
  
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   
 

19 лютого  2019 року                                                             м. Вижниця 

Про розгляд клопотання виконкому 

Берегометської селищної ради від 

04.02.2019 року №65-02-20 про 

підтримку рішення XXXVIII сесії  

Берегометської селищної ради VIII 

скликання від 31 січня 2019 року 

«Про передачу у комунальну 

власність територіальній громаді 

державного майна дитячого закладу 

оздоровлення та відпочинку 

«Юність» селища Берегомет 

Вижницького району Чернівецької 

області» 

 

Розглянувши клопотання виконкому Берегометської селищної ради від 

04.02.2019 року №65-02-20 про підтримку рішення XXXVIII сесії  Берегометської 

селищної ради VIII скликання від 31 січня 2019 року «Про передачу у комунальну 

власність територіальній громаді державного майна дитячого закладу оздоровлення та 

відпочинку «Юність» селища Берегомет Вижницького району Чернівецької області», 

постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

1. Клопотання виконкому Берегометської селищної ради від 04.02.2019 року 

№65-02-20 про підтримку рішення XXXVIII сесії  Берегометської селищної ради VIII 

скликання від 31 січня 2019 року «Про передачу у комунальну власність територіальній 

громаді державного майна дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Юність» 

селища Берегомет Вижницького району Чернівецької області», взяти до відома. 

2.  Питання  «Про підтримку рішення XXXVIII сесії  Берегометської селищної 

ради VIII скликання від 31 січня 2019 року «Про передачу у комунальну власність 

територіальній громаді державного майна дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 

«Юність» селища Берегомет Вижницького району Чернівецької області»  розглянути у 

питанні «Різне» порядку денного двадцять сьомої сесії районної ради VII   скликання 21 

лютого  2019 року. 

 

Голова постійної комісії                                                               Ю.Никифоряк  



 
 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

   
РЕКОМЕНДАЦІЇ   

 
19 лютого  2019 року                                                          м. Вижниця 

Про розгляд проектів рішень двадцять 

сьомої сесії районної ради VII   

скликання 21 лютого  2019 року 

відповідно до функцій та повноважень 

постійної комісії 

 

Розглянувши та обговоривши проекти рішень двадцять сьомої сесії районної ради VII   

скликання 21 лютого  2019 року відповідно до функцій та повноважень постійної комісії, 

постійна    комісія   

РЕКОМЕНДУЄ: 

Погодити та внести без змін на розгляд двадцять сьомої сесії районної ради VII   

скликання 21 лютого  2019 року наступні проекти рішень: 

- Про розгляд клопотання МППФ «Атлас» щодо внесення змін до Договору № 1 купівлі-

продажу незавершеного будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу від 22.04.2004 року, 

укладеного між Вижницькою районною радою та МППФ «Атлас» (зі змінами). 

- Про  Порядок  доступу до матеріалів Технічної інвентаризації, реєстрових книг та 

архівних справ комунального підприємства «Вижницьке районе бюро технічної інвентаризації» 

Вижницької районної ради. 

 - Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок проведення конкурсу, 

призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників підприємств, закладів, 

установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького 

району.  

 - Про переукладення на новий термін договору позички (безоплатного користування) 

нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району. 

- Про затвердження акту приймання-передавання нерухомого майна-приміщення 

аптечного пункту с.Карапчів, зі спільної власності  територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницького району, з балансу аптеки №103 м.Вижниця, у комунальну власність Вашківецької 

міської 

територіальної громади. 

- Про затвердження акту приймання-передавання нерухомого майна – нежитлових 

приміщень, зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району, 

з балансу Вижницької районної ради,  у комунальну власність територіальної громади 

с.Лукавці. 

- Про затвердження акту приймання-передавання рухомого майна  відділу культури 

Вижницької районної державної адміністрації зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району у комунальну власність Вашківецької міської територіальної громади. 

- Про затвердження розпоряджень голови Вижницької районної ради з питань 

приватизації. 

 
Голова постійної комісії                                                                       Ю.Никифоряк  



 
 

  
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   
 

19 лютого  2019 року                                                             м. Вижниця 

Про розгляд порядку денного 

та регламенту двадцять сьомої 

сесії районної ради VII   скликання 

21 лютого  2019 року 

 

 

Розглянувши порядок денний та регламент двадцять сьомої сесії районної 

ради VII   скликання 21 лютого  2019 року, заслухавши інформацію голови 

профільної комісії Никифоряка Ю.П. з цього питання, постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

 

1. Інформацію голови постійної комісії районної ради Никифоряка Ю.П. 

про порядок денний та регламент двадцять сьомої сесії районної ради VII   

скликання 21 лютого  2019 року взяти до відома. 

 

2. Погодити  порядок денний та двадцять сьомої сесії районної ради VII   

скликання 21 лютого  2019 року в цілому. 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                              Ю.Никифоряк  

 


