
     
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   

 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРИ,  

МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 
28  березня  2018 року                                                          м. Вижниця 

Про вирішення питання стосовно 

передачі Вижницького районного 

будинку юнацької творчості та 

дозвілля Вижницькій міській 

територіальній громаді 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 

Розглянувши рішення ХІІІ сесії Вижницької міської ради VІІІ скликання від 14 грудня 

2017 року № 330/2-13/17 «Про внесення змін в рішення 12-ої сесії міської ради VІІІ скликання 

№304/2-12/17 від 15 листопада 2017 року», заслухавши інформацію начальника відділу освіти 

Вижницької районної державної адміністрації Андрича М.Г. (додається) та Вижницького 

міського голови Чепіля О.Г., постійні комісії    

 

Р Е К О М Е Н Д У Ю Т Ь: 

 

1. Рішення ХІІІ сесії Вижницької міської ради VІІІ скликання від 14 грудня 2017 року 

№ 330/2-13/17 «Про внесення змін в рішення 12-ої сесії міської ради VІІІ скликання №304/2-

12/17 від 15 листопада 2017 року» взяти до відома. 

2. Розгляд питання про безоплатну передачу позашкільного закладу відділу освіти 

Вижницької районної державної адміністрації - Вижницького районного будинку дитячої та 

юнацької  творчості разом із закріпленим за закладом  рухомим та нерухомим майном зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького районного у 

комунальну власність Вижницької міської територіальної громади внести на спільне засіданні 

колегій районної ради та районної державної адміністрації перед черговою сесією районної 

ради. 

3. Контроль за виконанням цих рекомендацій покласти на голову  постійної комісії 

районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони 

довкілля та надзвичайних ситуацій Никифоряка Ю.П. 

 

 

Голова постійної комісії з питань 

власності, агропромислового 

комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних 

ситуацій 

 

 

 

 

 

 

Ю. Никифоряк 

Голова постійної комісії з питань 

освіти, охорони здоров’я, культури, 

молоді та спорту 

 

 

                                                    О.Сащук 



 
 

     
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   

 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРИ,  

МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

28 березня  2018 року                                                          м. Вижниця 

Про реорганізацію комунального 

закладу Вижницької районної ради 

«Берегометський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» шляхом 

перетворення в комунальне 

некомерційне підприємство 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 

Розглянувши проект рішення  позачергової двадцять першої  сесії районної ради VII 

скликання 29 березня 2018 року «Про реорганізацію комунального закладу Вижницької 

районної ради «Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги» шляхом 

перетворення в комунальне некомерційне підприємство», заслухавши головного лікаря 

комунального закладу Вижницької районної ради «Берегометський центр ПМСД» Козоріз Т.А. 

з цього питання,  постійні    комісії   

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

           1. Інформацію головного лікаря комунального закладу Вижницької районної ради 

«Берегометський центр ПМСД» Козоріз Т.А. по проекту рішення  позачергової двадцять 

першої  сесії районної ради VII скликання 29 березня 2018 року «Про реорганізацію 

комунального закладу Вижницької районної ради «Берегометський центр первинної медико-

санітарної допомоги» взяти до відома. 

2.  Погодити та внести на розгляд позачергової двадцять першої  сесії районної ради VII 

скликання 29 березня 2018 року проект рішення «Про реорганізацію комунального закладу 

Вижницької районної ради «Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги» з 

наступними змінами: 

- у пункті 5 виключити словосполучення: «…відділ охорони здоров’я 

райдержадміністрації». 

 

 

Голова постійної комісії з питань 

власності, агропромислового 

комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних 

ситуацій 

 

 

 

 

 

 

Ю. Никифоряк 

Голова постійної комісії з питань 

освіти, охорони здоров’я, культури, 

молоді та спорту 

 

 

                                                   О.Сащук 

 



 
 

  
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   
 

28 березня  2018 року                                                          м. Вижниця 

Про стан дотримання та 

ефективності виконання 

директором КП «Ком-сервіс» умов 

Контракту, укладеного з ним 

Вижницькою районною радою в 

особі голови районної ради 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   

 

Заслухавши інформацію директора комунального підприємства «Ком-сервіс» 

Вижницької районної ради Семенюка В.Ю. про стан дотримання та ефективності 

виконання директором КП «Ком-сервіс» умов Контракту, укладеного з ним 

Вижницькою районною радою в особі голови районної ради (додається), постійна 

комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1. Інформацію директора комунального підприємства «Ком-сервіс» Вижницької 

районної ради Семенюка В.Ю. про стан дотримання та ефективності виконання 

директором КП «Ком-сервіс» умов Контракту, укладеного з ним Вижницькою 

районною радою в особі голови районної ради взяти до відома. 

2.  Директору комунального підприємства «Ком-сервіс» Вижницької районної 

ради Семенюку В.Ю. забезпечувати надалі: 

- фінансово-господарську діяльність підприємства по безперебійному 

виробництву теплової енергії,  ефективне та раціональне використання і збереження 

закріпленого за підприємством майна, в тому числі устаткування та теплових мереж; 

-  розроблення заходів щодо зменшення собівартості виробленої теплової 

енергії, по  підготовці до опалювального сезону, контролювання їх виконання; 

-  складання та виконання  затвердженого річного плану підприємства та 

показників ефективності використання прибутку підприємства, дотримання 

встановлених лімітів та норм витрат палива, електроенергії, води, контролювання 

своєчасної оплати за використання теплової енергії споживачами;  

-    подання в установленому порядку квартальної  та річної звітності; 

- виконання інших завдань підприємства, передбачених законодавством, 

контрактом та статутом. 

 

  

Голова постійної комісії                                                        Ю.Никифоряк 

  



 
 

                                                                             
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   

З ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРИ,  

МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

28 березня  2018 року                                                                      м. Вижниця 

Про безоплатну передачу комунального 

підприємства – Вижницька районна 

дирекція кіновідеомережі зі спільної 

власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району у комунальну 

власність Вижницької міської 

територіальної громади  

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   

 

Розглянувши та обговоривши проект рішення  «Про безоплатну передачу комунального 

підприємства – Вижницька районна дирекція кіновідеомережі зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність Вижницької міської 

територіальної громади», постійні    комісії   

 

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 

            

Погодити та внести без змін на розгляд позачергової двадцять першої  сесії районної 

ради VII скликання 29 березня 2018 року проект рішення «Про безоплатну передачу 

комунального підприємства – Вижницька районна дирекція кіновідеомережі зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність Вижницької 

міської територіальної громади». 

 

 

Голова постійної комісії з питань 

власності, агропромислового 

комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних 

ситуацій 

 

 

 

 

 

 

Ю. Никифоряк 

Голова постійної комісії з питань 

освіти, охорони здоров’я, культури, 

молоді та спорту 

 

 

                                                   О.Сащук 



 
 

  
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   

  

 

27 березня  2018 року                                                          м. Вижниця 

Про прийняття на баланс Вижницької 

районної ради приміщення в 

м.Вижниця по вул.Шухевича Р.,14 та 

передачу його в оренду ПП «Медіа-

центр «Вижницькі обрії» 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   
 

 

Розглянувши проект рішення  позачергової двадцять першої  сесії районної ради VII 

скликання 29 березня 2018 року «Про прийняття на баланс Вижницької районної ради 

приміщення в м.Вижниця по вул.Шухевича Р.,14 та передачу його в оренду ПП «Медіа-центр 

«Вижницькі обрії», заслухавши інформацію директора ПП «Медіа-центр «Вижницькі обрії» 

Кисилиці М.В. з цього питання,  постійна    комісія   

 

РЕКОМЕНДУЄ: 
 

           1. Інформацію директора ПП «Медіа-центр «Вижницькі обрії» Кисилиці М.В. по проекту 

рішення  позачергової двадцять першої  сесії районної ради VII скликання 29 березня 2018 року 

«Про прийняття на баланс Вижницької районної ради приміщення в м.Вижниця по 

вул.Шухевича Р.,14 та передачу його в оренду ПП «Медіа-центр «Вижницькі обрії» взяти до 

відома. 

2. Погодити та внести без змін на розгляд позачергової двадцять першої  сесії районної 

ради VII скликання 29 березня 2018 року проект рішення «Про прийняття на баланс 

Вижницької районної ради приміщення в м.Вижниця по вул.Шухевича Р.,14 та передачу його в 

оренду ПП «Медіа-центр «Вижницькі обрії». 

 

 

 

 

Голова постійної комісії    Ю.Никифоряк      

 

 

 



 
 

  
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   

 

 

 

28 березня  2018 року                                                          м. Вижниця 

Про розгляд порядку денного 

 та регламенту позачергової 

двадцять першої  сесії районної 

ради VII скликання  

29 березня 2018 року 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   

 

Розглянувши порядок денний та регламент позачергової двадцять першої  

сесії районної ради VII скликання 29 березня 2018 року, заслухавши інформацію 

голови профільної комісії Никифоряка Ю.П. з цього питання, постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1. Інформацію голови постійної комісії районної ради Никифоряка Ю.П. 

про порядок денний та регламент позачергової двадцять першої  сесії 

районної ради VII скликання 29 березня 2018 року взяти до відома. 

2. Погодити  порядок денний та регламент позачергової двадцять першої  

сесії районної ради VII скликання 29 березня 2018 року в цілому. 

 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                              Ю.Никифоряк  

 

 
             

 

 

 

 

 


