
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

 

З ПИТАНЬ  

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

ТА 

З ПИТАНЬ 

БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

 

ПРОТОКОЛ №13 

 
21 грудня 2021 року                   м.Вижниця 

 

 

Головує:  
Вірста Сергій Дмитрович – заступник голови районної ради 

 

Присутні члени постійної комісії з питань комунальної власності та 

приватизації:  

1. Ордіна Людмила Вікторівна – секретар постійної комісії 

2.Додяк Наталія Михайлівна  

3.Дяконюк Олексій Юрійович 

 

Присутні члени постійної комісії з питань бюджету, фінансів і соціального 

захисту:  

4. Осипчук Микола Володимирович 

5. Лакуста Степан Корнійович – заступник голови постійної комісії 

6. Семирозум Омелян Іванович 

  

Відсутні: 

1. КОЗЯН Михайло – голова постійної комісії з питань комунальної 

власності та приватизації 

2. Колотило Людмила Степанівна - голова постійної комісії 

3. Бойчак Андрій Олександрович – заступник голови постійної комісії 

4. Мендришора Василь Степанович 

 

Запрошені на засідання постійної комісії районної ради: 
 

1.  АНДРЮК Михайло голова Вижницької районної ради 
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2.  ВІРСТА Сергій 

 

заступник голови Вижницької районної 

ради 

3.  ФЕДОРОЩАК Микола Перший заступник голови районної 

державної адміністрації 

4.  ІВОНЯК Георгій Керуючий справами Вижницької 

районної ради 

5.  ЛУЧИК Олена В.о. директора КУ «Об’єднаний 

трудовий архів Вижницького району» 

6.  ЧЕПУХ Олена завідувачка відділу з питань 

забезпечення повноважень щодо 

управління об’єктами спільної власності, 

інформаційно-комунікативних зв’язків, 

інвестицій та співробітництва 

виконавчого апарату районної ради 

7.  КОЛОТИЛО Галина Головний спеціаліст відділу 

організаційно-аналітичного 

забезпечення, документообігу та кадрової 

роботи виконавчого апарату районної 

ради 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про звіт голови районної ради. 

2. Про затвердження Порядку передачі в оренду майна, що є спільною 

власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району 

Чернівецької області. 

3. Про затвердження Положення про порядок встановлення тарифів на 

платні послуги та використання коштів, отриманих КУ «Об’єднаний трудовий 

архів Вижницького району». 

 

Інформують по 1-3 питаннях :  
заступник голови районної ради 

Сергій ВІРСТА 

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 

 

Слухали по першому-третьому питаннях: 

 

ВІРСТУ Сергія, заступника голови районної ради, головуючого 

спільного засідання постійних комісій та ЧЕПУХ Олену, завідувачку відділу з 
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питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної 

власності, інформаційно-комунікативних зв’язків, інвестицій та 

співробітництва виконавчого апарату районної ради, які поінформували про: 

- звіт голови районної ради; 

- затвердження Порядку передачі в оренду майна, що є спільною 

власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району 

Чернівецької області; 

- затвердження Положення про порядок встановлення тарифів на платні 

послуги та використання коштів, отриманих КУ «Об’єднаний трудовий архів 

Вижницького району». 

 

В обговоренні питань взяли участь: СЕМИРОЗУМ Омелян, ДОДЯК 

Наталія, ЛАКУСТА Степан, ОРДІНА Людмила. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

По першому питанню: 

1. ПОГОДИТИ без змін та винести на розгляд десятої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 23 грудня 2021 року проект рішення «Про звіт 

голови районної ради». (додається). 

2. КОНТРОЛЬ за виконанням цих рекомендацій покласти на постійні 

комісії з питань комунальної власності та приватизації (Михайло КОЗЯН) та з 

питань бюджету, фінансів і соціального захисту (Людмила КОЛОТИЛО). 

 

Голосували: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та приватизації 

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів і соціального 

захисту:  

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

Рекомендації №1 прийняти (додаються). 

 

По другому питанню: 

1. ПОГОДИТИ без змін висновок на проект рішення районної ради 

«Про затвердження Порядку передачі в оренду майна, що є спільною 

власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району 

Чернівецької області» (додається). 

2. ПОГОДИТИ без змін та винести на розгляд десятої сесії Вижницької 

районної ради VIIІ скликання 23 грудня 2021 року проект рішення «Про 

затвердження Порядку передачі в оренду майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вижницького району Чернівецької 

області» (додається). 
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3. КОНТРОЛЬ за виконанням цих рекомендацій покласти на постійні 

комісії з питань комунальної власності та приватизації (Михайло КОЗЯН) та з 

питань бюджету, фінансів і соціального захисту (Людмила КОЛОТИЛО). 

 

Голосували: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та приватизації 

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів і соціального 

захисту:  

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

Висновок на проект рішення районної ради – проект регуляторного акта 

постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і соціального 

захисту прийняти (додається). 

 

Рекомендації №2 прийняти (додаються). 

 

По третьому питанню: 

1. НАПРАВИТИ на доопрацювання в.о. директорки КУ «Об’єднаний 

трудовий архів Вижницького району» Олені ЛУЧИК проект регуляторного 

акта - проект рішення «Про затвердження Положення про порядок 

встановлення тарифів на платні послуги та використання коштів, отриманих 

КУ «Об’єднаний трудовий архів Вижницького району» (додається). 

2. КОНТРОЛЬ за виконанням цих рекомендацій покласти на постійні 

комісії з питань комунальної власності та приватизації (Михайло КОЗЯН) та з 

питань бюджету, фінансів і соціального захисту (Людмила КОЛОТИЛО). 

 

Голосували: 

постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та приватизації 

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів і соціального 

захисту:  

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

Рекомендації  №3 прийняти (додаються). 

 

 

Головуючий спільного засідання, 

Заступник голови Вижницької районної ради     Сергій ВІРСТА 

 


