
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ №1  

06 липня 2021 року                                                      м.Вижниця  

Про затвердження акту приймання-

передавання  рухомого майна із спільної 

власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району у 

комунальну власність Вижницької 

міської  територіальної громади 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення 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», постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

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». 

 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                   Михайло КОЗЯН 



 
 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ №2  

 

06 липня 2021 року                                                      м.Вижниця  

Про затвердження акту приймання-

передавання нерухомого та рухомого майна 

із балансу Вижницької районної ради в 

оперативне управління КУ «Об’єднаний 

трудовий архів Вижницького району» 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення 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», постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

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». 

 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                   Михайло КОЗЯН 
 

 

 



 
 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ №3  

 
06 липня 2021 року                                                      м.Вижниця  

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 

 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення 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», постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

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». 

 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                   Михайло КОЗЯН 
 

 

 

 



 
 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ №4  

 

06 липня 2021 року                                                      м.Вижниця  

Про безоплатну передачу рухомого майна із 

спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Вижницького району у 

комунальну власність Путильської селищної 

територіальної громади 

 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення 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», постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

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». 

 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                   Михайло КОЗЯН 



 
 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ №5  

 

06 липня 2021 року                                                      м.Вижниця  

Про затвердження передавального акту  

юридичної особи – Путильського  комунального  

районного  бюро технічної інвентаризації    

Путильської районної ради Чернівецької  

області 

 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення 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», постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

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». 

 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                   Михайло КОЗЯН 



 
 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ №6  

 

06 липня 2021 року                                                      м.Вижниця  

Про затвердження ліквідаційного балансу 

юридичної особи – Путильського 

комунального районного бюро технічної 

інвентаризації  Путильської районної 

ради Чернівецької області 

 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення 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», постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

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». 

 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                   Михайло КОЗЯН 

 



 
 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ №7  

 

06 липня 2021 року                                                      м.Вижниця  

Про діяльність Путильського районного 

комунального проектно-виробничого, 

архітектурно-планувального бюро 

Путильської районної ради 

Чернівецької області. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про діяльність Путильського 

районного комунального проектно-виробничого, архітектурно-планувального 

бюро Путильської районної ради Чернівецької області, постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

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). 

 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                   Михайло КОЗЯН 



 
 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ №8  

 

06 липня 2021 року                                                      м.Вижниця  

Про надання права оренди Путильській 

селищній раді на нерухоме майно спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Вижницького району без проведення 

аукціону 

 

Розглянувши та обговоривши 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», постійна комісія 

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

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). 

 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                   Михайло КОЗЯН 



 
 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ №9  

 

06 липня 2021 року                                                      м.Вижниця  

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 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії Михайла 

КОЗЯНА «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», постійна комісія 
 

РЕКОМЕНДУЄ: 
 

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). 

 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                   Михайло КОЗЯН 

 


