
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

 

З ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕТИКИ, ЗАКОННОСТІ  

І ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН 

 

З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 
З ПИТАНЬ ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ’ЯЗКУ, 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ТУРИЗМУ 

 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ 

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

 

 

ПРОТОКОЛ №39 

 

10 червня 2020 року, 09.00 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: 

 

з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності і захисту 

прав громадян 

1.Кисилиця М.В. 

2. Герецун  Ю.І. 

3. Гаврильчук І.С. 

 

з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку 

1.Зав’ялець М.Г. 

2.Татарин Ю.Д. 

3.Троцюк П.Н. 

4.Павлюк В.Ю. 
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 з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій 

1.Никифоряк Ю.П. 

2.Моржук А.Г. 

3.Загул Т.С. 

4.Хома П.А. 

 

з питань промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, розвитку 

підприємництва та туризму  

1.Гайдук В.О. 

2.Борсук Ю.І. 

3.Колотило Г.С. 

4.Костецький Ю.М. 

 

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

 1. Андрич О.М. 

 2. Тирон Т.І. 

 3 .Стринадко С.М. 

 4. Стратій П.П. 

 

Відсутні члени комісії:   

 з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності і захисту 

прав громадян 

1. Голяк С.Ф. 

 

з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку 

1. Романюк І.Т. 

2. Семирозум О.І. 

3.Мендришора В.С. 

4.Стринадко Т.І. 

 

з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій 

1.Андрюк В.С. 

2.Клим Р.Д. 

3.Коваль І.М. 

 

з питань промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, розвитку 

підприємництва та туризму  

1.Погребняк Р.М. 

2.Колотило М.П. 

 

 

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

1.Сащук О.М. 

2. Попович О.В. 

3.Ткачук С.І. 
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В засіданні постійної комісії районної ради прийняли участь:  

 

1.  АНДРЮК Михайло  голова Вижницької районної ради 

 

2.  ЧОРНЕЙ Михайло  

 

голова Вижницької районної 

державної адміністрації 

 

3.  МИТРИНЮК Федір  головний бухгалтер 

Долішньошепітської сільської ради 

 

 

      4.         ЧЕПІЛЬ Олексій                           Вижницький міський голова 

      

                         

Сидоренко  Тетяна Вікторівна 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про надання згоди КНП «Вижницька районна лікарня» на 

виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення будівельних 

робіт: «Часткове пристосування лівого крила будівлі лікарні з влаштуванням 

приміщень приймального відділення КНП «Вижницька районна лікарня». 

 

Інформує: головний лікар КНП 

«Вижницька районна лікарня» 

Вижницької районної ради 

МИТРИНЮК Федір 

 

 2. Про прийняття звернення до Кабінету Міністрів України стосовно 

об’єднання Вижницького та Путильського районів Чернівецької області у 

єдиний Карпатський район, з адміністративним центром у місті Вижниця. 

Інформує: завідувачка 

юридичного відділу виконавчого 

апарату Вижницької районної 

ради  

ГОЛОБУЦЬКА Ксенія 
 

3. Про порядок денний та регламент позачергової тридцять п’ятої сесії 

районної ради VII   скликання10 червня 2020 року. 

Інформує: керуючий справами  

Вижницької районної ради 

ІВОНЯК Георгій 
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СЛУХАЛИ по першому  питанню: 

МИТРИНЮКА Федора - головного лікаря КНП «Вижницька районна 

лікарня»  Вижницької районної ради, який інформував про необхідність 

проведення будівельних робіт - часткового пристосування лівого крила будівлі 

лікарні з влаштуванням приміщень приймального відділення КНП 

«Вижницька районна лікарня» до пологового відділення лікарні та звернув 

увагу на необхідність зміни назви проєкту рішення та  викласти в такій 

редакції: 

 «Про надання згоди КНП «Вижницька районна лікарня» на виготовлення 

проектно-кошторисної документації та проведення будівельних робіт: 

«Часткове пристосування лівого крила будівлі лікарні – щойно виявленого 

об’єкта архітектури  з влаштуванням приміщень приймального відділення 

КНП «Вижницька районна лікарня». 

В обговоренні питання взяли участь: Андрюк М.І., Чорней М.В., 

Никифоряк Ю.П., Зав’ялець М.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію МИТРИНЮКА Федора – головного лікаря КНП 

«Вижницька районна лікарня» з цього питання взяти до відома.  

2. Внести зміни в назву  проєкту рішення районної ради та викласти в 

такій редакції: 

 «Про надання згоди КНП «Вижницька районна лікарня» на виготовлення 

проектно-кошторисної документації та проведення будівельних робіт: 

«Часткове пристосування лівого крила будівлі лікарні – щойно виявленого 

об’єкта архітектури  з влаштуванням приміщень приймального відділення 

КНП «Вижницька районна лікарня» та внести цей проєкт на розгляд 

позачергової тридцять п’ятої сесії районної ради VIІ скликання 10 червня 2020 

року із внесеними змінами та пропозиціями.  

3. Контроль за виконанням цих рекомендацій покласти на заступника 

голови районної ради ВІРСТУ Сергія. 

 

Голосували:  

ЗА – 19; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

          Рекомендації прийнято.  (Рекомендації додаються) 

 

СЛУХАЛИ по другому питанню: 

ГОЛОБУЦЬКОЇ Ксенії  - завідувачку юридичного відділу виконавчого апарату 

Вижницької районної ради, яка ознайомила депутатів із звернення до Кабінету 

Міністрів України стосовно об’єднання Вижницького та Путильського районів 

Чернівецької області у єдиний Карпатський район, з адміністративним 

центром у місті Вижниця. 

 В обговоренні питання взяли участь: Андрюк М.І., Чорней М.В., 

Никифоряк Ю.П., Зав’ялець М.Г., Стринадко С.М., Стратій П.П., Колотило 

Г.С., Моржук А.Г., Гайдук В.О. 
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ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію ГОЛОБУЦЬКОЇ Ксенії – завідувачки юридичного відділу 

виконавчого апарату районної ради з цього питання взяти до відома.  

2. Погодити проєкт рішення «Про прийняття звернення до Кабінету 

Міністрів України стосовно об’єднання Вижницького та Путильського районів 

Чернівецької області у єдиний Карпатський район, з адміністративним 

центром у місті Вижниця» та внести його на розгляд позачергової тридцять 

п’ятої сесії районної ради VIІ скликання 10 червня 2020 року.  

3. Контроль за виконанням цих рекомендацій покласти на заступника 

голови районної ради ВІРСТУ Сергія. 

Голосували:  

ЗА – 19; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

          Рекомендації прийнято.  (Рекомендації додаються) 

 

СЛУХАЛИ по третьому питанню: 

ІВОНЯКА Георгія - керуючого справами Вижницької районної ради, 

який ознайомив з порядком денним та регламентом роботи позачергової 

тридцять п’ятої сесії районної ради VIІ скликання  10 червня 2020 року». 

В обговоренні питання взяли участь: Никифоряк Ю.П., Коваль І.М.  

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію ІВОНЯКА Георгія – керуючого справами Вижницької 

районної ради  з цього питання взяти до відома.  

2. Погодити порядок денний та регламент роботи позачергової тридцять 

п’ятої сесії районної ради VIІ скликання 10 червня 2020 року із внесеними 

змінами та пропозиціями.  
 

Голосували:  

ЗА – 19; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

          Рекомендації прийнято.  

         (Рекомендації додаються) 

 

Голова постійної комісії з питань регламенту,  

депутатської діяльності, етики, законності  

і захисту прав громадян       Марина КИСИЛИЦЯ 
 

Заступник голови постійної комісії з питань  

промисловості, будівництва, транспорту,  

зв’язку, розвитку підприємництва та туризму  Василь ГАЙДУК 
 

Голова постійної комісії з питань власності,  

агропромислового комплексу, земельних  

відносин, охорони довкілля  

та надзвичайних ситуацій           Юрій НИКИФОРЯК  

 

Секретар постійної комісії з питань  

бюджету, фінансів і соціально- 

економічного розвитку     Микола  ЗАВ’ЯЛЕЦЬ 


