
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ 

 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

 

ПРОТОКОЛ №10 

 
06 липня  2021 року                   м.Вижниця 

 

 

Головує:  
1. КОЗЯН Михайло – голова постійної комісії з питань комунальної власності 

та приватизації 

 

Присутні члени постійної комісії:  

2.Додяк Наталія Михайлівна  

3.Дяконюк Олексій Юрійович 

 

Відсутні: 

1. Бойчак Андрій Олександрович – заступник голови постійної комісії 

2. Ордіна Людмила Вікторівна – секретар постійної комісії 

 

 

Запрошені на засідання постійної комісії районної ради: 
 

1.  АНДРЮК Михайло 

 

голова Вижницької районної ради 

2.  ВІРСТА Сергій 

 

заступник голови Вижницької районної ради 

3.  ЧЕПІЛЬ Олексій Вижницький міський голова 

4.  ЛУЧИК Олена В.о. директора КУ «Об’єднаний трудовий архів 

Вижницького району» 

5.  ТРУФИН Олексій Директор КП «Ком-сервіс» 

6.  ПОВІДАШ Іван Путильський селищний голова 

7.  ГУЗАК Юрій начальник КП «Вижницьке РБТІ» 

8.  ПСАРЮК Лілія начальник Путильського районного комунального 

проектно-виробничого, архітектурно-планувального 

бюро Путильської районної ради Чернівецької області 
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9.  КЛИМ Богдан Начальник Госпрозрахункового проектно-виробничого 

архітектурно-планувального бюро Вижницької 

районної ради 

10.  ЧЕПУХ Олена завідувачка відділу з питань забезпечення повноважень 

щодо управління об’єктами спільної власності, 

інформаційно-комунікативних зв’язків, інвестицій та 

співробітництва виконавчого апарату районної ради 

11.  ФЕДОРОЩАК Микола 

 

заступник голови 

Вижницької районної державної адміністрації 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про затвердження акту приймання-передавання  рухомого майна із 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 

району у комунальну власність Вижницької міської  територіальної громади. 

2. Про затвердження акту приймання-передавання нерухомого та 

рухомого майна із балансу Вижницької районної ради в оперативне 

управління КУ «Об’єднаний трудовий архів Вижницького району». 

3. Про передачу рухомого та нерухомого майна котельні в смт.Путила 

в господарське відання  КП «Ком-сервіс» Вижницької районної ради  та зміну 

розміру статутного капіталу підприємства. 

4. Про безоплатну передачу рухомого майна із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну 

власність Путильської селищної територіальної громади. 

Інформує по 1-4 питаннях :  
голова постійної комісії районної ради з питань 

комунальної власності та приватизації 

Михайло КОЗЯН  

5. Про затвердження передавального акту юридичної особи – 

Путильського комунального районного бюро технічної інвентаризації 

Путильської районної ради Чернівецької області. 

6. Про затвердження ліквідаційного балансу юридичної особи – 

Путильського комунального районного бюро технічної інвентаризації 

Путильської районної ради Чернівецької області. 

Інформують по 5-6 питаннях :  
голова ліквідаційної комісії Путильського 

комунального районного бюро технічної інвентаризації 

Путильської районної ради Чернівецької області 

Сергій ВІРСТА 

начальник КП «Вижницьке РБТІ» 

Юрій ГУЗАК 

7. Про діяльність Путильського районного комунального проектно-

виробничого, архітектурно-планувального бюро Путильської районної ради 

Чернівецької області. 
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Інформують:  
начальник Путильського районного комунального 

проектно-виробничого, архітектурно-планувального 

бюро Путильської районної ради Чернівецької області 

Лілія ПСАРЮК 

8. Про надання права оренди Путильській селищній раді на нерухоме 

майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 

району без проведення аукціону. 

Інформує:  
голова Путильської селищної ради 

Іван ПОВІДАШ 

9. Про погодження порядку денного та регламенту роботи позачергової 

восьмої сесії районної ради VІIІ скликання 08 липня 2021 року з питань, що 

стосуються компетенції постійної комісії. 

Інформує:  
голова постійної комісії районної ради з питань 

комунальної власності та приватизації 

Михайло КОЗЯН  

 

 

Слухали по першому-четвертому питаннях: 

 

КОЗЯНА Михайла, голову постійної комісії районної ради з питань 

комунальної власності та приватизації, який ознайомив з проєктами рішень 

позачергової восьмої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 08 

липня 2021 року, а саме: 

- Про затвердження акту приймання-передавання  рухомого майна із 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 

району у комунальну власність Вижницької міської  територіальної громади. 

- Про затвердження акту приймання-передавання нерухомого та 

рухомого майна із балансу Вижницької районної ради в оперативне 

управління КУ «Об’єднаний трудовий архів Вижницького району». 

- Про передачу рухомого та нерухомого майна котельні в смт.Путила в 

господарське відання  КП «Ком-сервіс» Вижницької районної ради  та зміну 

розміру статутного капіталу підприємства. 

- Про безоплатну передачу рухомого майна із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну 

власність Путильської селищної територіальної громади. 
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В обговоренні питань взяли участь: ВІРСТА Сергій, ДОДЯК Наталія, 

ЛУЧИК Олена, ПОВІДАШ Іван, ЧЕПУХ Олена. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

По першому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд позачергової восьмої сесії 

Вижницької районної ради VIIІ скликання 08 липня 2021 року «Про 

затвердження акту приймання-передавання  рухомого майна із спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району у 

комунальну власність Вижницької міської  територіальної громади». 

Голосували: 

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

Рекомендації №1 прийняти (додаються). 

 

По другому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд позачергової восьмої сесії 

Вижницької районної ради VIIІ скликання 08 липня 2021 року «Про 

затвердження акту приймання-передавання нерухомого та рухомого майна із 

балансу Вижницької районної ради в оперативне управління КУ «Об’єднаний 

трудовий архів Вижницького району». 

Голосували: 

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

Рекомендації  №2 прийняти (додаються). 

 

По третьому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд позачергової восьмої сесії 

Вижницької районної ради VIIІ скликання 08 липня 2021 року  «Про передачу 

рухомого та нерухомого майна котельні в смт. Путила в господарське відання 

КП «Ком-сервіс» Вижницької районної ради  та зміну розміру статутного 

капіталу підприємства». 

Голосували: 

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

Рекомендації  №3 прийняти (додаються). 

 

По четвертому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд позачергової восьмої сесії 

Вижницької районної ради VIIІ скликання 08 липня 2021 року  «Про 

безоплатну передачу рухомого майна із спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну власність 

Путильської селищної територіальної громади». 
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Голосували: 

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

Рекомендації  №4 прийняти (додаються). 

 

Слухали по п’ятому-шостому питаннях: 

 

ВІРСТУ СЕРГІЯ, голову ліквідаційної комісії Путильського 

комунального районного бюро технічної інвентаризації Путильської районної 

ради Чернівецької області, заступника голови районної ради, який ознайомив 

з проєктами рішень позачергової восьмої сесії Вижницької районної ради VIIІ 

скликання 08 липня 2021 року, а саме: 

- Про затвердження передавального акту юридичної особи – 

Путильського комунального районного бюро технічної інвентаризації 

Путильської районної ради Чернівецької області. 

- Про затвердження ліквідаційного балансу юридичної особи – 

Путильського комунального районного бюро технічної інвентаризації 

Путильської районної ради Чернівецької області. 

В обговоренні питань взяли участь: ГУЗАК Юрій, КОЗЯН Михайло, 

ДОДЯК Наталія. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

По п’ятому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд позачергової восьмої сесії 

Вижницької районної ради VIIІ скликання 08 липня 2021 року  «Про 

затвердження передавального акту юридичної особи – Путильського 

комунального районного  бюро технічної інвентаризації Путильської районної 

ради Чернівецької області». 

 

Голосували: 

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

Рекомендації  №5 прийняти (додаються). 

 

По шостому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд позачергової восьмої сесії 

Вижницької районної ради VIIІ скликання 08 липня 2021 року  «Про 

затвердження ліквідаційного балансу юридичної особи – Путильського 

комунального районного бюро технічної інвентаризації  Путильської районної 

ради Чернівецької області». 

 

Голосували: 

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 
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Рекомендації  №6 прийняти (додаються). 

 

Слухали по сьомому питанню: 

 

ВІРСТУ СЕРГІЯ, заступника голови районної ради, який розповів 

присутнім про діяльність Путильського районного комунального проектно-

виробничого, архітектурно-планувального бюро Путильської районної ради 

Чернівецької області. 

 

В обговоренні питань взяли участь: КОЗЯН Михайло, КУДРИК Тамара, 

ДОДЯК Наталія, ПОВІДАШ Іван, ЧЕПУХ Олена. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

По сьомому питанню: 

1. ІНФОРМАЦІЮ заступника голови районної ради Сергія ВІРСТИ з 

цього питання взяти до відома. 

2. ДОРУЧИТИ виконавчому апарату районної ради вивчити доцільність 

одночасної діяльності двох комунальних підприємств однакового спрямування 

- Путильського районного комунального проектно-виробничого, архітектурно-

планувального бюро Путильської районної ради Чернівецької області та 

Госпрозрахункового проектно-виробничого архітектурно-планувального бюро 

Вижницької районної ради Чернівецької області. 

3. На підставі проведеного аналізу, викладенного в пункті 2 цих 

рекомендацій, винести розгляд даного питання на чергову сесію Вижницької 

районної ради.  

4. КОНТРОЛЬ за виконанням цих рекомендацій покласти на постійну 

комісію з питань комунальної власності та приватизації (Михайло КОЗЯН). 

 

Голосували: 

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

Рекомендації  №7 прийняти (додаються). 

 

Слухали по восьмому питанню: 

 

ПОВІДАША Івана, голову Путильської селищної ради, який озвучив 

лист Путильської селищної ради №443 від 02 липня 2021 року «Про надання 

права оренди Путильській селищній раді на нерухоме майно спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району без 

проведення аукціону». 

 

В обговоренні питання взяли участь: КОЗЯН Михайло, ВІРСТА Сергій, 

ДОДЯК Наталія, ЧЕПУХ Олена. 
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ВИРІШИЛИ: 

ВНЕСТИ на розгляд позачергової восьмої сесії Вижницької районної 

ради VIIІ скликання 08 липня 2021 року питання «Про надання права оренди 

Путильській селищній раді на нерухоме майно спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району без проведення 

аукціон» (проект рішення додається). 

 

Голосували: 

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

Рекомендації  №8 прийняти (додаються). 

 

Слухали по дев’ятому питанню: 

 

КОЗЯНА Михайла, голову постійної комісії районної ради з питань 

комунальної власності та приватизації, який ознайомив з порядком денним 

позачергової восьмої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 08 

липня 2021 року. 

 

В обговоренні питання взяли участь: ВІРСТА Сергій, ДОДЯК Наталія, 

КОЛОТИЛО Сергій, ЧЕПУХ Олена. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. ІНФОРМАЦІЮ Михайла КОЗЯНА – голови постійної комісії з цього 

питання взяти до відома.  

2. ПОГОДИТИ порядок денний та регламент роботи позачергової 

восьмої сесії районної ради VІIІ скликання 08 липня 2021 року з включенням 

до нього питання «Про надання права оренди Путильській селищній раді на 

нерухоме майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вижницького району без проведення аукціону» (додається). 

3. КОНТРОЛЬ за виконанням цих рекомендацій покласти на постійну 

комісію з питань комунальної власності та приватизації (Михайло КОЗЯН). 

 

Голосували: 

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

Рекомендації  №9 прийняти (додаються). 

 

 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                  Михайло КОЗЯН 

 


