
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

ПРОТОКОЛ №36 

 

22 жовтня 2019 року, 10.00 год.      м. Вижниця 

 

Головує:  
 

Никифоряк Юрій Петрович  – голова постійної комісії з питань власності, 

агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та 

надзвичайних ситуацій 

 

Присутні члени комісії: 

1.Андрюк В. С 

2.Загул Т. С. 

3.Моржук А.Г. 

 

Відсутні члени комісії: 

1.Клим Р. Д. 

2.Хома П. А. 

3. Коваль І.М 

В засіданні постійної комісії районної ради прийняли участь:  

 

1.  Андрюк Михайло Іванович голова Вижницької районної ради 

 

2.  Козоріз Таміла Анатоліївна 

 

головний лікар КНП 

«Берегометський центр первинної-

медико-санітарної допомоги» 

3.  Паламарюк Наталія  

Степанівна 

бухгалтер відділу освіти  

Вижницької районної державної 

адміністрації 

 

4.  Настюк Василь Васильович  начальник відділу містобудування, 

архітектури та капітального 

будівництва Вижницької міської 

ради 
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5.  Труфин Олексій Петрович в.о.директора КП «Ком-сервіс» 

Вижницької районної ради 

 

 

 

Відсутні:  
Довганюк Р.Б. - завідувач сектору цивільного захисту населення Вижницької 

районної державної адміністрації  

 

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., Загул Т.С. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Доручити вести протокол засідання постійної комісії Моржуку Андрію  

Георгійовичу. 

 

Голосували:  

ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 1. 

 

Пропозицію прийнято. 

 

2. Про внесення змін до статуту комунального некомерційного 

підприємства «Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Вижницької районної ради. 

(розглядається спільно з постійною комісією з питань освіти, охорони 

здоров’я, культури, молоді та спорту) 

 

Інформує: головний лікар 

комунального некомерційного 

підприємства «Берегометський центр 

первинної медико-санітарної допомоги»  

Вижницької районної ради  

Козоріз Т.А. 
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3.   Про розгляд проектів рішень тридцять першої сесії районної ради VII   

скликання 24 жовтня 2019 року відповідно до функцій та повноважень 

постійної комісії: 

3.1. Про надання дозволу на списання матеріальних цінностей, що 

належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

району.  

Інформує: бухгалтер відділу освіти 

Вижницької районної державної 

адміністрації 

Паламарюк Н.С. 

3.2. Про встановлення (зміну) меж населеного пункту Середній Майдан 

Вижницької міської ради Вижницького району Чернівецької області. 

 

Інформує: начальник відділу 

містобудування, архітектури та 

капітального будівництва Вижницької 

міської ради 

Настюк В.В. 

3.3. Про призначення на посаду директора КП «Ком-сервіс» Вижницької 

районної ради Труфина Олексія Петровича. 

3.4. Про звернення до Президента України, Верховної  Ради України та 

Кабінету Міністрів України про продовження до 2025 року мораторію на продаж 

земель сільськогосподарського призначення. 

 

Інформує: голова постійної комісії 

районної ради з питань власності, 

агропромислового комплексу, 

земельних відносин, охорони довкілля 

та надзвичайних ситуацій 

Никифоряк Ю.П. 

4. Про порядок денний та регламент тридцять першої сесії районної ради 

VII   скликання 24 жовтня 2019 року. 

Інформує: голова постійної комісії 

районної ради з питань власності, 

агропромислового комплексу, 

земельних відносин, охорони довкілля 

та надзвичайних ситуацій 

Никифоряк Ю.П. 

5. Про заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій в районі та 

покращення цієї роботи установами, організаціями і підприємствами району. 

Інформує: голова постійної комісії 

районної ради з питань власності, 

агропромислового комплексу, 

земельних відносин, охорони довкілля 

та надзвичайних ситуацій 

Никифоряк Ю.П. 
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СЛУХАЛИ по другому питанню: 

 

Козоріз Тамілу Анатоліївну, головного лікаря КНП «Берегометський 

центр первинної медико-санітарної допомоги», яка повідомила про причини 

необхідності внесення змін до статуту комунального некомерційного 

підприємства «Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Вижницької районної ради. 

 

В обговоренні питання взяли участь: Никифоряк Ю.П., Андрюк В.С., Загул 

Т.С., Моржук А.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію головного лікаря КНП «Берегометський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Козоріз Т.А. взяти до відома. 

2. Погодити  та внести без змін на розгляд тридцять першої сесії 

районної ради VII   скликання 24 жовтня 2019 року проект рішення «Про 

внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства 

«Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги» Вижницької 

районної ради». 

 

Голосували:  

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

          Рекомендації прийнято.  

         (Рекомендації додаються) 

 

СЛУХАЛИ по третьому питанню: 

 

Никифоряка Юрія Петровича, голову постійної комісії, який ознайомив з 

проектами рішень тридцять першої сесії районної ради VII   скликання 24 

жовтня 2019 року відповідно до функцій та повноважень постійної комісії, а 

саме: 

- Про надання дозволу на списання матеріальних цінностей, що 

належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

району.  

  -  Про встановлення (зміну) меж населеного пункту Середній Майдан 

Вижницької міської ради Вижницького району Чернівецької області. 

  -  Про призначення на посаду директора КП «Ком-сервіс» Вижницької 

районної ради Труфина Олексія Петровича. 

 - Про звернення до Президента України, Верховної  Ради України та 

Кабінету Міністрів України про продовження до 2025 року мораторію на продаж 

земель сільськогосподарського призначення. 

 

В обговоренні питання взяли участь: Андрюк В.С., Паламарюк Н.С., 

Настюк В.В., Труфин О.П., Андрюк М.І. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

1. Погодити та внести без змін на розгляд тридцять першої сесії 

районної ради VII   скликання 24 жовтня 2019 року наступні проекти рішень: 

- Про надання дозволу на списання матеріальних цінностей, що 

належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

району. 

-  Про встановлення (зміну) меж населеного пункту Середній Майдан 

Вижницької міської ради Вижницького району Чернівецької області. 

- Про звернення до Президента України, Верховної  Ради України та 

Кабінету Міністрів України про продовження до 2025 року мораторію на продаж 

земель сільськогосподарського призначення. 

2. У проекті рішення «Про призначення на посаду директора КП «Ком-

сервіс» Вижницької районної ради Труфина Олексія Петровича» пункт 2 

викласти в наступній редікції: 

«2.  Доручити голові районної ради Андрюку М.І. укласти контракт з 

директором КП «Ком-сервіс» Вижницької районної ради Труфином О.П. 

терміном на 5 (п’ять) років, з 24 жовтня 2019 року по 23 жовтня 2024 року.». 
  

Голосували:  

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

           

Рекомендації прийнято.        

 (Рекомендації додаються) 

 

СЛУХАЛИ по четвертому питанню: 

 

Никифоряка Юрія Петровича, голову постійної комісії, який ознайомив з 

порядком денним та регламентом тридцятої сесії районної ради VII   

скликання 15 серпня  2019 року 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію голови постійної комісії районної ради Никифоряка 

Ю.П. про порядок денний та регламент  тридцять першої сесії районної ради 

VII   скликання 24 жовтня 2019 року взяти до відома. 

2. Погодити  порядок денний та регламент тридцять першої сесії 

районної ради VII   скликання 24 жовтня 2019 року в цілому. 

 

Голосували:  

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

          Рекомендації прийнято.  

         (Рекомендації додаються) 

СЛУХАЛИ по п’ятому питанню: 
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Никифоряка Юрія Петровича, голову постійної комісії, який ознайомив з 

інформацією про заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій в районі 

та покращення цієї роботи установами, організаціями і підприємствами 

району. 

 В обговоренні питання взяли участь: Андрюк В.С., Загул Т.С., 

Моржук А.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію голови постійної комісії районної ради Никифоряка 

Ю.П. про заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій в районі та 

покращення цієї роботи установами, організаціями і підприємствами району 

взяти до відома. 

2.  Сільським, селищній та міським радам з метою вирішення основних 

питань у сфері цивільного захисту, для запобігання пожеж, загибелі та 

травмування людей під час пожеж на території району: 

2.1.  При  формуванні показників місцевих бюджетів на 2020 рік 

передбачити кошти, необхідні для проведення інвентаризації захисних споруд 

цивільного захисту населення, які розміщені на території населених пунктів; 

2.2. Продовжувати проводити роз’яснювальну роботу з власниками  та 

балансоутримувачами захисних споруд цивільного захисту приватної форми 

щодо необхідності проведення інвентаризації цих споруд; 

2.3. Розглянути можливість щодо покращення стану джерел 

зовнішнього протипожежного водопостачання населених пунктів шляхом 

облаштування місць заправки пожежних автомобілів водою. 

3. Вашківецькій міській раді з метою обслуговування під час пожежі 

населених пунктів – с.Карапчів, с.Коритне та с.Замостя, вивчити питання та 

вжити заходи щодо створення підрозділу місцевої пожежної охорони в 

с.Замостя. 

4. Направити прийняті рекомендації постійної комісії місцевим радам.  

 

 

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 

 


