
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

 ПРОТОКОЛ №40 

 

16 червня  2020 року, 10.00 год.             м. Вижниця 

 

Головує:  
НИКИФОРЯК Юрій   – голова постійної комісії з питань власності, 

агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та 

надзвичайних ситуацій 

 

Присутні члени комісій:  

1.АНДРЮК Василь 

2.МОРЖУК Андрій 

3. КОВАЛЬ Іван 

4.ХОМА Павло 

 

Відсутні члени комісій: 

1.КЛИМ Руслана 

2.ЗАГУЛ Тарас 

 

В засіданні постійної комісії районної ради прийняли участь:  

 

  

1. 

 

 

2. 

   

   

  3. 

    

    

 4.       

 

   

АНДРЮК Михайло  

 

 

МИТРИНЮК Федір  

 

 

КОЗОРІЗ Таміла  

 

 

СТОЛАЩУК Любомир 

 

 

голова Вижницької районної ради 

 

головний лікар КНП «Вижницька 

районна лікарня» 

 

головний лікар КНП «Вижницька 

районна лікарня» 

 

спеціаліст господарської групи 

відділу освіти Вижницької 

районної державної адміністрації 
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 5.  

 

 

КЛИМ Богдан  

 

в.о. директора Вижницького 

госпрозрахункового проектно-

виробничого архітектурно-

планувального бюро 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

КУДРИК Тамара  

 

 

 

 

ЖЕБЧУК Юрій  

колишній директор Вижницького 

госпрозрахункового проектно-

виробничого архітектурно-

планувального бюро 

 

Долішньошепітський сільський 

голова 

   

8. 

 

 

  

  

9.   

ГОЛОБУЦЬКА Ксенія  

 

 

 

 

ДЖАЛ Оксана  

завідувачка юридичного відділу 

виконавчого апарату районної 

ради 

 

 

завідувачка відділу з питань 

управління об’єктами 

комунальної власності, інвестицій 

та транскордонного 

співробітництва виконавчого 

апарату 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:  

Андрюк В.С., Хома П.А., Моржук А.Г. 
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ВИРІШИЛИ: 

 Доручити вести протокол засідання постійної комісії депутату - Ковалю Івану 

Миколайовичу. 

 

Голосували: ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 1. 

Пропозицію прийнято. 

 

2. Про розгляд проєктів рішень тридцять шостої сесії районної ради VII   

скликання 18 червня 2020 року відповідно до функцій та повноважень 

постійної комісії: 

2. 1. Про відмову у безоплатній  передачі рухомого та нерухомого майна 

закладів охорони здоров’я зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району у комунальну власність Долішньошепітської  

територіальної громади.  

 Інформують: головний лікар 

 КНП «Берегометський центр ПМСД» 

 КОЗОРІЗ Таміла 

Долішньошепітський сільський голова 

ЖЕБЧУК Юрій 

2.2. Про звернення  Долішньошепітської сільської ради Вижницького району 

стосовно зміни меж адміністративно-територіальної одиниці Вижницького 

району. 

Інформує:  
Долішньошепітський сільський голова 

ЖЕБЧУК Юрій 

2.3. 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.  

Інформує: головний лікар  

КНП «Вижницька районна лікарня» 

МИТРИНЮК Федір 

2.4. Про деякі питання орендної плати за майно спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району на період 

карантинних заходів, встановлених для запобігання поширення гострої 

респіраторної хвороби COVID-19. 

Інформує: спеціаліст господарської групи відділу 

освіти Вижницької районної державної адміністрації 

СТОЛАЩУК Любомир 

2.5. Про затвердження розпорядження голови Вижницької районної ради від  

29 квітня 2020 року № 30 «Про дострокове припинення дії контракту з Кудрик 

Т.М.». 

 

2.6. Про формування переліку об’єктів спільної  власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району, які передаватимуться в оренду без 

проведення аукціону (Переліку другого типу) та надання права оренди 

окремого майна.  
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2.7. Про надання в оренду рухомого майна та встановлення пільгового розміру 

орендної плати. 

Інформує по 1.5-1.7 питаннях:  
голова постійної комісії 

НИКИФОРЯК Юрій 

2.8. Про затвердження Положення про порядок відчуження майна 
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького 
району. 

Інформує: завідувач відділу з питань управління 

об’єктами комунальної власності, інвестицій та 

транскордонного співробітництва 

ДЖАЛ Оксана 

2.2. 1. Про включення до порядку денного тридцять шостої сесії районної ради 

VII   скликання 18 червня  2020 року проєкту рішення «Про затвердження 

розпорядження голови Вижницької районної ради від  15 червня 2020 року № 

20 «Про зміну назви проектно-кошторисної документації з проведення 

будівельних робіт приміщення КНП «Вижницька районна лікарня» 

Вижницької районної ради». 

 

Інформує: завідувач відділу з питань управління 

об’єктами комунальної власності, інвестицій та 

транскордонного співробітництва 

ДЖАЛ Оксана 

 

3. Про порядок денний та регламент тридцять шостої сесії районної ради VII   

скликання 18 червня 2020 року. 

 

Інформує:  
голова постійної комісії 

НИКИФОРЯК Юрій 

 

                                     

СЛУХАЛИ по другому  питанню: 

НИКИФОРЯКА Юрія, голову постійної комісії, який ознайомив з проєктами 

рішень тридцять шостої сесії    районної    ради   VII   скликання 18 червня 

2020 року відповідно до функцій та повноважень постійної комісії: 

 

- Про відмову у безоплатній  передачі рухомого та нерухомого майна 

закладів охорони здоров’я зі спільної власності територіальних громад 

сіл, селища, міст району у комунальну власність Долішньошепітської  

територіальної громади.  

 

- Про звернення  Долішньошепітської сільської ради Вижницького 

району стосовно зміни меж адміністративно-територіальної одиниці 

Вижницького району. 
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- 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 деякі питання орендної плати за майно спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району на період 

карантинних заходів, встановлених для запобігання поширення гострої 

респіраторної хвороби COVID-19. 

 

- Про затвердження розпорядження голови Вижницької районної ради 

від  29 квітня 2020 року № 30 «Про дострокове припинення дії контракту 

з Кудрик Т.М.». 

 

- Про формування переліку об’єктів спільної  власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району, які передаватимуться в оренду без 

проведення аукціону (Переліку другого типу) та надання права оренди 

окремого майна.  

 

- Про надання в оренду рухомого майна та встановлення пільгового 

розміру орендної плати. 

 

- Про затвердження Положення про порядок відчуження майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району. 

 

Також голова повідомив, про необхідність включення до порядку 

денного тридцять шостої сесії районної ради VII скликання 18 червня 2020 

року проєкт рішення «Про затвердження розпорядження голови Вижницької 

районної ради від  15 червня 2020 року № 20 «Про зміну назви проектно-

кошторисної документації з проведення будівельних робіт приміщення КНП 

«Вижницька районна лікарня» Вижницької районної ради». 

 

 

В обговоренні питання взяли участь: Козоріз Т.А., Жебчук Ю.Д., 

Митринюк Ф.В., Кудрик Т.М., Голобуцька К.В., Джал О.В.,Коваль І.М., 

Андрюк М.І., Хома П.А., Андрюк В.С.,Столащук Л. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

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

районної ради VII скликання 18 червня 2020 року наступні проєкти рішень, а 

саме: 

 

- Про відмову у безоплатній  передачі рухомого та нерухомого майна 

закладів охорони здоров’я зі спільної власності територіальних громад 

сіл, селища, міст району у комунальну власність Долішньошепітської  

територіальної громади.  
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Голосували:  

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 1. 

 

- Про звернення  Долішньошепітської сільської ради Вижницького 

району стосовно зміни меж адміністративно-територіальної одиниці 

Вижницького району. 

 

- 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 деякі питання орендної плати за майно спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району на період 

карантинних заходів, встановлених для запобігання поширення гострої 

респіраторної хвороби COVID-19. 

 

- Про затвердження розпорядження голови Вижницької районної ради 

від  29 квітня 2020 року № 30 «Про дострокове припинення дії контракту 

з Кудрик Т.М.». 

 

- Про формування переліку об’єктів спільної  власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району, які передаватимуться в оренду без 

проведення аукціону (Переліку другого типу) та надання права оренди 

окремого майна.  

 

- Про надання в оренду рухомого майна та встановлення пільгового 

розміру орендної плати. 

- Про затвердження Положення про порядок відчуження майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району. 

 

2. Включити до порядку денного  та внести на розгляд тридцять шостої 

сесії районної ради VII   скликання 18 червня  2020 року проєкт рішення «Про 

затвердження розпорядження голови Вижницької районної ради від  15 червня 

2020 року № 20 «Про зміну назви проектно-кошторисної документації з 

проведення будівельних робіт приміщення КНП «Вижницька районна 

лікарня» Вижницької районної ради». 

 

 

Голосували:  

ЗА – 5; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

          Рекомендації прийнято.  

         (Рекомендації додаються) 
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СЛУХАЛИ по третьому питанню: 

 

НИКИФОРЯКА Юрія, голову постійної комісії, який ознайомив з порядком 

денним та регламентом тридцять шостої сесії районної ради VII   скликання 18 

червня 2020 року. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію голови постійної комісії НИКИФОРЯКА Юрія  про 

порядок денний та регламент тридцять   шостої сесії   районної    ради   VII   

скликання 18 квітня 2020 року взяти до відома. 

 

2. Погодити  порядок денний та регламент тридцять шостої сесії 

районної ради VII   скликання 18 червня  2020 року в цілому. 

 

3. Включити до порядку денного  та внести на розгляд тридцять шостої 

сесії районної ради VII   скликання 18 червня  2020 року проєкт рішення «Про 

затвердження розпорядження голови Вижницької районної ради від  15 червня 

2020 року № 20 «Про зміну назви проектно-кошторисної документації з 

проведення будівельних робіт приміщення КНП «Вижницька районна 

лікарня» Вижницької районної ради». 
 

 

 

Голосували:  

ЗА – 5; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

          Рекомендації прийнято.  

         (Рекомендації додаються) 

 

 

Голова постійної комісії  

з питань власності,  агропромислового  

комплексу,  земельних відносин,  

охорони довкілля та  

надзвичайних ситуацій                                  Юрій НИКИФОРЯК 

  

 

Секретар засідання комісії                              Іван КОВАЛЬ 

 


