
 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   №87-24/18 

 

30 серпня 2018 року м. Вижниця 

 

Про внесення доповнень до рішення 

чотирнадцятої сесії районної ради 

VII скликання  від 30 березня 2017 

року  №58-13/17 «Про безоплатну 

передачу майна закладів охорони 

здоров’я зі спільної  власності 

територіальних громад сіл,  

селища, міст району у комунальну  

власність Вижницької міської 

об’єднаної територіальної громади »  

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання  

Вижницької міської ради від 24 липня 2018 року № 02-14/1178 щодо внесення 

доповнень у рішення чотирнадцятої сесії районної ради VII скликання від 30 

березня  2017 року №58-13/17 «Про безоплатну передачу майна закладів 

охорони здоров’я зі спільної  власності територіальних громад сіл, селища, міст 

району у комунальну власність Вижницької міської об’єднаної територіальної 

громади» з метою реєстрації транспортних засобів, які були передані по акту 

приймання-передавання зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району у комунальну власність Вижницької міської об’єднаної 

територіальної громади  1 квітня 2017 року, враховуючи рекомендації постійної 

комісії районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, 

земельних відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій з цього 

питання, районна рада   

ВИРІШИЛА: 

 

1. Підпункт 1.1. рішення чотирнадцятої сесії районної ради VII 

скликання від 2 березня 2017 року №58-13/17 «Про безоплатну передачу майна 

закладів охорони здоров’я зі спільної  власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району у комунальну власність Вижницької міської об’єднаної 

територіальної громади» після слів «Рухоме майно,..», доповнити наступним 

змістом: 

«… в тому числі автомобілі:  

УАЗ – 3962, реєстраційний номер СЕ1382 ВЕ, 2001 року випуску; 

УАЗ – 396294, реєстраційний номер СЕ6617ВС, 2007 року випуску; 
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УАЗ – 396294, реєстраційний номер СЕ6618ВС, 2007 року випуску,…». 

 

2. 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 

 


