
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ №8 
 

21 грудня 2021 року                                                      м.Вижниця  

Про розгляд листа Вижницької міської ради від 

08.12.2021 року №02-14/2021 щодо передачі із 

спільної власності району в комунальну 

власність громади приміщення ветлабораторії  

 

Розглянувши та обговоривши лист Вижницької міської ради від 

08.12.2021 року №02-14/2021 щодо передачі із спільної власності району в 

комунальну власність громади приміщення ветлабораторії, та лист Вижницької 

районної державної лікарні ветеринарної медицини №82 від 16.12.2021 року з 

цього питання, постійна комісія  
 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1. ІНФОРМАЦІЇ заступника голови Вижницької районної ради Сергія 

ВІРСТИ, Вижницького міського голови Олексія ЧЕПІЛЯ та начальника 

Вижницької районної державної лікарні ветеринарної медицини Володимира 

ГАРАЗДЮКА з цього питання взяти до відома.  

2. ВНЕСТИ в порядок денний десятої сесії Вижницької районної ради VIIІ 

скликання 23 грудня 2021 року  проект рішення «Про розгляд листа Вижницької 

міської ради від 08.12.2021 року №02-14/2021 щодо передачі із спільної 

власності району в комунальну власність громади приміщення ветлабораторії» 

(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 

  



 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ №1  

21 грудня 2021 року                                                    м.Вижниця  

Про затвердження акту приймання-передавання  

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 десятої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 23 грудня 2021 року  «Про затвердження акту 

приймання-передавання  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», постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд десятої сесії Вижницької 

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

затвердження акту приймання-передавання  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 №2  

 

21 грудня 2021 року                                                    м.Вижниця  

Про затвердження розпоряджень голови 

Вижницької районної ради з питань оренди 

нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст району 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення десятої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 23 грудня 2021 року  «Про затвердження 

розпоряджень голови Вижницької районної ради з питань оренди нерухомого 

майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району», 

постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд десятої сесії Вижницької 

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

затвердження розпоряджень голови Вижницької районної ради з питань оренди 

нерухомого майна 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 №3  

 

21 грудня 2021 року                                                    м.Вижниця  

Про затвердження Переліків об’єктів 

спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст району 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення десятої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 23 грудня 2021 року  «Про затвердження Переліків 

об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району», 

постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд десятої сесії Вижницької 

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

затвердження Переліків об’єктів 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 №4  

 

21 грудня 2021 року                                                    м.Вижниця  

Про надання згоди на безоплатне зберігання КУ 

«Об’єднаний трудовий архів Вижницького району» 

Вижницької районної ради документів з особового 

складу Вижницького районного центру надання 

соціальних послуг 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення десятої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 23 грудня 2021 року  «Про надання згоди на 

безоплатне зберігання КУ «Об’єднаний трудовий архів Вижницького району» 

Вижницької районної ради документів з особового складу Вижницького 

районного центру надання соціальних послуг», постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд десятої сесії Вижницької 

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

згоди на безоплатне зберігання КУ «Об’єднаний трудовий архів Вижницького 

району» Вижницької районної ради документів з особового складу Вижницького 

районного центру надання соціальних послуг». 

 

 

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  

 

21 грудня 2021 року                                                    м.Вижниця  

Про припинення юридичної особи «Відділ у 

справах молоді та спорту Путильської 

районної ради народних депутатів», шляхом 

його ліквідації 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення десятої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 23 грудня 2021 року  «Про припинення юридичної 

особи «Відділ у справах молоді та спорту Путильської районної ради народних 

депутатів», шляхом його ліквідації», постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд десятої сесії Вижницької 

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

припинення юридичної особи «Відділ у справах молоді та спорту Путильської 

районної ради народних депутатів», шляхом його 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 №6 

 

21 грудня 2021 року                                                    м.Вижниця  

Про внесення змін до рішення  дев’ятої сесії 

Вижницької районної ради VІІІ скликання №184-09/21 

від 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» 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення десятої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 23 грудня 2021 року  «Про внесення змін до 

рішення  дев’ятої сесії Вижницької районної ради VІІІ скликання №184-09/21 від 

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 десятої сесії Вижницької 

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

внесення змін до рішення  дев’ятої сесії Вижницької районної ради VІІІ 

скликання №184-09/21 від 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». 

 

 

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 

 

21 грудня 2021 року                                                    м.Вижниця  

Про розгляд рішення тринадцятої сесії 

Путильської селищної ради від 18 жовтня 

2021 року №521/13-21 «Про звернення до 

Вижницької районної ради» 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення десятої сесії Вижницької 

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

тринадцятої сесії Путильської селищної ради від 18 жовтня 2021 року №521/13-

21 «Про звернення до Вижницької районної ради», постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд десятої сесії Вижницької 

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

рішення тринадцятої сесії Путильської селищної ради від 18 жовтня 2021 року 

№521/13-21 «Про звернення до 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 №9 
 

21 грудня 2021 року                                                      м.Вижниця    

Про розгляд листа військової частини 

А 7186 від 29 листопада 2021 року 

№25/2 щодо розміщення військової 

частини 

 

Заслухавши та обговоривши інформації заступника голови Вижницької 

районної ради Сергія ВІРСТИ та командира військової частини А 7186, 

підполковника Олександра ІЩЕНКА щодо розміщення військової частини, 

постійна комісія  
 

РЕКОМЕНДУЄ: 

1. ІНФОРМАЦІЇ заступника голови Вижницької районної ради Сергія 

ВІРСТИ та командира військової частини А 7186, підполковника Олександра 

ІЩЕНКА з цього питання взяти до відома.  

2. ВІДМОВИТИ у виділенні приміщень на третьому поверсі 

адмінідбудівлі районної ради, яка знаходиться за адресою: вул.Українська,88а 

м.Вижниця, у зв’язку з відсутні вільних приміщень для надання в оренду та 

недотримання вимог чинного законодавства України з питань оренди 

комунального майна. 

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 №10 
 

21 грудня 2021 року                                                      м.Вижниця   

Про надання пропозицій до плану 

роботи постійної комісії районної 

ради на 2022 рік 

 

Заслухавши та обговоривши пропозиції депутатів – членів постійної 

комісії районної ради з питань комунальної власності та приватизації до плану 

роботи на 2022 рік, постійна комісія  

РЕКОМЕНДУЄ: 

1. Включити до плану роботи постійної комісії районної ради на 2022 рік 

наступні питання: 

- Про розірвання договору з МПП фірма «Атлас»; 

- Про роботу комунальних підприємств та установ Вижницької районної 

ради; 

- Про роботу переданих зі спільної власності району в комунальну 

власність територіальних громад району підприємств та установ; 

- Про виконання рішень сесій районної ради; 

- Про роботу КП "Профілактична дезінфекція" Вижницької районної ради 

та співпрацю з ними. 

2. 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 

 


