
                                                                                                       
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

   

РЕКОМЕНДАЦІЇ   

09 листопада   2020  року                                                                        м. Вижниця 

Про безоплатну передачу 

приладів обліку енергоносіїв 

та котлів  із спільної 

власності територіальних 

громад сіл, селища, міст 

району у комунальну 

власність територіальної 

громади  селища Берегомет 

 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення позачергової сорокової сесії 

районної ради VII скликання 09 листопада 2020 року  «Про безоплатну передачу 

приладів обліку енергоносіїв та котлів  із спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району у комунальну власність територіальної громади  

селища Берегомет», постійна    комісія   

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд позачергової сорокової сесії 

районної ради VII скликання 09 листопада 2020 року проєкт рішення «Про 

безоплатну передачу приладів обліку енергоносіїв та котлів  із спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність 

територіальної громади  селища Берегомет». 

 

 

 

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   

 

09 листопада   2020  року                                                                        м. Вижниця 

Про  надання права оренди 

нерухомого майна спільної 

власності територіальних 

громад сіл, селища, міст 

Вижницького району  

без проведення аукціону 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення позачергової сорокової сесії 

районної ради VII скликання 09 листопада 2020 року «Про  надання права оренди 

нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницького району, без проведення аукціону», постійна    комісія   

 
РЕКОМЕНДУЄ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд позачергової сорокової сесії 

районної ради VII скликання 09 листопада 2020 року проєкт рішення «Про  

надання права оренди нерухомого майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст Вижницького 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   

 

09 листопада  2020  року                                                                         м. Вижниця 

Про порядок денний та регламент  

позачергової сорокової сесії 

районної ради VII   скликання  

09 листопада 2020 року 

 

Розглянувши порядок денний та регламент позачергової сорокової  сесії 

районної ради VII   скликання 09 листопада 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 сорокової сесії районної ради VII   скликання 

09 листопада 2020 року, взяти до відома. 

2. ПОГОДИТИ  порядок денний та регламент позачергової сорокової сесії 

районної ради VII   скликання  09 листопада 2020 року в цілому. 

 

 

 

 

 

Голова  

постійної комісії районної ради                               

 

 

 

 

 

 

 

                                  Юрій  НИКИФОРЯК 



 
 

 

 

 



 
 

 


