
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   

  

3 березня  2020 року                                                          м. Вижниця 

Про розгляд проєктів рішень 

тридцять четвертої сесії 

районної ради VII   скликання  

5 березня 2020 року 

відповідно до функцій та 

повноважень постійної комісії 

 

Розглянувши та обговоривши проєкти рішень тридцять четвертої сесії 

районної ради VII   скликання 5 березня 2020 року відповідно до функцій та 

повноважень постійної комісії, постійна    комісія   

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

Погодити та внести без змін на розгляд тридцять четвертої сесії районної 

ради VII   скликання 5 березня 2020 року наступні проєкти рішень: 

 

- Про врегулювання процедури надання в оренду майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району; 

 

 - Про приєднання Вижницької районної ради до народної ініціативи стосовно 

реформування земельних відносин. 

 

 

 

 

 

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   
 

3 березня  2020 року                                                          м. Вижниця 

Про розгляд порядку денного та 

регламенту тридцять четвертої сесії 

районної ради VII   скликання  

5 березня 2020 року 

 

 

Розглянувши порядок денний та регламент тридцять четвертої сесії 

районної ради VII   скликання 5 березня 2020 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 тридцять четвертої сесії районної ради VII   

скликання 5 березня 2020 року взяти до відома. 

2. Погодити  порядок денний та регламент тридцять четвертої сесії 

районної ради VII   скликання 5 березня 2020 року в цілому. 

 

 

 

 

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   

 

3 березня 2020 року                                                           м. Вижниця 

Про стан надходження платежів від 

оренди майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, 

міст району за 2019 рік 

 

Заслухавши інформацію завідувача відділу з питань управління об’єктами 

комунальної власності,  інвестицій та транскордонного співробітництва виконавчого 

апарату районної ради Джал О.В. «Про стан надходження платежів від оренди майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району за 2019 рік», постійна 

комісія  

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1.  Інформацію «Про стан надходження платежів від оренди майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району за 2019 рік» взяти до відома. 

 2. Орендодавцям (балансоутримувачам) нерухомого майна  спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району надалі: 

-  здійснювати контроль за дотриманням істотних умов договорів оренди нерухомого 

майна, вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» в новій 

редакції; 

- завчасно повідомляти орендарів про закінчення терміну дії договорів оренди та 

ознайомлювати з умовами передачі в оренду нерухомого майна, проведенням його 

оцінювання; 

-  не допускати утворення дебіторської заборгованості за надані послуги з оренди 

майна шляхом проведення попереджувально-претензійної роботи; 

- щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним, подавати до виконавчого 

апарату районної ради звіт про стан надходження платежів від здачі в оренду майна, 

відомості про майно, яке не використовується і може бути здане в оренду на конкурсних 

засадах. 

3. Направити прийняті рекомендації постійної комісії орендодавцям 

(балансоутримувачам) нерухомого майна  спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району. 

 

 

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   

 

3 березня 2020 року                                                           м. Вижниця 

Про розгляд рішення тридцять 

третьої сесії Долішньошепітської 

сільської ради VIІ скликання 

від 27 лютого 2020 року №316/33-2020 

«Про надання згоди на безоплатне прийняття 

об’єктів нерухомого та рухомого майна, 

необоротних активів, малоцінних та 

швидкозношуваних предметів і матеріалів зі 

спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району  Вижницького району 

у комунальну власність  

Долішньошепітської громади» 

 

 

Розглянувши рішення тридцять третьої сесії Долішньошепітської сільської ради 

VIІ скликання від 27 лютого 2020 року №316/33-2020 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття об’єктів нерухомого та рухомого майна, необоротних активів, малоцінних та 

швидкозношуваних предметів і матеріалів зі спільної власності територіальних громад 

сіл, селища, міст району Вижницького району у комунальну власність 

Долішньошепітської громади», заслухавши інформацію з цього питання, беручи до 

уваги Порядок безоплатної передачі майна спільної власності територіальних громад 

сіл, селища, міст району, затверджений   рішенням шостої сесії Вижницької районної 

ради VIІ скликання від 21 квітня 2016 року №115-6/16 «Про управління майном спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району»,     постійна 

комісія  

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1.  Рішення тридцять третьої сесії Долішньошепітської сільської ради VIІ 

скликання від 27 лютого 2020 року №316/33-2020 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття об’єктів нерухомого та рухомого майна, необоротних активів, малоцінних та 

швидкозношуваних предметів і матеріалів зі спільної власності територіальних громад 

сіл, селища, міст району Вижницького району у комунальну власність 

Долішньошепітської громади» взяти до відома. 

 

 



 
 

2. Вважати недоцільним здійснення передачі вказаного майна зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району, з балансу КНП 

«Берегометський центр ПМСД»  у комунальну власність Долішньошепітської громади 

та на баланс Долішньошепітської сілської ради з огляду на те, що  нерухоме та рухоме 

майно, зазначене у рішенні Долішньошепітської сільської ради та  пропонується до 

передачі у комунальну власність Долішньошепітської громади, перебуває на балансі (в 

господарському віданні) КНП «Берегометський центр ПМСД» Вижницької районної 

ради та згідно ліцензії на провадження діяльності комунального підприємства 

використовується за цільовим призначенням для функціонування відокремлених 

структурних підрозділів комунального підприємства - амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини с.Долішній Шепіт та фельдшерсько-акушерського пункту 

с.Лопушна. 

 

3. Виконавчому апарату районної ради підготувати  та подати на розгляд 

постійної комісії та сесії районної ради проєкт рішення про відмову у передачі будівель 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Долішній Шепіт та ФАПу 

с.Лопушна з закріпленим за цими  установами рухомим майном зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району, з балансу КНП «Берегометський центр 

ПМСД»  у комунальну власність Долішньошепітської громади та на баланс 

Долішньошепітської сілської ради. 

 

 

 

 

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   

 

3 березня 2020 року                                                             м. Вижниця 

Про розгляд звернення 

Долішньошепітської сільської 

ради в частині внесення змін  

до Закону України  

«Про добровільне об’єднання 

територіальних громад»  

 

Розглянувши звернення  Долішньошепітської сільської ради від 2 березня 

2020 №120/02-10 в частині внесення змін до Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад», постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1. Звернення  Долішньошепітської сільської ради від 2 березня 2020 

№120/02-10 в частині внесення змін до Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад», а саме: 

- в гірських (високогірних) населених пунктах, де до складу діючої 

сільської ради  входить два і більше населених пункти з чисельністю населення 

більше 2 тисяч жителів,  визнати її об’єднаною територіальною громадою, взяти 

до відома. 

2.  Внести на розгляд чергової сесії районної ради у питанні «Різне»  

звернення  Долішньошепітської сільської ради від 2 березня 2020 №120/02-10 в 

частині внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад»  для прийняття та направлення рішення районної ради з 

цього питання Народному депутату України Заремському М.В. 

 

 

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   

 

3 березня 2020 року                                                             м. Вижниця 

Про розгляд звернення 

Долішньошепітської сільської 

ради стосовно зміни меж 

адміністративно- 

територіальної одиниці  

Вижницького району 

 

Розглянувши звернення  Долішньошепітської сільської ради від 2 березня 

2020 №120/02-10 стосовно зміни меж адміністративно-територіальної одиниці 

Вижницького району, відповідно до положень ч. 3 ст. 15 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації», постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1. Звернення  Долішньошепітської сільської ради від 2 березня 2020 

№120/02-10 стосовно зміни меж адміністративно-територіальної одиниці 

Вижницького району, а саме: 

- приєднання до Долішньошепітської сільської ради Вижницького району 

Чернівецької області населеного пункту - села  Фальків, розташованого на землях 

Красноїльської ОТГ Сторожинецького району Чернівецької області, взяти до 

відома. 

2.  Виконавчому апарату районної ради підготувати  та подати на розгляд 

постійної комісії районної ради та сесії районної ради проєкт рішення стосовно 

зміни меж адміністративно-територіальної одиниці Вижницького району 

(приєднання до Долішньошепітської сільської ради Вижницького району 

Чернівецької області населеного пункту - села  Фальків, розташованого на землях 

Красноїльської ОТГ Сторожинецького району Чернівецької област)і. 

 

 

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   

 

3 березня 2020 року                                                             м. Вижниця 

Про розгляд клопотання виконкому 

Берегометської селищної ради  

 

Розглянувши клопотання виконкому Берегометської селищної ради від 2 

березня 2020 №138-02-11 про направлення копії звернення гр. Андрійчук 

Валентини Василівни, жительки смт. Берегомет, постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1.  Клопотання виконкому Берегометської селищної ради від 2 березня 

2020 №138-02-11 про направлення копії звернення гр. Андрійчук Валентини 

Василівни, жительки смт. Берегомет, взяти до відома. 

2.  Виконавчому апарату районної ради підготувати  та направити до 

Берегометської селищної ради роз’яснення стосовно порядку скликання сесій 

районної ради, суб’єктів  внесення ініціативи розгляду сесійних питань. 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                                  Ю.Никифоряк  

 

 

 

 

 

 

 


