
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ 

 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

 

ПРОТОКОЛ №12 

 
21 жовтня 2021 року                   м.Вижниця 

 

 

Головує:  

1. Бойчак Андрій Олександрович – заступник голови постійної комісії 

 

Присутні члени постійної комісії:  

2.Додяк Наталія Михайлівна  

3. Ордіна Людмила Вікторівна – секретар постійної комісії 

 

 

Відсутні: 

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

та приватизації 

2. Дяконюк Олексій Юрійович 

 

Запрошені на засідання постійної комісії районної ради: 
 

1.  АНДРЮК Михайло 

 

голова Вижницької районної ради 

2.  ВІРСТА Сергій 

 

заступник голови Вижницької районної ради 

3.  МАКОВІЙЧУК Юрій заступник начальника Вижницького відділу поліції ГУ НП 

у Чернівецькій області 

4.  ФЕДОРОЩАК Микола перший заступник голови районної державної 

адміністрації 

5.  ІВОНЯК Георгій керуючий справами Вижницької районної ради 

6.  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 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про надання права оренди Головному управлінню Національної поліції 

в Чернівецькій області на нерухоме майно спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Вижницького району без проведення аукціону. 

2. Про функціонування юридичної особи - «Фонд розвитку фізичної 

культури та спорту» Вижницької районної ради. 

3. Про погодження порядку денного та регламенту роботи другого 

пленарного засідання дев’ятої сесії районної ради VІIІ скликання 21 жовтня 

2021 року з питань, що стосуються компетенції постійної комісії. 

Інформує по 1-3 питаннях :  
завідувачка відділу з питань забезпечення повноважень щодо 

управління об’єктами спільної власності, інформаційно-

комунікативних зв’язків, інвестицій та співробітництва 

виконавчого апарату районної ради 

Олена ЧЕПУХ 

 

Слухали по першому-третьому питаннях: 

 

ЧЕПУХ Олену, завідувачку відділу з питань забезпечення повноважень 

щодо управління об’єктами спільної власності, інформаційно-комунікативних 

зв’язків, інвестицій та співробітництва виконавчого апарату районної ради, 

яка поінформувала про: 

- Надання права оренди Головному управлінню Національної поліції в 

Чернівецькій області на нерухоме майно спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Вижницького району без проведення аукціону. 

- Функціонування юридичної особи - «Фонд розвитку фізичної культури 

та спорту» Вижницької районної ради. 

- Порядок денний та регламент роботи другого пленарного засідання 

дев’ятої сесії районної ради VІIІ скликання 21 жовтня 2021 року з питань, що 

стосуються компетенції постійної комісії. 

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

БОЙЧАК Андрій. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

По першому питанню: 

1. ІНФОРМАЦІЮ Олени ЧЕПУХ – завідувачки відділу з питань 

забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності, 

інформаційно-комунікативних зв’язків, інвестицій та співробітництва 

виконавчого апарату районної ради з цього питання взяти до відома.  

2. ВНЕСТИ на розгляд другого пленарного засідання дев’ятої сесії 

районної ради VІIІ скликання 21 жовтня 2021 року питання «Про надання 
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права оренди Головному управлінню Національної поліції в Чернівецькій 

області на нерухоме майно спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району без проведення аукціону» (проект рішення 

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 №1 прийняти (додаються). 

 

По другому питанню: 

1. ІНФОРМАЦІЮ Олени ЧЕПУХ – завідувачки відділу з питань 

забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності, 

інформаційно-комунікативних зв’язків, інвестицій та співробітництва 

виконавчого апарату районної ради з цього питання взяти до відома.  

2. ВНЕСТИ на розгляд чергової сесії районної ради питання щодо 

внесення змін до Статуту Фонду розвитку фізичної культури та спорту та про 

призначення керівника Фонду розвитку фізичної культури та спорту. 

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  №2 прийняти (додаються). 

 

По третьому питанню: 

ПОГОДИТИ порядок денний та регламент роботи другого пленарного 

засідання дев’ятої сесії районної ради VІIІ скликання 21 жовтня 2021 року з 

включенням до нього питання «Про надання права оренди Головному 

управлінню Національної поліції в Чернівецькій області на нерухоме майно 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 

району без проведення аукціону» (додається) 

Голосували: 

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

Рекомендації  №3 прийняти (додаються). 

 

 

Заступник голови 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                  Андрій БОЙЧАК 


