
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

ПРОТОКОЛ №37 

 

17 грудня  2019 року, 11.30 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. Коваль І.М. 

3.Хома П. А. 

 

Відсутні члени комісій: 

1.Андрюк В. С. 

2.Моржук А.Г. 

3.Клим Р. Д. 

 

 

В засіданні постійної комісії районної ради прийняли участь:  

 

1.  Андрюк Михайло Іванович голова Вижницької районної ради 

 

2.  Митринюк 

 Федір Володимирович 

 

головний лікар КНП «Вижницька 

районна лікарня» 

3.  Пигичко Микола Георгійович Слобода-Банилівський сільський голова 

 

4.  Боднарюк  Сергій 

Михайлович           

Берегометський селищний голова 

   

 

 Сидоренко  Тетяна Вікторівна т.в.о. директора КП «Профілактична дезінфекція» Вижницької районної ради 
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5. 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 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 – Ковалю І.М. 

 

В обговоренні питання взяли участь:  

Загул Т.С., Хома П.А. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Доручити вести протокол засідання постійної комісії Ковалю Івану 

Миколайовичу. 

 

Голосували: ЗА – 3; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 1. 

Пропозицію прийнято. 

 

2. Про розгляд клопотання виконкому Берегометської селищної ради від 

14.11.2019 року №614-02-11 про підтримку рішення XLIV сесії Берегометської 

селищної ради  VII   скликання від 26 вересня 2019 року «Про передачу у 

комунальну власність територіальній громаді державного майна дитячого 

закладу оздоровлення та відпочинку «Юність» селища Берегомет 

Вижницького району Чернівецької області».  

 

3. Про розгляд клопотання виконкому Берегометської селищної ради від 

25.10.2019 року №578-02-20 про продовження дії договору оренди автомобіля.  

Інформує по 1-2 питаннях: 

Берегометський селищний голова  

Боднарюк С.М. 

 

4.  Про розгляд проектів рішень тридцять другої сесії районної ради VII   

скликання 20 грудня  2019 року відповідно до функцій та повноважень 

постійної комісії: 
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4.1. Про надання дозволу на списання матеріальних цінностей, що належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району. 

Інформує: головний лікар  

КНП «Вижницька районна 

лікарня»  

Вижницької районної ради 

Митринюк Ф.В. 

 

4.2. Про встановлення (зміну) меж населеного пункту с. Слобода-Банилів 

Слобода-Банилівської сільської ради Вижницького району Чернівецької 

області. 

Інформує: Сл.-Банилівський 

сільський голова 

Пигичко М.Г. 

 

4.3. Про переукладення на новий термін Договорів позички (безоплатного 

користування) окремого нерухомого та рухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району. 

 

Інформує: голова постійної 

комісії 

Никифоряк Ю.П. 

 

4.4.  Про план роботи Вижницької районної ради VII скликання на 2020 рік. 

Інформує: голова постійної 

комісії 

Никифоряк Ю.П. 

 

 

5. Про порядок денний та регламент тридцять другої сесії районної ради VII   

скликання 20 грудня  2019 року. 

Інформує: голова постійної 

комісії 

Никифоряк Ю.П. 

 

СЛУХАЛИ по другому питанню: 

                Никифоряка Юрія Петровича - голову постійної комісії, який 

ознайомив з клопотанням виконкому Берегометської селищної ради від 

14.11.2019 року №614-02-11 про підтримку рішення XLIV сесії Берегометської 

селищної ради  VII   скликання від 26 вересня 2019 року «Про передачу у 

комунальну власність територіальній громаді державного майна дитячого 

закладу оздоровлення та відпочинку «Юність» селища Берегомет 

Вижницького району Чернівецької області».  

Боднарюка Сергія Михайловича - Берегометського селищного голову, 

який  зазначив, що Берегометська селищна рада неодноразово зверталася до 

Вижницької районної ради про підтримку рішень селищної ради щодо 
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передачі майна дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Юність» з 

державної власності у комунальну власність громаді. 

 

В обговоренні питання взяли участь:  
Загул Т.С., Хома П.А., Андрюк М.І. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Берегометського селищного голови Боднарюка С.М. про 

прийняте рішення XLIV сесії VII  скликання Берегометської селищної ради від 

26 вересня 2019 року «Про передачу у комунальну власність територіальній 

громаді державного майна дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 

«Юність» селища Берегомет Вижницького району Чернівецької області» взяти 

до відома. 

2 . Внести на розгляд чергової тридцять другої сесії районної ради VII 

скликання 20 грудня 2019 року у «Різне» питання про підтримку рішення 

XLIV сесії VII   скликання Берегометської селищної ради від 26 вересня 2019 

року «Про передачу у комунальну власність територіальній громаді 

державного майна дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Юність» 

селища Берегомет Вижницького району Чернівецької області». 

 

Голосували:  

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

          Рекомендації прийнято.  

         (Рекомендації додаються) 

 

СЛУХАЛИ по третьому питанню: 

Никифоряка Юрія Петровича - голову постійної комісії, який 

ознайомив з клопотанням виконкому Берегометської селищної ради від 

25.10.2019 року №578-02-20 про продовження дії договору оренди автомобіля.  

 

В обговоренні питання взяли участь: Боднарюк С.М., Джал О.В., 

Коваль І.М. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Клопотання    виконкому Берегометської селищної ради від 

25.10.2019 року №578-02-20 про продовження дії договору оренди легкового 

автомобіля ГАЗ 31005, державний номер СЕ 2700, взяти до відома. 

2. Доручити голові районної ради Андрюку М.І. від імені Вижницької 

районної ради переукласти на новий термін (один рік) з 1 січня 2020 року 

договір оренди легкового автомобіля ГАЗ 31005, державний номер СЕ 2700,  з 

Берегометською селищною радою на тих самих умовах, з врахуванням вимог 

чинного законодавства та рішення шостої сесії Вижницької районної ради VIІ 

скликання від 21 квітня 2016 року №115-6/16 «Про управління майном 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького 

району». 
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3. Направити Берегометській селищній раді прийняті рекомендації 

постійної комісії районної ради. 
 

Голосували:  

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

          Рекомендації прийнято.  

         (Рекомендації додаються) 

 

СЛУХАЛИ по четвертому  питанню: 

 

Никифоряка Юрія Петровича, голову постійної комісії, який ознайомив 

з проектами рішень тридцять другої сесії районної ради VII   скликання 20 

грудня  2019 року відповідно до функцій та повноважень постійної комісії: 

- Про надання дозволу на списання матеріальних цінностей, що належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району. 

- Про встановлення (зміну) меж населеного пункту с. Слобода-Банилів 

Слобода-Банилівської сільської ради Вижницького району Чернівецької 

області. 

 - Про переукладення на новий термін Договорів позички (безоплатного 

користування) окремого нерухомого та рухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району. 

-Про план роботи Вижницької районної ради VII скликання на 2020 рік. 

 

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

Никифоряк Ю.П.,  Коваль І.М., Андрюк М.І., Джал О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити без змін та внести на розгляд тридцять другої сесії районної 

ради VII   скликання 20 грудня  2019 року наступні проекти рішень, 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 с. Слобода-Банилів 

Слобода-Банилівської сільської ради Вижницького району Чернівецької 

області; 

- Про переукладення на новий термін Договорів позички (безоплатного 

користування) окремого нерухомого та рухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району; 

-  Про план роботи Вижницької районної ради VII скликання на 2020 

рік. 
 

Голосували:  

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

          Рекомендації прийнято.  
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         (Рекомендації додаються) 

 

СЛУХАЛИ по п’ятому питанню: 

 

Никифоряка Юрія Петровича - голову постійної комісії, який ознайомив 

з порядком денним та регламентом тридцять   другої  сесії   районної    ради   

VII   скликання 20 грудня 2019 року. 

Хому Павла Антоновича – депутата районної ради, який звернувся  до 

присутніх з проханням про підтримку на черговій сесії районної ради його 

депутатського запиту про направлення звернень до Кабінету Міністрів 

України, Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецької 

обласної ради, Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет 

щодо заборони проведення будь-яких робіт, пов’язаних з вибіркою гравійно-

піщаної суміші в руслі річки Сірет в межах Вижницького району.  

 

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

Андрюк М.І. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію голови профільної комісії Никифоряка Ю.П. про 

порядок денний та регламент тридцять   другої  сесії   районної    ради   VII   

скликання 20 грудня 2019 року взяти до відома. 

2. Погодити  порядок денний та регламент тридцять першої сесії 

районної ради VII   скликання 20 грудня 2019 року в цілому. 

3. Розглянути  у «Різному»  питання про підтримку рішення XLIV сесії 

VII   скликання Берегометської селищної ради від 26 вересня 2019 року «Про 

передачу у комунальну власність територіальній громаді державного майна 

дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Юність» селища Берегомет 

Вижницького району Чернівецької області». 

 

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                                            І.Коваль 

 


