
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ 

 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

 

ПРОТОКОЛ №8 

 
24 травня  2021 року                   м.Вижниця 

 

 

Головує: 1. Бойчак Андрій Олександрович – заступник голови постійної 

комісії  

 

Присутні члени постійної комісії:  

2.Додяк Наталія Михайлівна  

3.Дяконюк Олексій Юрійович 

 

Відсутні: 

1. КОЗЯН Михайло – голова постійної комісії з питань комунальної 

власності та приватизації 

2. Ордіна Людмила Вікторівна – секретар постійної комісії 

 

 

Запрошені на засідання постійної комісії районної ради: 
 

1.  АНДРЮК Михайло 

 

голова Вижницької районної ради 

2.  ФЕДОРОЩАК Микола 

 

заступник голови 

Вижницької районної державної адміністрації 

3.  ВІРСТА Сергій 

 

заступник голови Вижницької районної ради 

4.  ЧЕПІЛЬ Олексій Вижницький міський голова 

5.  ОГРОДЮК Микола Директор КП «Радіо «Хвилі Черемошу» 

6.  ТРУФИН Олексій Директор КП «Ком-сервіс» 

7.  ЧЕПУХ Олена В.о. завідувачки відділу з питаньзабезпечення 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 затвердження акту приймання-передавання нерухомого майна із 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 

району у комунальну власність Вижницької міської територіальної громади.  

2. Про затвердження Переліку об'єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району. 

3. Про надання права оренди Селятинській сільській раді на нерухоме 

майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 

району без проведення аукціону. 

4. Про надання права оренди Вижницькій районній державній 

адміністрації та Архівному відділу Вижницької районної державної 

адміністрації на нерухоме майно спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району без проведення аукціону. 

5. Про надання права оренди Південно-Західному міжрегіональному 

управлінню Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) на нерухоме майно 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 

району без проведення аукціону.   

6. Про затвердження розпорядження голови Вижницької районної ради 

від 26 березня 2021 року №08 «Про дострокове припинення контракту з  

Миколою ОГРОДЮКОМ». 

7. Про затвердження розпорядження голови Вижницької районної ради 

від  13 квітня 2021 року №17 «Про затвердження складу комісій районної 

ради» 

Інформує по 1-7 питаннях :  
Заступник голови постійної комісії районної ради з питань 

комунальної власності та приватизації 

БОЙЧАК Андрій 

8. Про завершення опалювального сезону 2020-2021 року КП «Ком-

сервіс» та підготовка до наступного опалювального сезону 2021-2022 року. 

Інформує:  
директор КП «Ком-сервіс» 

ТРУФИН Олексій 

 

 

 

Слухали по першому-сьомому питаннях: 
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БОЙЧАКА Андрія, заступника голови постійної комісії районної ради з 

питань комунальної власності та приватизації, який ознайомив з проєктами 

рішень сьомої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 27 травня 2021 

року, а саме: 

- Про затвердження акту приймання-передавання нерухомого майна із 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 

району у комунальну власність Вижницької міської територіальної громади.  

- Про затвердження Переліку об'єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району. 

- Про надання права оренди Селятинській сільській раді на нерухоме 

майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 

району без проведення аукціону. 

- Про надання права оренди Вижницькій районній державній 

адміністрації та Архівному відділу Вижницької районної державної 

адміністрації на нерухоме майно спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району без проведення аукціону. 

- Про надання права оренди Південно-Західному міжрегіональному 

управлінню Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) на нерухоме майно 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 

району без проведення аукціону.   

- Про затвердження розпорядження голови Вижницької районної ради 

від 26 березня 2021 року №08 «Про дострокове припинення контракту з  

Миколою ОГРОДЮКОМ». 

- Про затвердження розпорядження голови Вижницької районної ради 

від  13 квітня 2021 року №17 «Про затвердження складу комісій районної 

ради» 

 

В обговоренні питань взяли участь: АНДРЮК Михайло, ВІРСТА Сергій, 

ДОДЯК Наталія, ЧЕПУХ Олена. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

По першому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд сьомої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 27 травня 2021 року  «Про затвердження акту 

приймання-передавання нерухомого 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. 
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Рекомендації №1 прийняти (додаються). 

 

По другому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд сьомої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 27 травня 2021 року проєкт рішення «Про 

затвердження Переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району». 

 

Голосували: 

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

Рекомендації  №2 прийняти (додаються). 

 

По третьому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд сьомої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 27 травня 2021 року проєкт рішення «Про 

надання права оренди Селятинській сільській раді на нерухоме майно спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району без 

проведення аукціону». 

Голосували: 

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

Рекомендації  №3 прийняти (додаються). 

 

По четвертому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд сьомої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 27 травня 2021 року проєкт рішення «Про 

надання права оренди Вижницькій районній державній адміністрації та 

Архівному відділу Вижницької районної державної адміністрації на нерухоме 

майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 

району без проведення аукціону». 

 

Голосували: 

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

Рекомендації  №4 прийняти (додаються). 

 

По п’ятому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд сьомої сесії Вижницької районної 

ради VIIІ скликання 27 травня 2021 року проєкт рішення «Про надання права 

оренди Південно-Західному міжрегіональному управлінню Міністерства 

юстиції (м.Івано-Франківськ) на нерухоме майно спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району без проведення 

аукціону». 
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Голосували: 

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

Рекомендації  №5 прийняти (додаються). 

 

По шостому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд сьомої сесії Вижницької районної 

ради VIIІ скликання 27 травня 2021 року проєкт рішення Про затвердження 

розпорядження голови Вижницької районної ради від  26 березня 2021 року 

№08 «Про дострокове припинення контракту з  Миколою ОГРОДЮКОМ». 

 

Голосували: 

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

Рекомендації  №6 прийняти (додаються). 

 

По сьомому питанню: 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд сьомої сесії Вижницької районної 

ради VIIІ скликання 27 травня 2021 року проєкт рішення «Про затвердження 

розпорядження голови Вижницької районної ради від  13 квітня 2021 року 

№17 «Про затвердження складу комісій районної ради»». 

 

Голосували: 

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

Рекомендації  №7 прийняти (додаються). 

 

Слухали по восьмому питаннях: 

 

ТРУФИНА Олексія, директора КП «Ком-сервіс», який розповів про 

завершення опалювального сезону 2020-2021 року КП «Ком-сервіс» та 

підготовку до наступного опалювального сезону 2021-2022 року. 

 

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

ДОДЯК Наталія, ЧЕПУХ Олена. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. ІНФОРМАЦІЮ директора КП «Ком-сервіс» Олексія ТРУФИНА 

«Про завершення опалювального сезону 2020-2021 року КП «Ком-сервіс» та 

підготовка до наступного опалювального сезону 2021-2022 року», взяти до 

відома (додається). 

2. Директору КП «Ком-сервіс» Олексію ТРУФИНУ надалі: 

- здійснювати виконання своїх функціональних обов’язків, 

передбачених контрактом, статутом комунального підприємства та чинним 

законодавством України, а також забезпечувати ефективну діяльність 

комунального підприємства;  
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- вдосконалювати фінансово-господарську діяльність підприємства з 

метою підвищення прибутковості, ефективно використовувати бюджетні 

кошти, та вживати заходів щодо недопущення збитковості комунального 

підприємства; 

- в межах підготовки до наступного опалювального сезону розглянути 

можливість включення до мережі комунального підприємства котельні, яка 

знаходиться за адресою: вул.Українська,180 смт.Путила Вижницького району. 

3. Винести розгляд питання про передачу рухомого та нерухомого 

майна котельні в смт. Путила в господарське відання КП «Ком-сервіс» 

Вижницької районної ради на сесію Вижницької районної ради. 

4. Контроль за виконанням цих рекомендацій покласти на постійну 

комісію районної ради з питань комунальної власності та приватизації 

(Михайло КОЗЯН). 

 

Голосували: 

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

Рекомендації  №8 прийняти (додаються). 

 

 

 

Заступник голови 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                  Андрій БОЙЧАК 

 


