
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

 ПРОТОКОЛ №42 

 

01 жовтня  2020 року, 9.00 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 .КЛИМ Руслана 

3.ХОМА Павло 

2. КОВАЛЬ Іван 

 

Відсутні члени комісій: 

1. МОРЖУК Андрій 

2. ЗАГУЛ Тарас 

 

В засіданні постійної комісії районної ради прийняли участь:  

 

1. 

 

 

АНДРЮК Михайло 

 

голова  

Вижницької районної ради 

 

2. БУЧАЦЬКА Надія радник голови Вижницької районної 

державної адміністрації з питань освіти і 

культури 

 

3. 

 

 

 

 

МИТРИНЮК Федір 

 

 

 

 

 головний лікар КНП «Вижницька 

районна лікарня» Вижницької районної 

ради 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про розгляд проєкту рішення позачергової тридцять восьмої сесії 

районної ради VII   скликання 01 жовтня 2020 року відповідно до функцій та 

повноважень постійної комісії, а саме: 

Про надання дозволу на передачу окремого рухомого майна з балансу 

відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації на баланс 

комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Вижницького району» Вижницької районної ради. 

 
Інформує: начальник відділу освіти Вижницької   

районної державної адміністрації  

АНДРИЧ Михайло 

в.о. директора комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників 

Вижницького району» Вижницької районної 

ради 

БУЧАЦЬКА Надія 
 

2. Про надання права оренди окремого нерухомого майна та включення 

його до Переліку другого типу об’єктів спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст Вижницького району, що передаються в оренду без 

проведення аукціону. 

3. Про затвердження актів приймання-передавання матеріальних 

цінностей, які передаються безоплатно з балансу КНП «Вижницька районна 

лікарня» Вижницької районної ради із спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району.  

4. АНДРИЧ Михайло 

 

начальник відділу освіти  

Вижницької районної державної 

адміністрації 

 

 

5. ОГРОДЮК Микола 

 

директор КП «Редакція районного 

радіомовлення «Радіо «Хвилі Черемошу» 

 

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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4. Про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст Вижницького району. 

5. Про внесення змін до статуту комунальну установу  «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників Вижницького району» 

Вижницької районної ради. 
Інформує: в.о. директора комунальної установи 

«Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Вижницького району» Вижницької 

районної ради 

БУЧАЦЬКА Надія 
 

6. Про порядок денний та регламент позачергової тридцять восьмої сесії 

районної ради VII   скликання 01 жовтня 2020 року. 

7. Про розгляд пропозиції  стосовно зміни засновника комунального 

підприємства «Редакція районного радіомовлення «Радіо «Хвилі Черемоша». 
Інформує:  
голова постійної комісії 

НИКИФОРЯК Юрій 

                                     

СЛУХАЛИ по першому  питанню: 

АНДРИЧА Михайла, начальника відділу освіти Вижницької районної 

державної адміністрації та БУЧАЦЬКУ Надію в.о. директора комунальної 

установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників 

Вижницького району» Вижницької районної ради», які  проінформували по 

питанню порядку денного позачергової тридцять восьмої сесії районної ради 

VII   скликання 01 жовтня 2020 року «Про надання дозволу на передачу 

окремого рухомого майна з балансу відділу освіти Вижницької районної 

державної адміністрації на баланс комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників Вижницького району» Вижницької 

районної ради». 

 

В обговоренні питання взяли участь:  

НИКИФОРЯК Юрій, КОВАЛЬ Іван.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 

ПОГОДИТИ без змін та внести на розгляд позачергової тридцять 

восьмої сесії районної ради VII скликання 01 жовтня 2020 року проєкт 

рішення «Про надання дозволу на передачу окремого рухомого майна з 

балансу відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації на баланс 

комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Вижницького району» Вижницької районної ради». 

 

Голосували:  

ЗА – 5; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

          Рекомендації прийнято.  

         (Рекомендації додаються) 
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СЛУХАЛИ по другому питанню: 

 

НИКИФОРЯКА Юрія, голову постійної комісії, який інформував по питанню 

«Про надання права оренди окремого нерухомого майна та включення його до 

Переліку другого типу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст Вижницького району, що передаються в оренду без проведення 

аукціону». 

 

В обговоренні питання взяли участь:  
МИТРИНЮК Федір, АНДРЮК Василь, ХОМА Павло, ДЖАЛ Оксана. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

ВКЛЮЧИТИ до порядку денного  та внести на розгляд позачергової тридцять 

восьмої сесії районної ради VII скликання 01 жовтня 2020 року проєкт 

рішення «Про надання права оренди окремого нерухомого майна та 

включення його до Переліку другого типу об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району, що 

передаються в оренду без проведення аукціону». 

 

Голосували:  

ЗА – 5; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

          Рекомендації прийнято.  

         (Рекомендації додаються) 

 

СЛУХАЛИ по третьому питанню: 

 

НИКИФОРЯКА Юрія, голову постійної комісії, який інформував по питанню 

«Про затвердження актів приймання-передавання матеріальних цінностей, які 

передаються безоплатно з балансу КНП «Вижницька районна лікарня» 

Вижницької районної ради із спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району». 

 

В обговоренні питання взяли участь:  
МИТРИНЮК Федір, КОВАЛЬ Іван, ДЖАЛ Оксана. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

ВКЛЮЧИТИ до порядку денного  та внести на розгляд позачергової тридцять 

восьмої сесії районної ради VII скликання 01 жовтня 2020 року проєкт 

рішення «Про затвердження актів приймання-передавання матеріальних 

цінностей, які передаються безоплатно з балансу КНП «Вижницька районна 

лікарня» Вижницької районної ради із спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району». 

 

Голосували:  
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ЗА – 5; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

          Рекомендації прийнято.  

         (Рекомендації додаються) 

 

СЛУХАЛИ по четвертому питанню: 

 

НИКИФОРЯКА Юрія, голову постійної комісії, який інформував по питанню 

«Про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницького району». 

 

В обговоренні питання взяли участь: АНДРЮК Михайло, АНДРЮК 

Василь, ДЖАЛ Оксана. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

ВКЛЮЧИТИ до порядку денного  та внести на розгляд позачергової тридцять 

восьмої сесії районної ради VII скликання 01 жовтня 2020 року проєкт 

рішення «Про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст Вижницького району». 

 

Голосували:  

ЗА – 5; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

          Рекомендації прийнято.  

         (Рекомендації додаються) 

 

СЛУХАЛИ по п’ятому питанню: 

 

БУЧАЦЬКУ Надію в.о. директора комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників Вижницького району» 

Вижницької районної ради», яка  проінформували по питанню «Про внесення 

змін до статуту комунальну установу  «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Вижницького району» Вижницької районної ради». 

 

В обговоренні питання взяли участь: АНДРЮК Михайло, 

НИКИФОРЯК Юрій.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 

ВКЛЮЧИТИ до порядку денного та внести на розгляд позачергової тридцять 

восьмої сесії районної ради VII скликання 01 жовтня 2020 року проєкт 

рішення «Про внесення змін до статуту комунальну установу «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників Вижницького району» 

Вижницької районної ради». 

 

Голосували:  

ЗА – 5; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

          Рекомендації прийнято.  
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         (Рекомендації додаються) 

 

СЛУХАЛИ по шостому питанню: 

 

НИКИФОРЯКА Юрія, голову постійної комісії, який інформував по 

питанню «Про порядок денний та регламент позачергової тридцять восьмої 

сесії районної ради VII   скликання 01 жовтня 2020 року». 

В обговоренні питання взяли участь: АНДРИЧ Василь,  ХОМА Павло.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію голови постійної комісії НИКИФОРЯКА Юрія  про 

порядок денний та регламент позачергової тридцять восьмої сесії районної 

ради VII скликання 01 жовтня 2020 року взяти до відома. 

2. ПОГОДИТИ  порядок денний та регламент позачергової тридцять 

восьмої сесії районної ради VII скликання 01 жовтня 2020 року в цілому. 

3. ВКЛЮЧИТИ до порядку денного  та внести на розгляд позачергової 

тридцять восьмої сесії районної ради VII скликання 01 жовтня 2020 року 

наступні питання, які потребують нагального вирішення, а саме: 

 
-  Про надання права оренди окремого нерухомого майна та включення 

його до Переліку другого типу об’єктів спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст Вижницького району, що передаються в оренду без 

проведення аукціону. 

 

- Про затвердження актів приймання-передавання матеріальних 

цінностей, які передаються безоплатно з балансу КНП «Вижницька районна 

лікарня» Вижницької районної ради із спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району.  

 

- Про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст Вижницького району. 

 

- Про внесення змін до статуту комунальну установу  «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників Вижницького району» 

Вижницької районної ради. 

 

Голосували:  

ЗА – 5; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

          Рекомендації прийнято.  

         (Рекомендації додаються) 

 

СЛУХАЛИ по сьомому  питанню: 

Огродюка Миколу, директора комунального підприємства «Редакція 

районного радіомовлення «Радіо «Хвилі Черемоша» щодо фінансового 

забезпечення комунального підприємства за 2019 рік та перше півріччя 2020 

року, враховуючи, що протягом дев’яти місяців поточного року фінансування 
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діяльності підприємства здійснювалося лише за рахунок районного бюджету, а 

субвенцій з міських бюджетів Вижницької та Вашківецької міських рад 

районному бюджету не було надано 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

 

ЗВЕРНУТИСЯ до Вижницької міської ради з пропозицією вирішення питання 

зміни  засновника комунального підприємства «Редакція районного 

радіомовлення «Радіо «Хвилі Черемоша» із Вижницької районної ради на 

Вижницьку міську раду. 

 

 

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                              Руслана КЛИМ 

 


