
                                                                                                       
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

   
РЕКОМЕНДАЦІЇ   

29  жовтня   2020  року                                                                               м. Вижниця 

 

Про уточнення назви посади 

керівника КНП «Вижницька 

районна лікарня» Вижницької 

районної ради 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення позачергової тридцять дев’ятої 

сесії районної ради VII скликання 29 жовтня 2020 року  «Про уточнення назви посади 

керівника КНП «Вижницька районна лікарня» Вижницької районної ради», постійна    

комісія   

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд позачергової тридцять дев’ятої сесії 

районної ради VII скликання 29 жовтня 2020 року проєкт рішення «Про уточнення 

назви посади керівника КНП «Вижницька районна лікарня» Вижницької районної 

ради». 

 

 

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   

 

29 жовтня   2020  року                                                                               м. Вижниця 

Про окремі питання управління 

комунальною установою «Центр 

професійного розвитку 

педагогічних працівників 

Вижницького району» 

Вижницької районної ради 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення позачергової тридцять дев’ятої 

сесії районної ради VII скликання 29 жовтня 2020 року «Про окремі питання управління 

комунальною установою «Центр професійного розвитку педагогічних працівників 

Вижницького району» Вижницької районної ради», постійна    комісія   

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

Виключити з порядку денного позачергової тридцять дев’ятої сесії районної 

ради VII скликання 29 жовтня 2020 року  питання  «Про окремі питання управління 

комунальною установою «Центр професійного розвитку педагогічних працівників 

Вижницького району» Вижницької районної ради». 

 

 

 

 

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   

29  жовтня   2020  року                                                                               м. Вижниця 

Про затвердження акта 

приймання-передавання рухомого 

майна спільної власності 

територіальних громад сіл, 

селища, міст району, яке 

передається безоплатно з балансу 

відділу освіти Вижницької 

районної державної адміністрації 

на баланс комунальної установи 

«Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників 

Вижницького району» 

Вижницької районної ради 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення позачергової тридцять дев’ятої сесії 

районної ради VII скликання 29 жовтня 2020 року  «Про затвердження акта приймання-

передавання рухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

району, яке передається безоплатно з балансу відділу освіти Вижницької районної державної 

адміністрації на баланс комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Вижницького району» Вижницької районної ради», постійна    комісія   

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд позачергової тридцять дев’ятої сесії 

районної ради VII скликання 29 жовтня 2020 року проєкт рішення «Про затвердження акта 

приймання-передавання рухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міст району, яке передається безоплатно з балансу відділу освіти Вижницької районної 

державної адміністрації на баланс комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Вижницького району» Вижницької районної ради». 

 

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   

29  жовтня   2020  року                                                                               м. Вижниця 

 

Про надання дозволу на 

списання основних засобів 

підприємств, установ, 

організацій, як і 

використовують майно, що 

належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, 

селища, міст Вижницького 

району 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення позачергової тридцять дев’ятої 

сесії районної ради VII скликання 29 жовтня 2020 року  «Про надання дозволу на 

списання основних засобів підприємств, установ, організацій, як і використовують 

майно, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницького району», постійна    комісія   

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд позачергової тридцять дев’ятої сесії 

районної ради VII скликання 29 жовтня 2020 року проєкт рішення «Про надання 

дозволу на списання основних засобів підприємств, установ, організацій, як і 

використовують майно, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст Вижницького району». 

 

 

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   

29  жовтня   2020  року                                                                               м. Вижниця 

Про надання згоди на 

безоплатне зберігання 

Трудовим архівом Вижницької 

районної ради документів з 

особового складу колгоспу 

«Україна» та СТОВ «Україна» 

с.Черешенька Вижницького 

району 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення позачергової тридцять дев’ятої 

сесії районної ради VII скликання 29 жовтня 2020 року  «Про надання згоди на 

безоплатне зберігання Трудовим архівом Вижницької районної ради документів з 

особового складу колгоспу «Україна» та СТОВ «Україна» с.Черешенька Вижницького 

району.», постійна    комісія   

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд позачергової тридцять дев’ятої сесії 

районної ради VII скликання 29 жовтня 2020 року проєкт рішення «Про надання згоди 

на безоплатне зберігання Трудовим архівом Вижницької районної ради документів з 

особового складу колгоспу «Україна» та СТОВ «Україна» с.Черешенька Вижницького 

району». 

 

 

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   

29  жовтня   2020  року                                                                               м. Вижниця 

 

Про продовження договорів 

оренди нерухомого майна 

спільної власності 

територіальних громад сіл, 

селища, міст району без 

проведення аукціону 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення позачергової тридцять дев’ятої 

сесії районної ради VII скликання 29 жовтня 2020 року  «Про продовження договорів 

оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

району без проведення аукціону», постійна    комісія   

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд позачергової тридцять дев’ятої сесії 

районної ради VII скликання 29 жовтня 2020 року проєкт рішення «Про продовження 

договорів оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району без проведення аукціону». 

 

 

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   

 

29 жовтня   2020  року                                                                               м. Вижниця 

Про порядок денний та регламент  

позачергової тридцять дев’ятої 

сесії районної ради VII   

скликання 29 жовтня 2020 року 

 

Розглянувши порядок денний та регламент позачергової тридцять дев’ятої сесії 

районної ради VII   скликання 29 жовтня 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 позачергової тридцять дев’ятої сесії районної ради VII   скликання 29 

жовтня 2020 року, взяти до відома. 

2. ПОГОДИТИ  порядок денний та регламент позачергової тридцять дев’ятої сесії 

районної ради VII   скликання 29 жовтня 2020 року в цілому. 

 

 

 

 

 

Голова  

постійної комісії районної ради                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Юрій  НИКИФОРЯК 



 
 

 


