
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ  

З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ,  ФІНАНСІВ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, 

 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ 

ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  

 

ПРОТОКОЛ №38/1 

 

3 березня  2020 року, 10.00 год.           м. Вижниця 

 

Головують:  
 

Романюк Ілля Танасійович - голова постійної комісії з питань бюджету,  

фінансів і соціально-економічного розвитку 

 

Никифоряк Юрій Петрович  – голова постійної комісії з питань власності, 

агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та 

надзвичайних ситуацій 

 

Присутні члени комісій:  

 

з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку 
 

1. Зав’ялець М.Г. 

2. Павлюк В.Ю. 

3. Троцюк П.Н. 

4. Татарин Ю.Д. 

5. Мендришора В.С. 

 

з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій 

 

1. Андрюк В.С. 

2. Клим Р.Д. 

3. Хома П.А. 

4. Коваль І.М. 

5. Моржук А.Г. 

 

 

 

 



 

 

Відсутні члени комісій: 

з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку 

 

1. Семирозум О.І. 

2. Стринадко Т.І. 

 

з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій 
 

1. Загул Т.С. 

 

В засіданні постійної комісії районної ради прийняли участь:  

 

1. 

 

2. 

   

   

  3. 

    

  4.       

 

   

 

  5.  

 

Андрюк Михайло Іванович 

 

Чорней Михайло Васильович 

 

 

Чепіль Олексій Георгійович 

 

Митринюк Федір 

Володимирович 

 

 

Козоріз Таміла Анатоліївна 

голова Вижницької районної ради 

 

голова Вижницької районної  

державної адміністрації 

 

Вижницький міський голова 

 

головний лікар КНП «Вижницька 

районна лікарня» 

 

 

головний лікар КНП «Вижницька 

районна лікарня» 

 

  6. Труфин Олексій Петрович директор КП «Ком-сервіс» 

 

7. Гузак Юрій Степанович начальник КП «Вижницьке районне 

бюро технічної інвентаризації» 

 

8. Кудрик Тамара Миколаївна директор Вижницького 

госпрозрахункового проектно-

виробничого архітектурно-

планувального бюро 

 

9. Нахамко Марина Миколаївна в.о.завідучої Аптеки №103 

м.Вижниця 

 

10. Огродюк Микола Георгійович директор КП «Редакція районного 

радіомовлення «Радіо «Хвилі 

Черемошу» 

 

11. Гакман Лілія Іванівна в.о.директора КП «Профдезінфекція 

Вижницької районної ради» 

 

  



 

 

 

12. 

 

 

 

Каліненко Олександр  

Володимирович 

 

 

 

заступник директора МППФ «Атлас» 

 

 

13. 

 

 

14.  

 

 

 

15.   

 

 

Голобуцька Ксенія Василівна 

 

 

Дутчук Галина Іванівна 

 

 

 

Джал Оксана Вікторівна 

 

завідувач юридичного відділу 

виконавчого апарату районної ради 

 

завідувач організаційно-аналітичного 

відділу виконавчого апарату районної 

ради 

 

завідувач відділу з питань управління 

об’єктами комунальної власності, 

інвестицій та транскордонного 

співробітництва виконавчого апарату 

районної ради 

   
 

   

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 1. Про Наглядові ради комунальних унітарних підприємств Вижницької 

районної ради. 

 

2. Про оприлюднення інформації щодо діяльності комунальних 

унітарних підприємств Вижницької районної ради. 

 

3. Про розгляд клопотання МППФ «Атлас» щодо внесення змін до 

Договору № 1 купівлі-продажу незавершеного будівництва фізкультурно-

оздоровчого комплексу від 22.04.2004 року, укладеного між Вижницькою 

районною радою та МППФ «Атлас», із змінами.  

Інформує:  

завідувач юридичного відділу       

виконавчого апарату районної ради 

Голобуцька К.В. 

 

 

СЛУХАЛИ по першому  питанню: 

 

Голобуцьку Ксенію Василівну - завідувача юридичного відділу 

виконавчого апарату районної ради, яка ознайомила з проєктом  рішення  

тридцять четвертої   сесії  Вижницької  районної ради VII   скликання 5 

березня 2020 року «Про Наглядові ради комунальних унітарних підприємств 

Вижницької районної ради». 

 

 

 



 

 

 

Романюка Іллю Танасійовича - голову постійної комісії з питань 

бюджету,  фінансів і соціально-економічного розвитку, який вніс наступну 

пропозицію:  

- в Додаток 1 «Критерії, відповідно до яких утворення Наглядових рад 

комунальних унітарних підприємств Вижницької районної ради є 

обов’язковим» проєкту рішення внести  зміни, а саме: 

- абзац другий та пункт 1 викласти в наступній редакції: 

«Наглядові ради комунальних підприємств створюються в 

обов’язковому порядку за наявності однієї з наступних підстав: 

1. Якщо сума річного обороту комунального підприємства за попередній 

фінансовий рік перевищує 1 (один) млн. грн. з урахуванням ПДВ (податку на 

додану вартість).»; 

- останній абзац виключити. 

 

В обговоренні питання взяли участь: Никифоряк Ю.П., Митринюк Ф.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Погодити в цілому та внести на розгляд тридцять четвертої   сесії  

Вижницької  районної ради VII   скликання 5 березня 2020 року проєкт  

рішення  «Про Наглядові ради комунальних унітарних підприємств 

Вижницької районної ради». 

2. В Додаток 1 «Критерії, відповідно до яких утворення Наглядових 

рад комунальних унітарних підприємств Вижницької районної ради є 

обов’язковим» проєкту рішення внести  зміни, а саме: 

- абзац другий та пункт 1 викласти в наступній редакції: 

«Наглядові ради комунальних підприємств створюються в 

обов’язковому порядку за наявності однієї з наступних підстав: 

1. Якщо сума річного обороту комунального підприємства за попередній 

фінансовий рік перевищує 1 (один) млн. грн. з урахуванням ПДВ (податку на 

додану вартість).»; 

- останній абзац виключити. 

 

Голосували:  

ЗА – 10; ПРОТИ - 1; УТРИМАЛИСЯ – 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1. 

           

         Рекомендації прийнято.  

         (Рекомендації додаються) 

 

СЛУХАЛИ по другому питанню: 

Голобуцьку Ксенію Василівну - завідувача юридичного відділу 

виконавчого апарату районної ради, яка ознайомила з проєктом  рішення  

тридцять четвертої   сесії  Вижницької  районної ради VII   скликання 5 

березня 2020 року «Про оприлюднення інформації щодо діяльності 

комунальних унітарних підприємств Вижницької районної ради». 

 



 

 

 

 

В обговоренні питання взяли участь: Романюк І.Т., Никифоряк Ю.П. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити та внести без змін на розгляд тридцять четвертої   сесії  

Вижницької  районної ради VII   скликання 5 березня 2020 року проєкт  

рішення  «Про оприлюднення інформації щодо діяльності комунальних 

унітарних підприємств Вижницької районної ради». 
 

 

Голосували:  

ЗА – 11; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ – 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1. 

 

          Рекомендації прийнято.  

         (Рекомендації додаються) 

 

СЛУХАЛИ по третьому  питанню: 

 

Романюка Іллю Танасійовича - голову постійної комісії з питань 

бюджету,  фінансів і соціально-економічного розвитку, який ознайомив з 

проєктом  рішення  тридцять четвертої   сесії  Вижницької  районної ради VII   

скликання 5 березня 2020 року «Про розгляд клопотання МППФ «Атлас» щодо 

внесення змін до Договору № 1 купівлі-продажу незавершеного будівництва 

фізкультурно-оздоровчого комплексу від 22.04.2004 року, укладеного між 

Вижницькою районною радою та МППФ «Атлас», із змінами». Зауважив, що 

пунктом 4 рішення двадцять сьомої сесії Вижницької районної ради VIІ  

скликання  21 лютого 2019 року №15-27/19 «Про розгляд клопотання МППФ 

«Атлас» щодо внесення змін до Договору № 1 купівлі-продажу незавершеного 

будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу від 22.04.2004 року, 

укладеного між Вижницькою районною радою та МППФ «Атлас» (зі 

змінами)», передбачено, що у випадку незавершення  МППФ «Атлас» 

будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу до 31.12.2019  року, районна 

розпочне претензійно-правову роботу з цього приводу.  

 

Каліненка Олександра Володимировича – заступника директора МППФ 

«Атлас», який вказав на причини невиконання умови по завершенню 

будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу у встановлений строк – до 

31.12.2019 року, у зв’язку з чим МППФ «Атлас» звертається до районної ради 

з клопотанням про внесення змін до Договору № 1 купівлі-продажу 

незавершеного будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу від 

22.04.2004 року, укладеного між Вижницькою районною радою та МППФ 

«Атлас», із змінами згідно Договору № 8 від 04.03.2019 року, а саме:  

 

 

 



 

 

 

- пункт 5.1. Договору викласти в такій редакції: 

«5.1. Завершити будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу до 

31.12.2020  року.». 

Голобуцьку Ксенію Василівну - завідувача юридичного відділу 

виконавчого апарату районної ради, яка надала юридичний аналіз з приводу 

ситуації, що склалася – невиконанням МППФ «Атлас»  умови по завершенню 

будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу у встановлений строк 

(додається до протоколу). 

 

В обговоренні питання взяли участь: Митринюк Ф.В., Андрюк М.І., 

Чорней М.В., Никифоряк Ю.П., Зав’ялець М.Г., Чепіль О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити та внести без змін на розгляд тридцять четвертої   сесії  

Вижницької  районної ради VII   скликання 5 березня 2020 року проєкт  

рішення  «Про розгляд клопотання МППФ «Атлас» щодо внесення змін до 

Договору № 1 купівлі-продажу незавершеного будівництва фізкультурно-

оздоровчого комплексу від 22.04.2004 року, укладеного між Вижницькою 

районною радою та МППФ «Атлас», із змінами». 

 

Голосували:  

ЗА – 11; ПРОТИ - 1; УТРИМАЛИСЯ – 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0. 

 

          Рекомендації прийнято.  

         (Рекомендації додаються) 

 

 

 

 

Голова постійної комісії  

з питань бюджету,  фінансів і  

соціально-економічного розвитку                                            І.Романюк  

 

Голова постійної комісії  

з питань власності,  агропромислового  

комплексу,  земельних відносин,  

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій                 Ю.Никифоряк

   

Секретар      постійної комісії  

з питань бюджету,  фінансів і  

соціально-економічного розвитку                                              М. Зав’ялець                                                                                

 

 


