
                                                                                                       
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

   

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   

 

 

04 серпня   2020  року                                                                         м. Вижниця 

 

Про розгляд проєктів рішень  

тридцять сьомої сесії районної ради  

VII   скликання 06 серпня 2020 року  

відповідно до функцій та повноважень  

постійної комісії 

 

Розглянувши та обговоривши проєкти рішень тридцять сьомої сесії 

районної ради VII скликання 06 серпня 2020 року відповідно до функцій та 

повноважень постійної комісії, постійна    комісія   

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1. Погодити без змін та внести на розгляд тридцять сьомої сесії районної 

ради VII скликання 06 серпня 2020 року наступні проєкти рішень, а саме: 

 

- Про створення комунальної установи  «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Вижницького району» Вижницької районної ради; 

  

- Про особливості оренди приміщень харчоблоків та буфетів суб’єктами 

господарювання, які організовують гаряче харчування у закладах загальної 

середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницького району; 

 

- Про затвердження нової редакції Положення про порядок проведення 

конкурсу, призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників 

закладів загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст Вижницького району; 



 
 

- Про безоплатну передачу матеріальних цінностей з балансу КНП 

«Вижницька районна лікарня» Вижницької районної ради із спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність 

територіальних громад району; 

- Про  надання права оренди окремого нерухомого майна та затвердження 

Переліку другого типу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст Вижницького району, що передаються в оренду без проведення 

аукціону. 

2. Включити до порядку денного  та внести на розгляд тридцять сьомої 

сесії районної ради VII   скликання 06 серпня  2020 року проєкт рішення «Про 

внесення змін до Положення про порядок використання коштів, які надходять у 

порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва». 

 

 

 

 

 

 

Голова  

постійної комісії районної ради                                              

 

 

                                        

       

                            Юрій НИКИФОРЯК 

 



 
 

                                        
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   

 

04 серпня   2020  року                                                                              м. Вижниця 

 

Про порядок денний та регламент  

тридцять сьомої сесії районної ради  

VII   скликання 06 серпня 2020 року  
 

 

Розглянувши порядок денний та регламент тридцять сьомої сесії районної ради 

VII   скликання 06 серпня 2020 року, заслухавши інформацію голови профільної 

постійної комісії НИКИФОРЯКА Юрія  з цього питання, постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1. Інформацію голови постійної комісії НИКИФОРЯКА Юрія  про порядок 

денний та регламент тридцять   сьомої сесії   районної    ради   VII   скликання 06 серпня  

2020 року взяти до відома. 

 

2. Погодити  порядок денний та регламент тридцять сьомої сесії районної ради 

VII   скликання 06 серпня  2020 року в цілому. 

 

3. Включити до порядку денного  та внести на розгляд тридцять сьомої сесії 

районної ради VII   скликання 06 серпня  2020 року проєкт рішення «Про внесення змін 

до Положення про порядок використання коштів, які надходять у порядку 

відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва». 

 

 

 

 

 

Голова  

постійної комісії районної ради                               

 

 

                                  Юрій  НИКИФОРЯК 

 


