
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

 ПРОТОКОЛ №44 

 

09 листопада  2020 року, 10.30 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. КОВАЛЬ Іван 

3. ХОМА Павло 

 

Відсутні члени комісій: 

1. КЛИМ Руслана 

2. МОРЖУК Андрій 

3. ЗАГУЛ Тарас 

 

В засіданні постійної комісії районної ради прийняли участь:  

 

1. 

 

 

АНДРЮК Михайло 

 

голова  

Вижницької районної ради 

 

2. БУЧАЦЬКА Надія в.о.директора комунальної установи 

«Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Вижницького 

району» Вижницької районної ради 

 

3. 

 

 

 

МИТРИНЮК Федір 

 

 

 

 директор КНП «Вижницька районна 

лікарня» Вижницької районної ради 
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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 – Коваля І.М. 

 

В обговоренні питання взяли участь:  

Андрюк В.С., Хома П.А. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Доручити вести протокол засідання постійної комісії депутату – Ковалю І.М. 

 

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

 

Пропозицію прийнято. 

 

2. Про безоплатну передачу приладів обліку енергоносіїв та котлів  із 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району у 

комунальну власність територіальної громади  селища Берегомет. 

 

Інформує: директор КНП «Вижницька 

районна лікарня» Вижницької районної ради 

 

4. 

 

КОЗОРІЗ Таміла 

 

головний лікар КНП «Берегометський 

центр ПМСД» Вижницької районної ради 

 

 

5. ДУМЕНКО Юлія 

 

секретар Берегометської селищної ради 

 

6. ГОЛОБУЦЬКА Ксенія завідувачка юридичного відділу   

виконавчого апарату районної ради 

 

7. ДЖАЛ Оксана завідувачка відділу з питань управління 

об’єктами  комунальної власності,  

інвестицій та транскордонного 

співробітництва 

виконавчого апарату районної ради 
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Федір МИТРИНЮК 

головний лікар  

КНП «Берегометський центр ПМСД» 

Вижницької районної ради 

Таміла КОЗОРІЗ 

секретар Берегометської селищної ради 

 Юлія ДУМЕНКО 

3. Про  надання права оренди нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району без проведення 

аукціону. 

Інформує: в.о. директора комунальної 

установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Вижницького 

району» Вижницької районної ради 

Надія БУЧАЦЬКА 

4. Про порядок денний та регламент позачергової сорокової сесії 

районної ради VII   скликання 09 листопада 2020 року. 

Інформує: голова постійної комісії 

НИКИФОРЯК Юрій 

 

СЛУХАЛИ по другому  питанню: 

МИТРИНЮКА Федора, директора КНП «Вижницька районна лікарня»   

Вижницької районної ради, КОЗОРІЗ Тамілу, головного лікаря КНП 

«Берегометський центр ПМСД» Вижницької районної ради, ДУМЕНКО 

Юлію, секретаря Берегометської селищної ради, які доповіли, про ситуацію, 

що склалася і про необхідність передачі у комунальну власність 

територіальної громади селища Берегомет та на баланс Берегометської 

селищної ради із спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницького району прилади обліку енергоносіїв та котлів, що знаходяться у 

комплексі приміщень в смт. Берегомет  по вул. Центральній, 12, а саме: 

- з балансу КНП «Вижницька районна лікарня» Вижницької районної 

ради, балансовою   вартістю 10 073   (десять  тисяч  сімдесят три)   гривень  00 

копійок та  з балансу   КНП   «Берегометський центр   ПМСД»    Вижницької   

районної   ради, балансовою  вартістю 40 231  (сорок тисяч двісті тридцять 

одна)    гривень 10 копійок.  

 

В обговоренні питання взяли участь:  

НИКИФОРЯК Юрій, КОВАЛЬ Іван, ГОЛОБУЦЬКА Ксенія.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд позачергової сорокової сесії 

районної ради VII скликання 09 листопада 2020 року проєкт рішення «Про 

безоплатну передачу приладів обліку енергоносіїв та котлів  із спільної 
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власності територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну 

власність територіальної громади  селища Берегомет». 

 

Голосували:  

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

          Рекомендації прийнято.  

         (Рекомендації додаються) 

 

СЛУХАЛИ по третьому питанню: 

 

БУЧАЦЬКУ Надію, в.о. директора комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників Вижницького району» 

Вижницької районної ради, яка ознайомила присутніх з питанням порядку 

денного позачергової сорокової сесії районної ради VII скликання 09 

листопада 2020 року «Про  надання права оренди нерухомого майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району без 

проведення аукціону». 

 

В обговоренні питання взяли участь:  
НИКИФОРЯК  Юрій, АНДРЮК Михайло, АНДРЮК Василь. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд позачергової сорокової 

сесії районної ради VII скликання 09 листопада 2020 року проєкт рішення 

«Про  надання права оренди нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району, без проведення 

аукціону». 

 

Голосували:  

ЗА – 4; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

          Рекомендації прийнято.  

         (Рекомендації додаються) 

 

СЛУХАЛИ по четвертому питанню: 

 

НИКИФОРЯКА Юрія, голову постійної комісії, який інформував з 

питання «Про порядок денний та регламент позачергової сорокової сесії 

районної ради VII   скликання 09 листопада 2020 року». 

В обговоренні питання взяли участь: АНДРЮК Василь,  Хома Павло. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію голови постійної комісії НИКИФОРЯКА Юрія  про 

порядок денний та регламент позачергової сорокової сесії районної ради VII   

скликання 09 листопада 2020 року, взяти до відома. 
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2. ПОГОДИТИ  порядок денний та регламент позачергової сорокової 

сесії районної ради VII   скликання  09 листопада 2020 року в цілому. 

 

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                                  Юрій НИКИФОРЯК 

  

 

Секретар засідання комісії                             Іван КОВАЛЬ 

 


