
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

ПРОТОКОЛ №27 

 

 

17 квітня  2018 року       м. Вижниця 

 

 

Головує: Никифоряк Юрій Петрович  – голова постійної комісії з питань 

власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони 

довкілля та надзвичайних ситуацій 

 

Присутні члени комісій:  

1.Клим Р. Д. 

2.Коваль І.М. 

3.Моржук А.Г. 

4.Загул Т. С. 

 

Відсутні члени комісій: 

1.Андрюк В. С. 

2.Хома П. А. 

 

 

 

В засіданні постійної комісії районної ради прийняли участь:  

 

1.  Андрюк Михайло Іванович  голова Вижницької районної ради 

 

2.  Сенчук Руслан Іванович 

 

голова Вижницької районної 

державної адміністрації 

 

3.  Кириляк Людмила Іванівна   начальник фінансового 

управління Вижницької районної 

державної адміністрації 

 

4.  Андрич  Михайло Георгійович начальник відділу освіти  
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Вижницької районної державної 

адміністрації  

 

5.  Огродюк Микола Георгійович директор КП «Редакція районного 

радіомовлення «Радіо «Хвилі 

Черемошу» 

 

6.  Будз Андрій Юрійович 

 

начальник відділу  

у Вижницькому районі  Головного 

управління Держгеокадастру 

 у Чернівецькій області 

 

7.   Гордейчук Орися Дмитрівна головний бухгалтер 

 КУ «Вижницька центральна 

районна лікарня» 

8.  Приньковський Василь Григорович Т.в.о.головного лікаря 

«Вашківецьки ЦПМСД» 

Вашківецької міської ради 

9.  Джал Оксана Вікторівна завідувач відділу з питань 

управління об’єктами комунальної 

власності, інвестицій та 

транскордонного співробітництва 

виконавчого апарату Вижницької 

районної ради 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Вижницької районної ради. 

 (питання  розглядається спільно з постійною комісією з питань освіти, 

охорони здоров’я, культури, молоді та спорту) 

Інформує: начальник відділу освіти 

Вижницької районної державної 

адміністрації 

Андрич М.Г. 

 

2. Про розгляд проектів рішень двадцятої другої  сесії районної ради 

VII скликання 19 квітня 2018 року відповідно до функцій та повноважень 

постійної комісії: 

2.1. Про нову редакцію статуту комунального підприємства «Редакція 

районного радіомовлення «Радіо «Хвилі Черемошу» Вижницької районної 

ради. 

2.2.  Про надання дозволу на списання окремого майна, що належить до 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району. 
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Інформує: директор КП «Редакція 

районного радіомовлення «Радіо «Хвилі 

Черемошу» 

Огродюк М.Г.   

2.3. Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок. 

Інформує: начальник відділу у 

Вижницькому районі Держгеокадастру 

у Чернівецькій області 

Будз А.Ю. 

 

2.4. Про затвердження висновків незалежної оцінки про вартість 

об’єктів спільної та комунальної власності територіальних громад сіл, селища, 

міст Вижницького району, які підлягають приватизації. 

2.5. Про затвердження акту приймання-передавання рухомого майна  з 

балансу комунальної установи «Вижницька центральна районна лікарня» у 

комунальну власність Вашківецької міської об’єднаної територіальної громади 

та на баланс комунального закладу «Вашківецький центр первинної медико-

санітарної допомоги». 

2.6. Про Наглядові ради комунальних унітарних підприємств 

Вижницької районної ради. 

 

Інформує: голова постійної комісії 

Никифоряк Ю.П. 

 

3. Про розгляд порядку денного та регламенту двадцять другої сесії 

районної ради VII скликання 19 квітня 2018 року. 

Інформує: голова постійної комісії 

Никифоряк Ю.П. 
 

 

СЛУХАЛИ по першому питанню: 

Андрича Михайла Георгійовича, начальника відділу освіти Вижницької 

районної державної адміністрації, який доповів про необхідність створення  

комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Вижницької районної 

ради та внесення цього питання на розгляд двадцять другої сесії районної ради 

VII скликання 19 квітня 2018 року. 

В обговоренні питання взяли участь: Андрюк  М.І., Никифоряк 

Ю.П., Клим Р.Д., Кириляк Л.І. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу освіти Вижницької районної 

державної адміністрації Андрича М.Г. до проекту двадцять другої  сесії 

районної ради VII скликання 19 квітня 2018 року «Про створення комунальної 

установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Вижницької районної ради» взяти до 

відома. 
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2.  Погодити та внести на розгляд двадцять другої  сесії районної ради 

VII скликання 19 квітня 2018 року проект рішення «Про створення 

комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Вижницької районної 

ради» з наступними змінами: 

- пункт 4 виключити; 

- пункт 5 вважати пунктом 4 з такими змінами та доповненнями: 

             - у другому абзаці пункту 4 виключити слова «в _____ термін» 

(далі по тексту); 

             - доповнити пункт 4 абзацом четвертим: 

 «-звернутися до  Вижницької та Вашківецької  міських рад для  

вирішення питання по забезпеченню фінансування видатків на здійснення 

функцій Центру у сфері надання психолого-педагогічної допомоги дітям з 

особливими освітніми потребами, що виховуються у дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладах міських об’єднаних територіальних 

громад.».; 

 - пункт  6 вважати пунктом 5. 

Голосували:  

ЗА – 5; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

          Рекомендацію прийнято.  

         (Рекомендації додаються) 

 

СЛУХАЛИ по другому питанню: 

Никифоряка Юрія Петровича, голову постійної комісії, який ознайомив 

з проектами рішень двадцятої другої  сесії районної ради VII скликання 19 

квітня 2018 року відповідно до функцій та повноважень постійної комісії, а 

саме: 

- Про нову редакцію статуту комунального підприємства «Редакція 

районного радіомовлення «Радіо «Хвилі Черемошу» Вижницької районної 

ради. 

-  Про надання дозволу на списання окремого майна, що належить до 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району. 

- Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок. 

- Про затвердження висновків незалежної оцінки про вартість об’єктів 

спільної та комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницького району, які підлягають приватизації. 

- Про затвердження акту приймання-передавання рухомого майна  з 

балансу комунальної установи «Вижницька центральна районна лікарня» у 

комунальну власність Вашківецької міської об’єднаної територіальної громади 

та на баланс комунального закладу «Вашківецький центр первинної медико-

санітарної допомоги». 

- Про Наглядові ради комунальних унітарних підприємств Вижницької 

районної ради. 

В обговоренні питання взяли участь: Андрюк  М.І., Огродюк М.Г., 

Будз А.Ю., Клим Р.Д. 
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ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити та внести без змін на розгляд двадцять другої  сесії 

районної ради VII скликання 19 квітня 2018 року наступні проекти рішень: 

- Про нову редакцію статуту комунального підприємства «Редакція 

районного радіомовлення «Радіо «Хвилі Черемошу» Вижницької районної 

ради. 

-  Про надання дозволу на списання окремого майна, що належить до 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району. 

-  Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок. 

- Про затвердження висновків незалежної оцінки про вартість об’єктів 

спільної та комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницького району, які підлягають приватизації. 
 

ЗА – 5; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

2. Зняти з порядку денного двадцять другої  сесії районної ради VII 

скликання 19 квітня 2018 року питання сьоме «Про затвердження акту 

приймання-передавання рухомого майна з балансу комунальної установи 

«Вижницька центральна районна лікарня» у комунальну власність 

Вашківецької міської об’єднаної територіальної громади та на баланс 

комунального закладу «Вашківецький центр первинної медико-санітарної 

допомоги» та провести на базі  КЗ «Вашківецький центр первинної медико-

санітарної допомоги» виїзне спільне засідання постійних комісій районної 

ради, а саме: 

- з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій; 

-  з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку; 

-  з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту, 

за участю Вашківецького міського голови Перча М.П., головного лікаря КУ 

«Вижницька центральна районна лікарня» Митринюка Ф.В.  та т.в.о. 

головного лікаря КЗ «Вашківецький  центр первинної медико-санітарної 

допомоги», начальника фінансового управління Вижницької районної 

державної адміністрації Кириляк Л.І. для розгляду вищевказаного питання. 
 

ЗА – 5; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

Про внесення на розгляд сесії проекту рішення «Про Наглядові ради 

комунальних унітарних підприємств Вижницької районної ради» за 

результатами голосування комісією рекомендації не прийнято.  

ЗА – 3; ПРОТИ - 1; УТРИМАЛИСЯ - 1. 

 

(Рекомендації додаються). 
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СЛУХАЛИ по третьому питанню: 

Никифоряка Юрія Петровича, голову постійної комісії, який ознайомив з 

порядком денним та регламентом двадцять другої сесії районної ради VII 

скликання 19 квітня 2018 року. 

В обговоренні питання взяли участь: Коваль І.М., Клим Р.Д., Моржук 

А.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: 
 

1.Інформацію голови постійної комісії районної ради Никифоряка Ю.П. 

про порядок денний та регламент двадцять другої  сесії районної ради VII 

скликання 19 квітня 2018 року взяти до відома. 

2.Погодити  порядок денний та регламент двадцять другої  сесії 

районної ради VII скликання 19 квітня 2018 року в цілому з наступними 

змінами: 

  - зняти з порядку денного двадцять другої  сесії районної ради VII 

скликання 19 квітня 2018 року питання сьоме «Про затвердження акту 

приймання-передавання рухомого майна з балансу комунальної установи 

«Вижницька центральна районна лікарня» у комунальну власність 

Вашківецької міської об’єднаної територіальної громади та на баланс 

комунального закладу «Вашківецький центр первинної медико-санітарної 

допомоги». 

 

(Про розгляд сесією проекту рішення «Про Наглядові ради комунальних 

унітарних підприємств Вижницької районної ради» за результатами 

голосування комісією рішення не прийнято).  

 

Голосували: ЗА – 5; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

Рекомендації додаються. 

 

 

Голова постійної комісії  

з питань власності,  агропромислового  

комплексу,  земельних відносин,  

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій                 Ю.Никифоряк

   

Секретар                                                                         Р.Клим 

 


