної державної адміністрації, з 

однієї сторони (Додяк Н.М.), представників Вижницької міської територіальної 

громади, з іншої сторони, за участю комунального підприємства - Вижницька 

районна дирекція кіновідеомережі (Максимчук В.П.), в порядку, встановленому 

Законом України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної 

власності», Порядком безоплатної передачі майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району, затвердженим рішенням 

шостої сесії районної ради VII скликання 21 квітня 2016 року № 115-6/16 «Про 

управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницького району», здійснити передачу комунального підприємства - 

Вижницька районна дирекція кіновідеомережі, нерухомого та рухомого майна, 

оформити акти приймання-передавання та подати їх на затвердження сесії  

районної ради. 

5. З моменту передачі комунального підприємства - Вижницька районна 

дирекція кіновідеомережі, вивести Вижницьку районну раду (код ЄДРПОУ 

21449448) із засновників комунального підприємства - Вижницька районна 

дирекція кіновідеомережі, яке передається зі спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст Вижницького району, у комунальну власність 

Вижницької міської  територіальної громади, засновником якого виступатиме 

Вижницька міська рада (код ЄДРПОУ 04062096). 

6. Доручити голові районної ради  Андрюку М.І. укласти з Вижницькою 

міською радою договір на передачу прав засновника юридичної особи - 

Вижницької районної дирекції кіновідеомережі від Вижницької районної ради 

до Вижницької міської ради. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій (Ю.Никифоряк). 

 

Голова районної ради              М. Андрюк 


