
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ №1  

 

28 вересня 2021 року                                                      м.Вижниця  

 

Про затвердження акту приймання-передавання 

рухомого майна із спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Вижницького району у 

комунальну власність Путильської селищної 

територіальної громади 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення дев'ятої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 30 вересня 2021 року  «Про затвердження акту 

приймання-передавання 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 дев'ятої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 30 вересня 2021 року питання «Про затвердження 

акту приймання-передавання 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 №2  

 

28 вересня 2021 року                                                     м.Вижниця  

 

Про затвердження акту приймання-передавання 

рухомого та нерухомого майна котельні в смт.Путила в 

господарське відання КП «Ком-сервіс» Вижницької 

районної ради   

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення дев'ятої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 30 вересня 2021 року  «Про затвердження акту 

приймання-передавання рухомого та нерухомого майна котельні в смт.Путила в 

господарське відання КП «Ком-сервіс» Вижницької районної ради», постійна 

комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд дев'ятої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 30 вересня 2021 року питання «Про затвердження 

акту приймання-передавання рухомого та нерухомого майна котельні в 

смт.Путила в господарське відання КП «Ком-сервіс» Вижницької районної ради». 

 
 

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  

 
28 вересня 2021 року                                                     м.Вижниця  

Про зміну назви та затвердження Статуту комунальної 

установи "Путильське госпрозрахункове проектно-

виробниче, архітектурно-планувальне бюро" 

Вижницької районної ради Чернівецької області в 

новій редакції  

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення дев'ятої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 30 вересня 2021 року  «Про зміну назви та 

затвердження Статуту комунальної установи "Путильське госпрозрахункове 

проектно-виробниче, архітектурно-планувальне бюро" Вижницької районної ради 

Чернівецької області в новій редакції», постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд дев'ятої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 30 вересня 2021 року питання «Про зміну назви та 

затвердження Статуту комунальної установи "Путильське госпрозрахункове 

проектно-виробниче, архітектурно-планувальне бюро" Вижницької районної ради 

Чернівецької області в новій редакції». 

 

 

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  

 

28 вересня 2021 року                                                      м.Вижниця  

Про внесення змін та доповнень до Статуту 

комунального підприємства "Вижницьке районне 

бюро технічної інвентаризації" Вижницької районної 

ради 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення дев'ятої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 30 вересня 2021 року  «Про внесення змін та 

доповнень до Статуту комунального підприємства "Вижницьке районне бюро 

технічної інвентаризації" Вижницької районної ради», постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд дев'ятої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 30 вересня 2021 року питання «Про внесення змін 

та доповнень до Статуту комунального підприємства "Вижницьке районне бюро 

технічної інвентаризації" Вижницької районної ради». 

 

 

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  

 
28 вересня 2021 року                                                     м.Вижниця  

Про безоплатну передачу рухомого майна із балансу 

Вижницької районної ради на баланс 4 ДПРЗ ГУ ДСНС 

України у Чернівецькій області у межах спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст району 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення дев'ятої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 30 вересня 2021 року  «Про безоплатну передачу 

рухомого майна із балансу Вижницької районної ради на баланс 4 ДПРЗ ГУ 

ДСНС України у Чернівецькій області у межах спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст району" Вижницької районної ради», постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд дев'ятої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 30 вересня 2021 року питання «Про безоплатну 

передачу рухомого майна із балансу Вижницької районної ради на баланс 4 ДПРЗ 

ГУ ДСНС України у Чернівецькій області у межах спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст 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 №6  

 

28 вересня 2021 року                                                     м.Вижниця  

Про припинення юридичної особи -  

Вижницька районна виборча комісія  

Чернівецької області шляхом її ліквідації 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення дев'ятої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 30 вересня 2021 року  «Про припинення юридичної 

особи - Вижницька районна виборча комісія Чернівецької області шляхом її 

ліквідації», постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд дев'ятої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 30 вересня 2021 року питання «Про припинення 

юридичної особи - Вижницька районна виборча комісія Чернівецької області 

шляхом її ліквідації». 

 

 

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  

 

28 вересня 2021 року                                                     м.Вижниця  

Про  припинення  юридичної  особи -   

Путильська районна виборча  комісія  

Чернівецької області   шляхом її  ліквідації 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення дев'ятої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 30 вересня 2021 року  «Про припинення юридичної 

особи - Путильська районна виборча комісія Чернівецької області шляхом її 

ліквідації», постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд дев'ятої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 30 вересня 2021 року питання «Про припинення 

юридичної особи - Путильська районна виборча комісія Чернівецької області 

шляхом її ліквідації». 

 

 

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  

 

28 вересня 2021 року                                                     м.Вижниця  

Про  припинення  юридичної  особи -   

«Фонд розвитку фізичної культури та спорту» 

шляхом її  ліквідації 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення дев'ятої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 30 вересня 2021 року  «Про  припинення  

юридичної  особи -  «Фонд розвитку фізичної культури та спорту» шляхом її  

ліквідації», постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд дев'ятої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 30 вересня 2021 року питання «Про  припинення  

юридичної  особи -  «Фонд розвитку фізичної культури та спорту» шляхом її  

ліквідації». 

 

 

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  

 

28 вересня 2021 року                                                      м.Вижниця  

Про надання права оренди військовій частині  

А 7186 на нерухоме майно спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 

району 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ТВП командира військової 

частини А 7186, лейтенанта Василя МЕЛЬНИКА «Про надання права оренди 

військовій частині А7186 на нерухоме майно спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Вижницького району», постійна комісія  
 

РЕКОМЕНДУЄ: 
 

1. ІНФОРМАЦІЮ Василя МЕЛЬНИКА – ТВП командира військової 

частини А 7186, лейтенанта з цього питання взяти до відома.  

2. ДОРУЧИТИ виконавчому апарату районної ради сформувати перелік 

вільних об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

району, які можуть бути рекомендовані для розміщення військової частини А 

7186. 

3. На підставі проведеного аналізу, викладеного 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 №10  

 

28 вересня 2021 року                                                      м.Вижниця  

Про затвердження акту приймання-передавання 

справ архівних фондів (одиниць 

зберігання/одиниць обліку  документів), що 

числились за структурним підрозділом – трудовим 

архівом Вижницької районної ради (ліквідований 

рішенням другого пленарного засідання II сесії 

Вижницької районної ради VІІІ скликання від 

17.12.2020 № 13-02/20) до КУ «Об’єднаний трудовий 

архів Вижницького району» 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення дев'ятої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 30 вересня 2021 року «Про затвердження акту 

приймання-передавання справ архівних фондів (одиниць зберігання/одиниць 

обліку  документів), що числились за структурним підрозділом – трудовим 

архівом Вижницької районної ради (ліквідований рішенням другого пленарного 

засідання II сесії Вижницької районної ради VІІІ скликання від 17.12.2020 № 13-

02/20) до КУ «Об’єднаний трудовий архів Вижницького району» , постійна 

комісія 

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд дев'ятої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 30 вересня 2021 року «Про затвердження акту 

приймання-передавання справ архівних фондів (одиниць зберігання/одиниць 

обліку  документів), що числились за структурним підрозділом – трудовим 

архівом Вижницької районної ради (ліквідований рішенням другого пленарного 

засідання II сесії Вижницької районної ради VІІІ скликання від 17.12.2020 № 13-

02/20) до 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 №12  

 

28 вересня 2021 року                                                      м.Вижниця  

Про погодження порядку денного та регламенту роботи 

дев’ятої сесії районної ради VІIІ скликання 30 вересня 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 дев’ятої сесії 

районної ради VІIІ скликання 30 вересня 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 дев’ятої сесії районної 

ради VІIІ скликання 30 вересня 2021 року. 

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 

 

 



 
 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ №11  

 

28 вересня 2021 року                                                      м.Вижниця  

Про затвердження тарифів на роботи та 

послуги, які можуть надаватися КУ 

«Об’єднаний трудовий архів» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директорки КУ «Об’єднаний 

трудовий архів» Олени ЛУЧИК «Про затвердження тарифів на роботи та послуги, 

які можуть надаватися КУ «Об’єднаний трудовий архів»», постійна комісія 

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1. ІНФОРМАЦІЮ Олени ЛУЧИК – в.о. директорки КУ «Об’єднаний 

трудовий архів» з цього питання взяти до відома.  

2. ВНЕСТИ на розгляд дев’ятої сесії районної ради VІIІ скликання 30 

вересня 2021 року питання «Про затвердження тарифів на роботи та послуги, які 

можуть надаватися КУ «Об’єднаний трудовий архів», при умові, що він не є 

регуляторним актом. 

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 

 


