
  
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   
 

27 серпня   2018 року                                                              м. Вижниця 

Про розгляд проектів рішень 

двадцять четвертої сесії районної 

ради VII скликання 30 серпня 

2018 року відповідно до функцій та 

повноважень постійної комісії 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   

 

Розглянувши та обговоривши проекти рішень двадцять четвертої сесії районної ради 

VII скликання 30 серпня 2018 року відповідно до функцій та повноважень постійної комісії, 

постійна    комісія   

РЕКОМЕНДУЄ: 

1. Погодити та внести без змін на розгляд двадцять четвертої сесії районної ради VII 

скликання 30 серпня  2018 року наступні проекти рішень: 

- Про безоплатну передачу рухомого майна спільної власності територіальних громад 

сіл, селища, міст району, що перебуває на балансі Вижницького територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у комунальну власність Вашківецької 

міської територіальної громади.   

- Про встановлення (зміну) меж населеного пункту с. Мигове Мигівської сільської ради 

Вижницького району Чернівецької області. 

- Про затвердження акту приймання-передавання рухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району, що перебуває на балансі Вижницького 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у 

комунальну власність Вижницької міської територіальної громади. 

- Про внесення доповнень до рішення чотирнадцятої сесії районної ради VII скликання  

від 30 березня 2017 року  №58-13/17 «Про безоплатну передачу майна закладів охорони 

здоров’я зі спільної  власності територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну 

власність Вижницької міської  об’єднаної територіальної громади».  

- Про нову редакцію Програми приватизації об’єктів спільної та комунальної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району на 2018 -2019 роки. 

2. Зняти з порядку денного чергової двадцять четвертої сесії районної ради VII 

скликання 30 серпня  2018 року питання «Про надання згоди на безоплатне прийняття та 

зберігання Трудовим архівом Вижницької районної ради документів з особового складу 

окремих юридичних осіб Вижницького району» у зв’язку з відсутністю звернень 

ліквідаторів, зазначених у проекті рішення окремих юридичних осіб, на прийняття та 

безоплатне зберігання документів Трудовим архівом Вижницької районної ради, натомість 

звернутися до Сектору з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у 

Чернівецькій області стосовно передавання на зберігання документів з особового складу ВАТ 

«Берегометський лісокомбінат» (лісопункти) ліквідатором Катеринюк Л.І. та ТОВ «Трембіта» 

(колгосп «Більшовик») ліквідатором Шевчуком Т.І.  в Трудовий архів районної ради. 

 

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   
 

27 серпня  2018 року                                                          м. Вижниця 

Про розгляд порядку денного 

та регламенту двадцять четвертої сесії 

районної ради VII скликання  

30 серпня 2018 року 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   

 

Розглянувши порядок денний та регламент двадцять четвертої  сесії районної ради 

VII скликання 30 серпня 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 двадцять четвертої сесії районної ради VII скликання 30 

серпня 2018 року взяти до відома. 

2. Погодити  порядок денний та регламент двадцять четвертої  сесії районної 

ради VII скликання 30 серпня 2018 року в цілому. 

3. Зняти з порядку денного чергової двадцять четвертої сесії районної ради 

VII скликання 30 серпня  2018 року питання «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття та зберігання Трудовим архівом Вижницької районної ради документів 

з особового складу окремих юридичних осіб Вижницького району» у зв’язку з 

відсутністю звернень ліквідаторів, зазначених у проекті рішення окремих юридичних 

осіб, на прийняття та безоплатне зберігання документів Трудовим архівом Вижницької 

районної ради, натомість звернутися до Сектору з питань банкрутства Головного 

територіального управління юстиції у Чернівецькій області стосовно передавання на 

зберігання документів з особового складу ВАТ «Берегометський лісокомбінат» 

(лісопункти) ліквідатором Катеринюк Л.І. та ТОВ «Трембіта» (колгосп «Більшовик») 

ліквідатором Шевчуком Т.І.  в Трудовий архів районної ради. 

4. Включити в порядок денний чергової двадцять четвертої сесії районної ради 

VII скликання 30 серпня  2018 року сесії районної ради наступні питання, а саме: 

-   Про дострокове припинення дії контракту з Сичовим П.О.; 

- Про ліквідацію комунального закладу з фізичної культури і спорту 

«Вижницька районна дитячо-юнацька спортивна школа»; 

 - Про надання згоди на поділ та вилучення частини земельної ділянки по 

вул.Українській, 88-а в м. Вижниця  для будівництва амбулаторії та розміщення КНП 

«Центр первинної медичної допомоги» Вижницької міської ради. 

 

 

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   

 

 

27 серпня  2018 року                                                          м. Вижниця 

Про дострокове припинення  

дії контракту з Сичовим П.О. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   

 

Розглянувши заяву директора комунального закладу з фізичної культури і 

спорту «Вижницька районна дитячо-юнацька спортивна школа» Сичова П.О. від 

21.08.2018 року про дострокове припинення дії  контракту, укладеного між ним та 

Вижницькою районною радою, за згодою сторін, постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1. Заяву директора комунального закладу з фізичної культури і спорту 

«Вижницька районна дитячо-юнацька спортивна школа» Сичова П.О. від 

21.08.2018 року про дострокове припинення дії контракту, укладеного між ним та 

Вижницькою районною радою, за згодою сторін,  взяти до відома. 

2. Внести на розгляд чергової двадцять четвертої сесії районної ради VII 

скликання 30 серпня 2018 року питання про дострокове припинення дії контракту 

з Сичовим П.О. 

 

 

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   

 

 

27 серпня  2018 року                                                          м. Вижниця 

Про ліквідацію комунального 

закладу з фізичної культури і 

спорту «Вижницька районна 

дитячо-юнацька спортивна 

школа» 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   

 

Розглянувши клопотання Вижницької районної державної адміністрації  

про ліквідацію  комунального закладу з фізичної культури і спорту «Вижницька 

районна дитячо-юнацька спортивна школа» у зв’язку з відсутністю коштів в 

районному бюджеті на належне утримання закладу, беручи до уваги рішення 

двадцятої сесії Вижницької міської ради VIІІ скликання від 25 липня 2018 року 

№172-20/18 «Про створення комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна 

школа» Вижницької міської ради, постійна комісія  

 

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

 

Внести на розгляд чергової двадцять четвертої сесії районної ради VII 

скликання 30 серпня 2018 року питання про ліквідацію комунального закладу з 

фізичної культури і спорту «Вижницька районна дитячо-юнацька спортивна 

школа». 

 

 

 

 

 

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   

 

 

27 серпня  2018 року                                                          м. Вижниця 

Про роботу комунального 

підприємства «Вижницьке районне 

бюро технічної інвентаризації» та 

виконання його статутних завдань 

за 2017 рік та І півріччя 2018 року  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   

 

Заслухавши інформацію начальника комунального підприємства «Вижницьке 

районне бюро технічної інвентаризації» Вижницької районної ради Гузака Юрія 

Степановича «Про роботу комунального підприємства «Вижницьке районне бюро 

технічної інвентаризації» Вижницької районної ради та виконання його статутних 

завдань за 2017 рік та І півріччя 2018 року» (додається),  обговоривши   її,   постійна    

комісія   

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

1. Інформацію начальника комунального підприємства «Вижницьке районне 

бюро технічної інвентаризації» Вижницької районної ради Гузака Юрія Степановича 

«Про роботу комунального підприємства «Вижницьке районне бюро технічної 

інвентаризації» Вижницької районної ради та виконання його статутних завдань за 2017 

рік та І півріччя 2018 року» взяти до відома. 

2. Начальнику комунального підприємства «Вижницьке районне бюро технічної 

інвентаризації» Вижницької районної ради Гузаку Ю.С. вжити заходи щодо: 

- забезпечення прибуткової діяльність підприємства, не допускаючи фактів 

збитковості; 

- покриття дебіторської заборгованості за надані послуги; 
- можливості  розширення діяльності підприємства шляхом надання 

консультативних послуг та впровадження інших видів діяльності, незаборонених 
чинним законодавством України, виходячи з предмету діяльності підприємства; 

- забезпечення збереження закріпленого за підприємством майна та ефективного 

використання обігових коштів. 

 

 

 

 

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   

 

 

27 серпня  2018 року                                                          м. Вижниця 

Про  розгляд  клопотання   

виконкому  Вижницької міської ради  

від 16.08.2018 року  № 02-15/1316 

щодо надання згоди  на поділ та 

вилучення частини земельної 

ділянки для будівництва амбулаторії 

та розміщення КНП «Центр 

первинної медичної допомоги»  

Вижницької міської ради 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   

 

Розглянувши клопотання   виконкому  Вижницької міської ради  від 

16.08.2018 року  № 02-15/1316 щодо надання згоди  на поділ та вилучення 

частини земельної ділянки в м. Вижниця по вул.Українській,88а для будівництва 

амбулаторії та розміщення КНП «Центр первинної медичної допомоги» 

Вижницької міської ради, заслухавши інформацію Вижницького міського голови 

Чепіля О.Г. з цього питання, постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1. Клопотання   виконкому  Вижницької міської ради  від 16.08.2018 року  

№ 02-15/1316 щодо надання згоди  на поділ та вилучення частини земельної 

ділянки в м. Вижниця по вул.Українській,88а для будівництва амбулаторії та 

розміщення КНП «Центр первинної медичної допомоги» Вижницької міської 

ради взяти до відома. 

2. Підготувати проект рішення та внести на розгляд чергової двадцять 

четвертої сесії районної ради VII скликання питання про надання згоди на поділ 

та вилучення частини земельної ділянки в м. Вижниця по вул.Українській,88а для 

будівництва амбулаторії та розміщення КНП «Центр первинної медичної 

допомоги» Вижницької міської ради. 

 

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   

 

 

27 серпня  2018 року                                                          м. Вижниця 

Про розгляд клопотання 

Вижницького коледжу прикладного 

мистецтва ім.В.Ю.Шкрібляка  

від 20.06. 2018 року №207 стосовно 

надання в позичку будівлі по 

вул.Невського,5, в м.Вижниця 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   

 

Розглянувши клопотання Вижницького коледжу прикладного мистецтва 

ім.В.Ю.Шкрібляка від 20 червня 2018 року №207 стосовно надання в позичку 

будівлі по вул.Невського,5, в м.Вижниця, заслухавши інформацію директора 

Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім.В.Ю.Шкрібляка Гаврилюка 

Р.М., постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1. Клопотання Вижницького коледжу прикладного мистецтва 

ім.В.Ю.Шкрібляка від 20 червня 2018 року №207 стосовно надання в позичку 

будівлі по вул.Невського,5, в м.Вижниця взяти до відома. 

2. Підготувати проект рішення та внести на розгляд двадцять п’ятої сесії 

районної ради VII скликання питання про надання в позичку (безоплатне 

користування) будівлі по вул.Невського, 5, в м.Вижниця Вижницькому коледжу 

прикладного мистецтва ім.В.Ю.Шкрібляка. 

 

 

 

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   

 

 

27 серпня  2018 року                                                          м. Вижниця 

Про розгляд депутатського 

запиту Погребняка Р.М. щодо 

утворення робочої групи для 

розгляду та вирішення 

питання передачі дитячого 

оздоровчого табору «Юність» 

у комунальну власність 

смт.Берегомет 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   

 

Розглянувши  депутатський запит Погребняка Р.М. щодо утворення 

робочої групи для розгляду та вирішення питання передачі дитячого оздоровчого 

табору «Юність» у комунальну власність смт.Берегомет, заслухавши інформацію 

начальника відділу економіки та агропромислового розвитку Вижницької 

районної державної адміністрації Федорощака М.М., заступника Берегометського 

селищного голови Білівського А.Д., з огляду на ситуацію, що склалася навколо 

вирішення питання передачі дитячого оздоровчого табору «Юність» , постійна 

комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

Депутату Погребняку Р.М. підготувати депутатське звернення до 

Кіцманської місцевої прокуратури стосовно розгляду питання законності 

використання державного майна дитячого закладу оздоровлення і відпочинку 

«Юність» Чернівецькою обласною організацією профспілки працівників житлово-

комунального господарства місцевої промисловості, побутового обслуговування 

населення. 

 

 

 

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   

 

 

27 серпня  2018 року                                                          м. Вижниця 

Про розгляд клопотання 

Вижницького районного суду 

від 27.06.2018 року б/н 

(вхідн.від 27.06.2018 року  

№ 431/02-15) щодо заміни 

захисної споруди цивільного 

захисту населення 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   

 

Розглянувши  клопотання Вижницького районного суду від 27.06.2018 

року б/н (вхідн.від 27.06.2018 року № 431/02-15) щодо заміни захисної споруди 

цивільного захисту населення, постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1. Клопотання Вижницького районного суду від 27.06.2018 року б/н 

(вхідн.від 27.06.2018 року № 431/02-15) щодо заміни захисної споруди цивільного 

захисту населення взяти до відома. 

2. Надати  згоду на розміщення у нежитловому приміщенні спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району, яке перебуває на 

балансі  Вижницької районної ради, (підвалу) в м. Вижниця по вул.Січових 

стрільців 4-б, захисної споруди цивільного захисту населення. 

3. Доручити КП «Вижницьке районне бюро технічної інвентаризації» 

провести інвентаризацію захисної споруди цивільного захисту населення за 

зазначеною адресою та виготовити технічний паспорт. 

 

  

 

 

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   

 

 

27 серпня  2018 року                                                          м. Вижниця 

Про режим робочого часу 

на території  

Вижницького району  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   

 

Заслухавши інформацію голови профільної комісії Никифоряка Ю.П. з 

питання зміни режиму робочого часу на території Вижницького району, постійна 

комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

Питання  стосовно зміни режиму робочого часу на території Вижницького 

району з 01.10.2018 року, а саме: 

- початок робочого дня: 08.00 год. 

- закінчення робочого дня: не пізніше 17.00 год., 

внести на розгляд чергової двадцять четвертої сесії районної ради VII скликання 

30 серпня 2018 року у «Різне». 

 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                              Ю.Никифоряк  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


