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____________ 2021 року м. Вижниця 

Про внесення змін та доповнень до 

Статуту комунального підприємства 

"Вижницьке районне бюро технічної 

інвентаризації" Вижницької районної 

ради  

 

 Керуючись пунктом 20 частини першої статті 43 та статтею 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України "Про 

реагування містобудівної діяльності", на підставі рішення позачергової шостої 

сесії Вижницької районної ради VIII скликання від 26 березня 2021 року 

№126-06/21 «Про реорганізацію юридичної особи – Путильського 

комунального районного бюро технічної інвентаризації Путильської районної 

ради Чернівецької області шляхом приєднання до комунального підприємства 

«Вижницьке районне бюро технічної інвентаризації» Вижницької районної 

ради», відповідно до листа КП «Вижницьке РБТІ» від 17 серпня 2021 року №44 

про внесення змін та доповнень до Статуту комунального підприємства, 

враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань 

комунальної власності та приватизації, районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 1. ВНЕСТИ наступні зміни та доповнення до Статуту комунального 

підприємства "Вижницьке районне бюро технічної інвентаризації" 

Вижницької районної ради: 

 - в розділі І «Загальні положення» пункт 1.1 доповнити фразою «та 

майна власності територіальних громад сіл, селища реорганізованого 

Путильського районного бюро технічної інвентаризації Путильської районної 

ради, відповідно до рішення позачергової шостої сесії Вижницької районної 

ради VIII скликання від 26 березня 2021 року №126-06/21 «Про реорганізацію 



юридичної особи – Путильського комунального районного бюро технічної 

інвентаризації Путильської районної ради Чернівецької області шляхом 

приєднання до комунального підприємства «Вижницьке районне бюро 

технічної інвентаризації» Вижницької районної ради»; 

 - в розділі ІІІ «Мета та предмет діяльності підприємства» пункт 3.1 та 

абзац 12 пункту 3.2 доповнити фразою «внесення даних про об’єкти 

нерухомості до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва»; 

 - в розділі IV «Майно підприємства» пункт 4.1 доповнити фразою «в 

тому числі майна власності територіальних громад сіл, селища 

реорганізованого Путильського районного бюро технічної інвентаризації 

Путильської районної ради, відповідно до рішення позачергової шостої сесії 

Вижницької районної ради VIII скликання від 26 березня 2021 року №126-

06/21 «Про реорганізацію юридичної особи – Путильського комунального 

районного бюро технічної інвентаризації Путильської районної ради 

Чернівецької області шляхом приєднання до комунального підприємства 

«Вижницьке районне бюро технічної інвентаризації» Вижницької районної 

ради». 

 2. ЗАТВЕРДИТИ статут Комунального підприємства "Вижницьке 

районне бюро технічної інвентаризації" Вижницької районної ради в новій 

редакції (додається). 

3. Директору Комунального підприємства "Вижницьке районне бюро 

технічної інвентаризації" Вижницької районної ради Юрію ГУЗАКУ в 

порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити державну 

реєстрацію змін Статуту установи.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань комунальної власності та приватизації (Михайло 

КОЗЯН). 

 

 

Голова районної ради      Михайло АНДРЮК 

 

ВИКОНАВЕЦЬ:  

Начальник Комунального підприємства  

"Вижницьке районне бюро технічної  

інвентаризації" Вижницької районної ради               Юрій ГУЗАК 



 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник голови районної ради                 Сергій ВІРСТА 

Керуючий справами районної ради                                            Георгій ІВОНЯК 

Завідувачка відділу з питань 

забезпечення повноважень щодо управління 

об’єктами спільної власності, інформаційно- 

комунікативних зв’язків, інвестицій та  

співробітництва виконавчого апарату 

районної ради                              Олена ЧЕПУХ 

 

Завідувач відділу організаційно- 

аналітичного забезпечення, 

документообігу та кадрової роботи 

виконавчого апарату районної ради                        Юрій ФЛОРА 

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань комунальної власності та  

приватизації                  Михайло КОЗЯН  

 

 


