
 

 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ 

 
З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ 

ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, 

 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

ПРОТОКОЛ №32/1 
 

19 лютого  2019 року,10.00      м. Вижниця 

 

Головують:  
Романюк І.Т. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів і соціально-

економічного розвитку 

Никифоряк Ю.П. – голова постійної комісії з питань власності, агропромислового 

комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій 

Сащук О.М. - голова постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, 

молоді та спорту 

 

Присутні члени комісій:  

з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку 

1.Семирозум О.І. 

2.Зав’ялець М.Г. 

3.Мендришора В.С. 

4.Павлюк В.Ю. 

5.Троцюк П.Н. 

6.Татарин Ю.Д. 

 

з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони 

довкілля та надзвичайних ситуацій 

1. Андрюк В.С. 

2. Загул Т. С. 

3. Коваль І.М. 

4. Моржук А.Г. 

 

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

1. Андрич О.М. 

2. Стринадко С.М. 

3. Ткачук С.І. 

 

Відсутні члени комісій: 



 

 

 

з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку 

1.Стринада Т.І. 

 

з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони 

довкілля та надзвичайних ситуацій 

1. Клим Р. Д. 

2. Хома П. А. 

 

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

1. Попович О.В. 

2. Тирон Т.І. 

3. Колотило Г.С. 

4. Стратій П.П. 

 

У  спільному засіданні постійних комісій районної ради прийняли участь: 

 

 

 

 

1.  Андрюк Михайло Іванович  голова Вижницької районної ради 

 

2.  Сенчук Руслан Іванович голова Вижницької районної 

державної адміністрації 

 

3.  Вірста Сергій Дмитрович заступник голови 

 Вижницької районної ради 

 

4.  Кириляк Людмила Іванівна   начальник фінансового управління 

Вижницької районної державної 

адміністрації 

 

5.  Чепіль Олексій Георгійович  Вижницький міський голова 

 

6.  Андрич Михайло Георгійович начальник відділу освіти  

Вижницької районної державної 

адміністрації 

 

7.  Додяк Наталія Михайлівна  начальник відділу культури 

Вижницької районної державної 

адміністрації 

 

 

 

 

8.        Івоняк Георгій Степанович             керуючий справами  районної ради 

Андрюк Михайло Іванович  голова Вижницької районної ради 

 

 

 
  

  9. Голобуцька Ксенія   

Василівна 

завідувач  юридичного          

відділу виконавчого апарату 

Вижницької районної ради 

 

8.  Вірста Сергій Дмитрович  заступник голови  

Вижницької районної ради 

 

9.  Сенчук Руслан Іванович голова Вижницької районної  

22.  Вірста Сергій Дмитрович  заступник голови  

Вижницької районної ради 

 

23.  Сенчук Руслан Іванович голова Вижницької районної  



 

 

 

 

 10.        Джал Оксана Вікторівна 

 

завідувач відділу з питань 

управління об’єктами 

комунальної власності, 

інвестицій та транскордонного 

співробітництва виконавчого 

апарату Вижницької районної 

ради 

 

 

 11.    Колотило Галина Василівна                                          головний спеціаліст загального 

відділу виконавчого апарату 

Вижницької районної ради 

 

 

 

 

 державної адміністрації 

 

10.  Андрич Михайло Георгійович 

 

начальник відділу освіти  

Вижницької райдержадміністрації  

 

11.  Мельничук Лідія Іванівна 

 

завідувач сектору з питань молоді та 

спорту Вижницької районної державної 

адміністрації 

12.  Єрема Роман Іванович директор Вижницького територіального 

центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

13.  Добрянська Мар’яна 

Аспазіївна  

в.о. начальника відділу   у Вижницькому 

районі Головного управління 

Держгеокадастру у Чернівецькій області   

   

14.  Біляк Богдана Лазарівна      в.о.завідувача аптеки №103 м.Вижниця 

 

15.  Вишинський Микола 

Олексійович 

Лукавецькій сільській голова 

 

16.  Кравчук Іван Андрійович директор опорного закладу – Мигівський 

НВК 

17.  Сичов Павло Олександрович голова ліквідаційної комісії 

комунального закладу з фізичної 

культури і спорту «Вижницька районна 

дитячо-юнацька спортивна школа» 

18.  Гаврилюк Роман 

Миколайович 

директор Вижницького  коледжу  

прикладного мистецтва 

19.  Чепіль Олексій Георгійович        Вижницький міський голова 

20.  Перч Микола Партенійович Вашківецький міський  голова 

21.  
 

      15. 

Семенюк Валерій Юрійович 

 

Лейба Катерина Миколаївна 

колишній директор КП «Ком-Сервіс» 

 

в.о. директора комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр» 

Вижницької районної ради 

 

 державної адміністрації 

 

24.  Андрич Михайло Георгійович 

 

начальник відділу освіти  

Вижницької райдержадміністрації  

 

25.  Мельничук Лідія Іванівна 

 

завідувач сектору з питань молоді та 

спорту Вижницької районної державної 

адміністрації 

26.  Єрема Роман Іванович директор Вижницького територіального 

центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

27.  Добрянська Мар’яна 

Аспазіївна  

в.о. начальника відділу   у 

Вижницькому районі Головного 

управління Держгеокадастру у 

Чернівецькій області   

   

28.  Біляк Богдана Лазарівна      в.о.завідувача аптеки №103 м.Вижниця 

 

29.  Вишинський Микола 

Олексійович 

Лукавецькій сільській голова 

 

30.  Кравчук Іван Андрійович директор опорного закладу – 

Мигівський НВК 

31.  Сичов Павло Олександрович голова ліквідаційної комісії 

комунального закладу з фізичної 

культури і спорту «Вижницька районна 

дитячо-юнацька спортивна школа» 

32.  Гаврилюк Роман 

Миколайович 

директор Вижницького  коледжу  

прикладного мистецтва 

33.  Чепіль Олексій Георгійович        Вижницький міський голова 

34.  Перч Микола Партенійович Вашківецький міський  голова 

35.  
 

      15. 

Семенюк Валерій Юрійович 

 

Лейба Катерина Миколаївна 

колишній директор КП «Ком-Сервіс» 

 

в.о. директора комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр» 

Вижницької районної ради 

 

 Чепіль Олексій Георгійович        Вижницький міський голова 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

 

СЛУХАЛИ: 

Романюка І.Т. - голову постійної комісії з питань бюджету, фінансів і соціально-

економічного розвитку, який вніс пропозицію щодо включення в порядок денний 

спільного засідання комісій районної ради третім питанням, а саме: «Про розгляд  

проекту рішення двадцять сьомої сесії районної ради VII   скликання 21 лютого  

2019 року «Про звіт голови Вижницької райдержадміністрації про виконання  

програм економічного і соціального розвитку, бюджету Вижницького   району за 

2018 рік та делегованих районною радою повноважень» та заслухати інформацію з 

цього питання. 

 

В обговоренні питання взяли участь:  

Никифоряк Ю.П., Сащук О.М. 

 

ВИРІШИЛИ: 

             Включити в порядок денний спільного засідання комісій районної ради  

питання «Про розгляд проекту рішення двадцять сьомої сесії районної ради VII   

скликання 21 лютого  2019 року «Про звіт голови Вижницької райдержадміністрації 

про виконання  програм економічного і соціального розвитку, бюджету 

Вижницького   району за 2018 рік та делегованих районною радою повноважень». 

 

Голосували:  

Комісія з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку 

ЗА – 7; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

Комісія з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій 

ЗА – 5; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

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

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

 

1. Про розгляд проекту рішення двадцять сьомої сесії районної ради VII   скликання 

21 лютого  2019 року «Про організацію підготовки і проведення  XXVI  

Міжнародного гуцульського фестивалю». 

 

Інформує: заступник голови Вижницької 

районної ради 

Вірста С.Д. 

 

2. Про визначення термінів передачі зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району у комунальну власність Вижницької міської територіальної 

громади бюджетних установ разом із закріпленим за цими установами майном, а 

саме: 

- Вижницької районної бібліотеки для дітей,  

- Вижницького районного будинку дитячої та юнацької творчості, 

- Вижницької районної бібліотеки, 

- Вижницького районного будинку народної творчості та дозвілля.  

 

Інформує: голова постійної комісії 

Никифоряк Ю.П. 



 

 

 

3. Про розгляд проекту рішення двадцять сьомої сесії районної ради VII   скликання 

21 лютого  2019 року «Про звіт голови Вижницької райдержадміністрації про 

виконання  програм економічного і соціального розвитку, бюджету Вижницького   

району за 2018 рік та делегованих районною радою повноважень». 

Інформує: голова Вижницької районної 

державної адміністрації 

Сенчук Р.І. 

 

 

СЛУХАЛИ по першому питанню: 

 

Вірсту Сергія Дмитровича – директора-розпорядника фестивалю, заступника голови 

Вижницької районної ради, який інформував з питання стосовно організації 

підготовки і проведення  XXVI  Міжнародного гуцульського фестивалю, ознайомив  

з проектом  Положення про  XXVI  Міжнародний гуцульський фестиваль, 

кошторисом підготовки і проведення фестивалю.   

 

В обговоренні питання взяли участь:  

Додяк Н.М., Романюк І.Т., Никифоряк Ю.П., Андрюк М.І. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

                Погодити та внести без змін на розгляд двадцять сьомої сесії районної ради 

VII скликання 21 лютого 2019 року «Про організацію підготовки і проведення  XXVI  

Міжнародного гуцульського фестивалю». 

 

Голосували:  

Комісія з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку 

ЗА – 7; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

Комісія з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій 

ЗА – 5; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

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

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

 

СЛУХАЛИ по другому питанню: 

 Никифоряка Ю.П. – голову постійної комісії районної ради з питань 

власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та 

надзвичайних ситуацій, який звернув увагу, що у пункті 16 рішення двадцять шостої  

сесії Вижницької районної ради VII скликання від 20  січня  2018 року №154-26/18 

«Про районний бюджет на 2019 рік» зазначено: «…передати Вижницьку районну 

бібліотеку для дітей, Вижницький районний будинок дитячої та юнацької творчості 

з 01.04.2019 року, Вижницьку районну бібліотеку, Вижницький районний будинок 

народної творчості та дозвілля з 01.10.2019 року на фінансування з районного 

бюджету до Вижницького міського бюджету у випадку не надання субвенції на їх 

утримання на 2019 рік відповідно до частини 5 статті 93 Бюджетного кодексу 

України».  

Зауважив, що згідно листа Вижницької міської ради  від 09.01.2019 року №02-

22/41 міською радою розглядатиметься питання щодо взяття на фінансування з 

1.07.2019 року Вижницької районної бібліотеки для дітей та Вижницького 



 

 

 

районного будинку дитячої та юнацької творчості з 01.04.2019 року. 

Продовжив, що враховуючи пропозиції Вижницької районної державної 

адміністрації № 01.34-187 від 06.02.2019 року та №01.34-228   від  13.02.2019 року, 

передачу у комунальну власність Вижницької міської територіальної громади зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району бюджетних 

установ на фінансування  разом із закріпленим за цими установами майном 

здійснити в наступні терміни: Вижницької районної бібліотеки для дітей   з 1 липня 

2019 року;  Вижницького районного будинку дитячої та юнацької творчості  з 1 

червня 2019 року; Вижницької районної бібліотеки  з 1 січня 2020 року; 

Вижницького районного будинку народної творчості та дозвілля  з 1 січня 2020 року. 

Зазначив, що у зв’язку з  розбіжностями у термінах передачі зазначених 

бюджетних установ зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

району у комунальну власність Вижницької міської територіальної громади 

бюджетних установ разом із закріпленим за цими установами майном,   необхідно 

провести обговорення питання для подальшого прийняття відповідного рішення з 

врахуванням рішення Вижницької міської ради з цього приводу. 

 

В обговоренні питання взяли участь: Чепіль О.Г., Андрюк М.І., Сенчук Р.І., 

Кириляк Л.І., Романюк І.Т., Додяк Н.М., Андрич М.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1.  За умови прийняття Вижницькою міською радою рішення стосовно 

надання згоди на прийняття у комунальну власність Вижницької міської 

територіальної громади зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міст району бюджетних установ на фінансування  разом із закріпленим за цими 

установами майном, а саме: 

-   Вижницької районної бібліотеки для дітей -  з 1 липня 2019 року;  

-   Вижницького районного будинку дитячої та юнацької творчості –  

з 1 липня 2019 року; 

-  Вижницької районної бібліотеки - з 1 січня 2020 року; 

  - Вижницького районного будинку народної творчості та дозвілля –   

з 1 січня 2020 року, питання про передачу вищезазначених установ внести на 

розгляд чергової сесії  Вижницької районної ради. 

 

2. Направити прийняті рекомендації  для розгляду Вижницькій міській раді. 

 

Голосували:  

Комісія з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку 

ЗА – 7; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

Комісія з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій 

ЗА – 5; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

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

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

Рекомендації додаються. 

 

СЛУХАЛИ по третьому питанню: 

Сенчука Р.І. – голову Вижницької районної державної адміністрації, який  виступив  

із  звітом про виконання  програм економічного і соціального розвитку, бюджету 

Вижницького   району за 2018 рік та делегованих районною радою повноважень, 



 

 

 

звернув увагу на основні показники, проблеми, перспективи та напрямки щодо 

виконання завдань, поставлених перед органами  виконавчої влади району.  

  
В обговоренні питання взяли участь: Никифоряк Ю.П., Семирозум О.І.   

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити та внести без змін на розгляд двадцять сьомої сесії районної 

ради VII скликання 21 лютого 2019 року «Про звіт голови Вижницької 

райдержадміністрації про виконання  програм економічного і соціального розвитку, 

бюджету Вижницького   району за 2018 рік та делегованих районною радою 

повноважень». 

2. Розглянути вищезазначений проект рішення районної ради першим 

питанням порядку денного двадцять сьомої сесії районної ради VII скликання 21 

лютого 2019 року.  

 

Голосували:  

Комісія з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку 

ЗА – 7; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

Комісія з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій 

ЗА – 5; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

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

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

Рекомендації додаються. 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                                         

з питань бюджету, фінансів і  

соціально-економічного розвитку          І.Романюк 

 

Секретар                                                                                   М. Зав’ялець 

      

Голова постійної комісії  

з питань власності,  агропромислового  

комплексу,  земельних відносин,  

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій                 Ю.Никифоряк  

 

 

 

Голова постійної комісії з питань освіти,                    

охорони здоров’я, культури, молоді та спорту                               О.Сащук 

 

Секретар              С.Ткачук 

 


