
  
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ 

 

З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ 

ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, 

 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї   

 
19 лютого  2019 року                                                                     м. Вижниця 

Про розгляд проекту рішення 

двадцять сьомої сесії районної ради 

VII   скликання 21 лютого  2019 року 

«Про організацію підготовки і 

проведення  XXVI  Міжнародного 

гуцульського Фестивалю» 

 

Розглянувши проект рішення двадцять сьомої сесії районної ради VII   скликання 21 

лютого 2019 року «Про організацію підготовки і проведення  XXVI  Міжнародного 

гуцульського Фестивалю», заслухавши інформацію заступника голови Вижницької районної 

ради Вірсти С.Д. з цього питання, постійні комісії    

 

Р Е К О М Е Н Д У Ю Т Ь: 

 

Погодити та внести без змін на розгляд двадцять сьомої сесії районної ради VII 

скликання 21 лютого 2019 року «Про організацію підготовки і проведення  XXVI  

Міжнародного гуцульського Фестивалю». 

 

Голова постійної комісії  з питань   

бюджету, фінансів і соціально-

економічного розвитку 

 

 

  

  І.Романюк 

 

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 

 
ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ 

 

З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, 

 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ 

ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, 

 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї   

 

19 лютого  2019 року                                                             м. Вижниця 

Про визначення термінів передачі 

зі спільної власності 

територіальних громад сіл, 

селища, міст району у комунальну 

власність Вижницької міської 

територіальної громади бюджетних 

установ разом із закріпленим за 

цими установами майном, а саме: 

- Вижницької районної бібліотеки 

для дітей,  

- Вижницького районного будинку 

дитячої та юнацької творчості, 

- Вижницької районної бібліотеки, 

- Вижницького районного будинку 

народної творчості та дозвілля  

 

 

На підставі рішення двадцять шостої  сесії Вижницької районної ради VII 

скликання від 20  січня  2018 року №154-26/18 «Про районний бюджет на 2019 

рік», беручи до уваги лист Вижницької міської ради від 09.01.2019 року №02-

22/41, враховуючи пропозиції Вижницької районної державної адміністрації № 

01.34-187 від 06.02.2019 року та №01.34-228   від  13.02.2019 року стосовно 

термінів передачі зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

району у комунальну власність Вижницької міської територіальної громади 

бюджетних установ разом із закріпленим за цими установами майном, а саме: 

Вижницької районної бібліотеки для дітей, Вижницького районного будинку 

дитячої та юнацької творчості, Вижницької районної бібліотеки, Вижницького 

районного будинку народної творчості та дозвілля, заслухавши Вижницького 

міського голову Чепіля О.Г. з цього питання,  постійні комісії  

Р Е К О М Е Н Д У Ю Т Ь: 

 



 
 

 

 

1.  За умови прийняття Вижницькою міською радою рішення стосовно 

надання згоди на прийняття у комунальну власність Вижницької міської 

територіальної громади зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міст району бюджетних установ на фінансування  разом із закріпленим за цими 

установами майном, а саме: 

-   Вижницької районної бібліотеки для дітей -  з 1 липня 2019 року;  

-   Вижницького районного будинку дитячої та юнацької творчості –  

з 1 липня 2019 року; 

-  Вижницької районної бібліотеки - з 1 січня 2020 року; 

  - Вижницького районного будинку народної творчості та дозвілля –   

з 1 січня 2020 року, питання про передачу вищезазначених установ внести 

на розгляд чергової сесії  Вижницької районної ради. 

 

2. Направити прийняті рекомендації  для розгляду Вижницькій міській раді. 

 
 

Голова постійної комісії  з питань   

бюджету, фінансів і соціально-

економічного розвитку 

 

 

  

  І.Романюк 
 

 

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 

 
ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ 

 

З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ 

ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, 

 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї   

 
19 лютого  2019 року                                                                     м. Вижниця 

Про звіт голови Вижницької 

райдержадміністрації про виконання  

програм економічного і соціального 

розвитку, бюджету Вижницького   

району за 2018 рік та делегованих 

районною радою повноважень 

 

Розглянувши проект рішення двадцять сьомої сесії районної ради VII   скликання 21 

лютого 2019 року «Про звіт голови Вижницької райдержадміністрації про виконання  програм 

економічного і соціального розвитку, бюджету Вижницького   району за 2018 рік та 

делегованих районною радою повноважень», заслухавши інформацію голови Вижницької 

районної державної адміністрації Сенчука Р.І. з цього питання, постійні комісії    

 

Р Е К О М Е Н Д У Ю Т Ь: 

 

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

скликання 21 лютого 2019 року «Про звіт голови Вижницької райдержадміністрації про 

виконання  програм економічного і соціального розвитку, бюджету Вижницького   району за 

2018 рік та делегованих районною радою повноважень». 

2. Розглянути вищезазначений проект рішення районної ради першим питанням 

порядку денного двадцять сьомої сесії районної ради VII скликання 21 лютого 2019 року. 

 
Голова постійної комісії  з питань   бюджету, 

фінансів і соціально-економічного розвитку 

  

  І.Романюк 

 

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 

  



 
 

 


