
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ №1  

 

24 травня 2021 року                                                      м.Вижниця  

Про затвердження акту  

приймання-передавання   

нерухомого майна із спільної власності  

територіальних громад сіл, селищ, міст  

Вижницького району 

у комунальну власність Вижницької  

міської територіальної громади 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення сьомої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 27 травня 2021 року  «Про затвердження акту 

приймання-передавання нерухомого майна із спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну власність Вижницької 

міської територіальної громади», постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд сьомої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 27 травня 2021 року  «Про затвердження акту 

приймання-передавання нерухомого майна із спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Вижницького району у комунальну власність Вижницької 

міської територіальної громади». 

 

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  

 

24 травня 2021 року                                                      м.Вижниця  

Про затвердження Переліку 

об'єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, 

міст Вижницького району 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення сьомої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 27 травня 2021 року «Про затвердження Переліку 

об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького 

району», постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд сьомої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 27 травня 2021 року проєкт рішення «Про 

затвердження Переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вижницького району». 

 

 
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  

 
24 травня 2021 року                                                      м.Вижниця  

Про надання права оренди  

Селятинській сільській раді 

на нерухоме майно спільної власності  

територіальних громад сіл, селищ, міст  

Вижницького району без проведення аукціону 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення сьомої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 27 травня 2021 року «Про надання права оренди 

Селятинській сільській раді на нерухоме майно спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Вижницького району без проведення аукціону», постійна 

комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд сьомої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 27 травня 2021 року проєкт рішення «Про надання 

права оренди Селятинській сільській раді на нерухоме майно спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району без проведення 

аукціону». 

 

 
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 №4  

 

24 травня 2021 року                                                      м.Вижниця  

Про надання права оренди Вижницькій 

районній державній адміністрації та 

Архівному відділу Вижницької районної 

державної адміністрації на нерухоме 

майно спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вижницького району без проведення 

аукціону 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення сьомої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 27 травня 2021 року «Про надання права оренди 

Вижницькій районній державній адміністрації та Архівному відділу Вижницької 

районної державної адміністрації на нерухоме майно спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району без проведення 

аукціону», постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд сьомої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 27 травня 2021 року проєкт рішення «Про надання 

права оренди Вижницькій районній державній адміністрації та Архівному відділу 

Вижницької районної державної адміністрації на нерухоме майно спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району без 

проведення аукціону». 

 
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 №5  

 

24 травня 2021 року                                                      м.Вижниця  

Про надання права оренди Південно-

Західному міжрегіональному 

управлінню Міністерства юстиції 

(м.Івано-Франківськ) на нерухоме 

майно спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вижницького району без проведення 

аукціону 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення сьомої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 27 травня 2021 року «Про надання права оренди 

Південно-Західному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції 

(м.Івано-Франківськ) на нерухоме майно спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Вижницького району без проведення аукціону», постійна 

комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд сьомої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 27 травня 2021 року проєкт рішення «Про надання 

права оренди Південно-Західному міжрегіональному управлінню Міністерства 

юстиції (м.Івано-Франківськ) на нерухоме майно спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району без проведення 

аукціону». 

 
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 №6  

 

24 травня 2021 року                                                      м.Вижниця  

Про затвердження розпорядження  

голови Вижницької районної ради 

від  26 березня 2021 року №08 

«Про дострокове припинення 

контракту з  Миколою 

ОГРОДЮКОМ» 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення сьомої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 27 травня 2021 року «Про затвердження 

розпорядження голови Вижницької районної ради від  26 березня 2021 року №08 

«Про дострокове припинення контракту з  Миколою ОГРОДЮКОМ»», постійна 

комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд сьомої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 27 травня 2021 року проєкт рішення «Про 

затвердження розпорядження голови Вижницької районної ради від 26 березня 

2021 року №08 «Про дострокове припинення контракту з  Миколою 

ОГРОДЮКОМ»». 

 

 
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 №7  

 

24 травня 2021 року                                                      м.Вижниця  

Про затвердження розпорядження  

голови Вижницької районної ради 

від  13 квітня 2021 року №17 

«Про затвердження складу 

комісій районної ради» 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення сьомої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 27 травня 2021 року «Про затвердження 

розпорядження голови Вижницької районної ради від  13 квітня 2021 року №17 

«Про затвердження складу комісій районної ради»», постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд сьомої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 27 травня 2021 року проєкт рішення Про 

затвердження розпорядження голови Вижницької районної ради від  13 квітня 

2021 року №17 «Про затвердження складу комісій районної ради»». 

 

 
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 №8  

 

24 травня 2021 року                                                      м.Вижниця  
Про завершення опалювального 

сезону 2020-2021 року КП «Ком-

сервіс» та підготовка до наступного 

опалювального сезону 2021-2022 

року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора КП «Ком-сервіс» Олексія 

ТРУФИНА «Про завершення опалювального сезону 2020-2021 року КП «Ком-сервіс» та 

підготовка до наступного опалювального сезону 2021-2022 року», постійна комісія 

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1. ІНФОРМАЦІЮ директора КП «Ком-сервіс» Олексія ТРУФИНА «Про 

завершення опалювального сезону 2020-2021 року КП «Ком-сервіс» та підготовка до 

наступного опалювального сезону 2021-2022 року», взяти до відома (додається). 

2. Директору КП «Ком-сервіс» Олексію ТРУФИНУ надалі: 

- здійснювати виконання своїх функціональних обов’язків, передбачених 

контрактом, статутом комунального підприємства та чинним законодавством України, а 

також забезпечувати ефективну діяльність комунального підприємства;  

- вдосконалювати фінансово-господарську діяльність підприємства з метою 

підвищення прибутковості, ефективно використовувати бюджетні кошти, та вживати 

заходів щодо недопущення збитковості комунального підприємства; 

- в межах підготовки до наступного опалювального сезону розглянути 

можливість включення до мережі комунального підприємства котельні, яка знаходиться 

за адресою: вул.Українська,180 смт.Путила Вижницького району. 

3. Винести розгляд питання про передачу рухомого та нерухомого майна 

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

ради на сесію Вижницької районної ради. 

4. Контроль за виконанням цих рекомендацій покласти на постійну комісію 

районної ради з питань комунальної власності та приватизації (Михайло КОЗЯН). 

 
Заступник голови 

постійної комісії районної ради 

з питань комунальної власності та  

приватизації                                                                   Андрій БОЙЧАК 

 


