
   
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

   

РЕКОМЕНДАЦІЇ   

 

13  серпня  2019 року                                                          м. Вижниця 

Про розгляд проектів рішень тридцятої 

сесії районної ради VII   скликання  

15 серпня  2019 року відповідно до 

функцій та повноважень постійної 

комісії 

 

Розглянувши та обговоривши проекти рішень тридцятої  сесії районної ради VII   

скликання 15 серпня 2019 року відповідно до функцій та повноважень постійної комісії, 

постійна    комісія   

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

Погодити та внести без змін на розгляд тридцятої  сесії районної ради VII   скликання 

15 серпня 2019 року наступні проекти рішень: 

- Про розгляд рішень двадцять восьмої сесії Вижницької міської ради VIІІ скликання 

від 17 квітня 2019 року щодо надання згоди на прийняття майна у комунальну власність 

Вижницької міської територіальної громади. 

- Про затвердження акта приймання-передавання Вижницької районної бібліотеки для 

дітей зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну 

власність Вижницької міської територіальної громади. 

- Про затвердження акта приймання-передавання Районного будинку дитячої та  

юнацької творчості зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району у 

комунальну власність Вижницької міської територіальної громади.  

- Про затвердження Переліку  об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, 

селища та міст Вижницького району. 

- Про внесення змін до рішення п’ятнадцятої сесії районної ради VII скликання 11 

травня 2017 року №76-15/17 «Про безоплатну передачу окремого нерухомого майна (будівлі 

старого корпусу Мигівського НВК) зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міст району у комунальну власність територіальної громади с.Мигове». 

-  Про ліквідацію структурного підрозділу аптеки № 103 м. Вижниця - аптеки №68 

с.Карапчів, визначення розміру статутного капіталу та внесення змін до Статуту аптеки №103 

м. Вижниця. 

- Про звіт голови районної ради. 

 
Голова  

постійної комісії районної ради                               

 

 

                                       Ю.Никифоряк 

 



 
 

  
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   
 

13 серпня  2019 року                                                          м. Вижниця 

 

Про розгляд порядку денного 

та регламенту тридцятої сесії 

районної ради VII   скликання  

15 серпня  2019 року 

 

Розглянувши порядок денний та регламент тридцятої сесії районної ради 

VII   скликання 15 серпня  2019 року, заслухавши інформацію голови профільної 

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

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1. Інформацію голови профільної комісії Никифоряка Ю.П. про порядок 

денний та регламент тридцятої сесії районної ради VII   скликання 15 серпня  

2019 року взяти до відома. 

 

2. Погодити  порядок денний та регламент тридцятої сесії районної ради 

VII   скликання 15 серпня  2019 року в цілому. 

 

 

 

 

Голова  

постійної комісії районної ради                               

 

 

                                       Ю.Никифоряк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


