
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

ПРОТОКОЛ №34 

 

19 червня  2019 року, 16.00 год.      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.Загул Т. С. 

2.Моржук А.Г. 

3. Коваль І.М. 

 

Відсутні члени комісій: 

 

1.Андрюк В. С 

2.Клим Р. Д. 

3.Хома П. А. 

 

В засіданні постійної комісії районної ради прийняли участь:  

 

1.  Андрюк Михайло Іванович голова Вижницької районної ради 

 

2.  Митринюк 

 Федір Володимирович 

 

головний лікар КУ «Вижницька 

центральна районна лікарня» 

3.  Андрич Михайло Георгійович начальник відділу освіти  

Вижницької районної державної 

адміністрації 
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4.  Біляк 

Богдана Лазарівна     

  

в.о.завідуючого аптекою №103 

м.Вижниця 

 

5.  Лучик Олена Михайлівна завідувач Трудового архіву  

Вижницької районної ради 

 

6.  Кудрик Тамара Миколаївна начальник Вижницького 

госпрозрахункового проектно-

виробничого архітектурно-

планувального бюро 

 

7.  Гузак Юрій Степанович начальник КП «Вижницьке районне 

бюро технічної інвентаризації» 

 

8.  Огродюк Микола Георгійович директор КП «Редакція районного 

радіомовлення «радіо  

«Хвилі Черемошу» 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про обрання секретаря на час проведення засідання постійної комісії.  

 

СЛУХАЛИ: 

Никифоряка Юрія Петровича, голову профільної постійної комісії, який 

повідомив про відсутність на засіданні комісії секретаря комісії з питань 

власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони 

довкілля та надзвичайних ситуацій, Клим Р.Д. та про необхідність обрання 

секретаря на час проведення засідання постійної комісії і запропонував вести 

протокол засідання комісії  депутату - Моржуку А.Г. 

 

В обговоренні питання взяли участь:  

Андрюк В.С., Коваль І.М. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Доручити вести протокол засідання постійної комісії Моржуку Андрію  

Георгійовичу. 

 

Голосували:  

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

Пропозицію прийнято. 

 

2.  Про розгляд проектів рішень двадцять дев’ятої  сесії районної ради 

VII   скликання 20 червня  2019 року відповідно до функцій та повноважень 

постійної комісії: 
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2.1. Про надання дозволу на списання основних засобів підприємств, 

установ, організацій, які використовують майно, що належить до спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району. 

Інформують:  
головний лікар комунальної установи 

«Вижницька центральна  

районна лікарня» 

Митринюк Ф.В. 

начальник відділу освіти Вижницької 

районної державної адміністрації 

Андрич М.Г. 

2.2. Про надання згоди на безоплатне зберігання Трудовим архівом 

Вижницької районної ради документів з особового складу Вижницької ОДПІ. 

Інформує:  
завідувач Трудового архіву Вижницької 

районної ради 

Лучик О.М.     

2.3. Про укладення на новий термін дії контрактів з керівниками 

підприємств, які використовують майно спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району.  

Інформують:  
начальник Вижницького 

госпрозрахункового проектно-

виробничого архітектурно-

планувального бюро 

Кудрик Т.М.  

начальник КП «Вижницьке районне 

бюро технічної інвентаризації»      

Гузак Ю.С. 
 директор КП «Редакція районного 

радіомовлення «Радіо «Хвилі 

Черемошу» 

 Огродюк М.Г. 

2.3. Про затвердження розпорядження голови Вижницької районної ради 

з питань приватизації. 

 

Інформує:  
голова постійної комісії  

районної ради 

Никифоряк Ю.П 

 

2.4.  Про ліквідацію структурного підрозділу аптеки № 103 м. Вижниця - 

аптеки №68 с.Карапчів, визначення розміру статутного капіталу та внесення 

змін до Статуту аптеки №103 м. Вижниця. 

Інформує: 

 в.о.завідуючого 

 аптекою №103 м.Вижниця 
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Біляк Б.Л. 

3. Про порядок денний та регламент двадцять дев’ятої  сесії районної 

ради VII   скликання 20 червня  2019 року 

Інформує:  
голова постійної комісії  

районної ради 

Никифоряк Ю.П. 

4. Про підсумки приватизації об’єктів спільної та комунальної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району за 

2018 рік. 

Інформує:  

завідувач відділу з питань 

управління об’єктами 

комунальної власності, 

інвестицій та транскордонного  

співробітництва виконавчого   

апарата районної ради 

Джал О.В. 

 

 

СЛУХАЛИ по другому питанню: 

 

Никифоряка Юрія Петровича, голову постійної комісії, який ознайомив 

з проектами рішень двадцять дев’ятої сесії районної ради VII   скликання 20 

червня  2019 року відповідно до функцій та повноважень постійної комісії: 

 

- Про надання дозволу на списання основних засобів підприємств, 

установ, організацій, які використовують майно, що належить до спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району. 

- Про надання згоди на безоплатне зберігання Трудовим архівом 

Вижницької районної ради документів з особового складу Вижницької ОДПІ. 

- Про укладення на новий термін дії контрактів з керівниками 

підприємств, які використовують майно спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району.  

- Про затвердження розпорядження голови Вижницької районної ради з 

питань приватизації. 

-  Про ліквідацію структурного підрозділу аптеки № 103 м. Вижниця - 

аптеки №68 с.Карапчів, визначення розміру статутного капіталу та внесення 

змін до Статуту аптеки №103 м. Вижниця. 

 

В обговоренні питання взяли участь: Митринюк Ф.В., Андрич М.Г. 

Лучик О.М., Коваль І.М., Біляк Б.Л., Андрюк М.І., Джал О.В. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити та внести без змін на розгляд двадцять дев’ятої сесії районної 

ради VII   скликання 20 червня  2019 року відповідно до функцій та 

повноважень постійної комісії: 

- Про надання дозволу на списання основних засобів підприємств, 

установ, організацій, які використовують майно, що належить до спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району. 

- Про надання згоди на безоплатне зберігання Трудовим архівом 

Вижницької районної ради документів з особового складу Вижницької ОДПІ. 

- Про укладення на новий термін дії контрактів з керівниками 

підприємств, які використовують майно спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району.  

- Про затвердження розпорядження голови Вижницької районної ради з 

питань приватизації. 

-  Про ліквідацію структурного підрозділу аптеки № 103 м. Вижниця - 

аптеки №68 с.Карапчів, визначення розміру статутного капіталу та внесення 

змін до Статуту аптеки №103 м. Вижниця. 

 

Голосували:  

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

           

Рекомендації прийнято.  

         

 (Рекомендації додаються) 

 

СЛУХАЛИ по третьому питанню: 

 

Никифоряка Юрія Петровича, голову постійної комісії, який ознайомив з 

порядком денним та регламентом двадцять дев’ятої сесії районної ради VII   

скликання 20 червня  2019 року 

 

В обговоренні питання взяли участь: Загул Т.С., Моржук А.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію голови постійної комісії районної ради Никифоряка 

Ю.П. про порядок денний та регламент двадцять дев’ятої сесії районної ради 

VII   скликання 20 червня  2019 року взяти до відома. 

2. Погодити  порядок денний та регламент двадцять дев’ятої сесії 

районної ради VII   скликання 20 червня  2019 року в цілому. 

 

Голосували:  

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

          Рекомендації прийнято.  

         (Рекомендації додаються) 
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СЛУХАЛИ по четвертому питанню: 

 

Джал О.В. – завідувача відділу з питань управління об’єктами 

комунальної власності, інвестицій та транскордонного співробітництва 

виконавчого апарата районної ради, яка озвучила інформацію «Про підсумки 

приватизації об’єктів спільної та комунальної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст Вижницького району за 2018 рік». 

 

В обговоренні питання взяли участь: Моржук А.Г., Коваль І.М. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Інформацію завідувача відділу з питань управління об’єктами 

комунальної власності, інвестицій та транскордонного співробітництва 

виконавчого  апарата районної ради Джал О.В. «Про підсумки приватизації 

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

міст Вижницького району за 2018 рік» взяти до відома. 

 

Голосували:  

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

          Рекомендації прийнято.  

         (Рекомендації додаються) 

 

 

 

Голова постійної комісії  

з питань власності,  агропромислового  

комплексу,  земельних відносин,  

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій                 Ю.Никифоряк

   

 

Секретар засідання комісії                                           А.Моржук 

 

 


