
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

   
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ №1   

 

26 березня 2021 року                                     м.Вижниця 

 

Про затвердження проміжного 

ліквідаційного балансу комунального 

закладу «Путильський центр 

управління освітою» Путильської 

районної ради Чернівецької області 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення позачергової шостої сесії 

Вижницької районної ради VIIІ скликання 26 березня 2021 року «Про затвердження 

проміжного ліквідаційного балансу комунального закладу «Путильський центр 

управління освітою» Путильської районної ради Чернівецької області», постійні комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд позачергової шостої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 26 березня 2021 року проєкт рішення «Про затвердження 

проміжного ліквідаційного балансу комунального закладу «Путильський центр 

управління освітою» Путильської районної ради Чернівецької області». 

 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                                   Михайло КОЗЯН                                                                   

 

Голова постійної комісії  

районної ради з питань освіти  

та охорони здоров’я      Світлана СТРИНАДКО   

 

 

 



 
 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

   
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ №2   

 

26 березня 2021 року                                     м.Вижниця 

 

Про затвердження ліквідаційного 

балансу комунального закладу 

«Путильський центр управління 

освітою» Путильської районної ради 

Чернівецької області 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення позачергової шостої сесії 

Вижницької районної ради VIIІ скликання 26 березня 2021 року «Про затвердження 

ліквідаційного балансу комунального закладу «Путильський центр управління освітою» 

Путильської районної ради Чернівецької області», постійні комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд позачергової шостої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 26 березня 2021 року проєкт рішення «Про затвердження 

ліквідаційного балансу комунального закладу «Путильський центр управління освітою» 

Путильської районної ради Чернівецької області». 

 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                                   Михайло КОЗЯН                                                                   

 

Голова постійної комісії  

районної ради з питань освіти  

та охорони здоров’я      Світлана СТРИНАДКО   

 

 

 

 

 



 
 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

   
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ №3   

 

26 березня 2021 року                                     м.Вижниця 

 

Про затвердження проміжного 

ліквідаційного балансу комунального 

підприємства «Редакція районного 

радіомовлення «Радіо «Хвилі 

Черемошу» Вижницької районної 

ради 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення позачергової шостої сесії 

Вижницької районної ради VIIІ скликання 26 березня 2021 року «Про затвердження 

проміжного ліквідаційного балансу комунального підприємства «Редакція районного 

радіомовлення «Радіо «Хвилі Черемошу» Вижницької районної ради», постійні комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд позачергової шостої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 26 березня 2021 року проєкт рішення «Про затвердження 

проміжного ліквідаційного балансу комунального підприємства «Редакція районного 

радіомовлення «Радіо «Хвилі Черемошу» Вижницької районної ради». 

 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                                   Михайло КОЗЯН                                                                   

 

Голова постійної комісії  

районної ради з питань освіти  

та охорони здоров’я      Світлана СТРИНАДКО   

 

 

 

 



 
 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

   
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ №4   

 

26 березня 2021 року                                     м.Вижниця 

 

Про затвердження ліквідаційного 

балансу комунального підприємства 

«Редакція районного радіомовлення 

«Радіо «Хвилі Черемошу» 

Вижницької районної ради 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення позачергової шостої сесії 

Вижницької районної ради VIIІ скликання 26 березня 2021 року «Про затвердження 

ліквідаційного балансу комунального підприємства «Редакція районного радіомовлення 

«Радіо «Хвилі Черемошу» Вижницької районної ради», постійні комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд позачергової шостої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 26 березня 2021 року проєкт рішення «Про затвердження 

ліквідаційного балансу комунального підприємства «Редакція районного радіомовлення 

«Радіо «Хвилі Черемошу» Вижницької районної ради». 

 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                                   Михайло КОЗЯН                                                                   

 

Голова постійної комісії  

районної ради з питань освіти  

та охорони здоров’я      Світлана СТРИНАДКО   

 

 

 

 

 



 
 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

   
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ №5   

 

26 березня 2021 року                                     м.Вижниця 

 

Про надання дозволу Вижницькій 

районній раді на списання 

матеріальних цінностей, що належать 

до спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст району 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення позачергової шостої сесії 

Вижницької районної ради VIIІ скликання 26 березня 2021 року «Про надання дозволу 

Вижницькій районній раді на списання матеріальних цінностей, що належать до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст району», постійні комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд позачергової шостої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 26 березня 2021 року проєкт рішення «Про надання 

дозволу Вижницькій районній раді на списання матеріальних цінностей, що належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району» 

 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                                   Михайло КОЗЯН                                                                   

 

Голова постійної комісії  

районної ради з питань освіти  

та охорони здоров’я      Світлана СТРИНАДКО   

 

 

 

 

 



 
 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

   
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ №6   

 

26 березня 2021 року                                     м.Вижниця 

 

Про порядок денний та регламент 

позачергової шостої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 26 

березня 2021 року 

 

Розглянувши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з питань 

комунальної власності та приватизації Михайла КОЗЯНА про порядок денний та 

регламент позачергової шостої сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 26 

березня 2021 року, постійні комісії  

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

1. Інформацію голови постійної комісії з питань комунальної власності та 

приватизації Михайла КОЗЯНА про порядок денний та регламент позачергової шостої 

сесії Вижницької районної ради VIIІ скликання 26 березня 2021 року, взяти до відома. 

2. ПОГОДИТИ порядок денний та регламент позачергової шостої сесії 

Вижницької районної ради VIIІ скликання 26 березня 2021 року. 

 

 

Голова 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                                   Михайло КОЗЯН                                                                   

 

Голова постійної комісії  

районної ради з питань освіти  

та охорони здоров’я      Світлана СТРИНАДКО 


