
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ №1  

 

21 жовтня 2021 року                                                      м.Вижниця  

 

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 

 

Заслухавши та обговоривши 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 «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», постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

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 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). 

 

Заступник голови 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                   Андрій БОЙЧАК 

 



 
 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ №2  

 

21 жовтня 2021 року                                                      м.Вижниця  

 

Про функціонування юридичної особи - «Фонд 

розвитку фізичної культури та спорту» Вижницької 

районної ради 

 

Заслухавши та обговоривши 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 «Про функціонування юридичної особи - 

«Фонд розвитку фізичної культури та спорту» Вижницької районної ради», 

постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

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). 

 
 

Заступник голови 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                   Андрій БОЙЧАК 
 

 

 



 
 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ №3  

 
21 жовтня 2021 року                                                      м.Вижниця  

 

Про 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 

 

Заслухавши та обговоривши 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 «Про 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» 

Вижницької районної ради», постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

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. 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). 

3. КОНТРОЛЬ за виконанням цих рекомендацій покласти на постійну 

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

 
 

Заступник голови 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                   Андрій БОЙЧАК 


