
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

ТА 

З ПИТАНЬ 

БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ №1  

21 грудня 2021 року                                                                    м.Вижниця 
Про звіт голови районної ради 

 

Розглянувши та обговоривши проект рішення «Про звіт голови районної 

ради», постійні комісії  

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

1. ПОГОДИТИ без змін та винести на розгляд десятої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 23 грудня 2021 року проект рішення «Про звіт 

голови районної ради». (додається). 

2. КОНТРОЛЬ за виконанням цих рекомендацій покласти на постійні 

комісії з питань комунальної власності та приватизації (Михайло КОЗЯН) та з 

питань бюджету, фінансів і соціального захисту (Людмила КОЛОТИЛО). 

 

 

Головуючий спільного засідання, 

Заступник голови Вижницької районної ради     Сергій ВІРСТА 



 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

ТА 

З ПИТАНЬ 

БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ №2  

21 грудня 2021 року                                                                    м.Вижниця 
Про затвердження Порядку передачі в 

оренду майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вижницького району Чернівецької області 

 

Розглянувши та обговоривши проект регуляторного акту - проект 

рішення «Про затвердження Порядку передачі в оренду майна, що є спільною 

власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району 

Чернівецької області», постійні комісії  

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

1. ПОГОДИТИ без змін висновок на проект рішення районної ради «Про 

затвердження Порядку передачі в оренду майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району Чернівецької 

області» (додається). 

2. ПОГОДИТИ без змін та винести на розгляд десятої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 23 грудня 2021 року проект рішення «Про 

затвердження Порядку передачі в оренду майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району Чернівецької 

області» (додається). 

3. КОНТРОЛЬ за виконанням цих рекомендацій покласти на постійні 

комісії з питань комунальної власності та приватизації (Михайло КОЗЯН) та з 

питань бюджету, фінансів і соціального захисту (Людмила КОЛОТИЛО). 

 

Головуючий спільного засідання, 

Заступник голови Вижницької районної ради     Сергій ВІРСТА 

  



 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ  

З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

21 грудня 2021 року                                    м. Вижниця 

 

 

В И С Н О В О К 

на проект рішення районної ради «Про затвердження Порядку передачі в 

оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, 

міст Вижницького району Чернівецької області» 

 

 Розглянувши проект рішення районної ради «Про затвердження Порядку 

передачі в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району Чернівецької області», що подається на 

розгляд десятої сесії Вижницької районної ради VІІІ скликання та матеріали, які 

додаються до нього, постійною комісією, діючи відповідно до рішення четвертої 

сесії районної ради VІІ скликання від 12 січня 2016 року №63-4/16 «Про 

покладення повноважень з питань державної регуляторної політики», 

встановлено наступне: 

 - проект рішення, який пропонується винести на розгляд сесії районної 

ради, відповідно до ст.1 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» є регуляторним актом, оскільки 

спрямований на регулювання господарських відносин, а тому проходить 

процедуру прийняття, встановлену цим Законом; 

- метою прийняття регуляторного акту є забезпечення виконання норм 

чинного Закону України «Про оренду державного та комунального майна» зі 

змінами, Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, 

затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 03.06.2020 № 483 

«Деякі питання оренди державного та комунального майна» зі змінами, 

Методики розрахунку орендної плати за державне майно, затвердженої 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 року №630 та 

приведення рішень Вижницької районної ради з питань управління майном 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району у відповідність 

до змін, внесених чинними нормативно-правовими актами та удосконалення 

його порядку; 

- проект рішення та аналіз регуляторного впливу на проект цього рішення 

попередньо оприлюднені на сайтах Вижницької районної ради з 05.11.2021 року, 

що відповідає статтям 4, 8, 9, 35 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності»; 



 - проект рішення погоджено Південно-західним міжобласним 

територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (лист №72-

02/4917 від 26.11.2021 року (додається). 

 На підставі викладеного постійна комісія дійшла наступного  

 

ВИСНОВКУ: 

 

1. Погодити проект рішення районної ради «Про затвердження Порядку 

передачі в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району Чернівецької області» . 

 

2. Винести на розгляд десятої сесії Вижницької районної ради VIII 

скликання проект рішення «Про затвердження Порядку передачі в оренду майна, 

що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 

району Чернівецької області» . 

 

Заступник голови постійної комісії 

районної ради з питань бюджету,  

фінансів і соціального захисту                   Степан ЛАКУСТА 

  



 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

ТА 

З ПИТАНЬ 

БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ №3  

21 грудня 2021 року                                                                      м.Вижниця 

Про затвердження Положення про порядок 

встановлення тарифів на платні послуги та 

використання коштів, отриманих КУ 

«Об’єднаний трудовий архів Вижницького 

району» 

 

Розглянувши та обговоривши проект регуляторного акту - проект 

рішення «Про затвердження Положення про порядок встановлення тарифів на 

платні послуги та використання коштів, отриманих КУ «Об’єднаний трудовий 

архів Вижницького району», постійні комісіі  

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

1. НАПРАВИТИ на доопрацювання в.о. директорки КУ «Об’єднаний 

трудовий архів Вижницького району» Олені ЛУЧИК проект регуляторного акта 

- проект рішення «Про затвердження Положення про порядок встановлення 

тарифів на платні послуги та використання коштів, отриманих КУ «Об’єднаний 

трудовий архів Вижницького району» (додається). 

2. КОНТРОЛЬ за виконанням цих рекомендацій покласти на постійні 

комісії з питань комунальної власності та приватизації (Михайло КОЗЯН) та з 

питань бюджету, фінансів і соціального захисту (Людмила КОЛОТИЛО). 

 

Головуючий спільного засідання, 

Заступник голови Вижницької районної ради     Сергій ВІРСТА 


