
     
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   

 

 

15  квітня   2019 року                                                          м. Вижниця 

Про вирішення окремих 

питань, пов’язаних з 

реорганізацією комунальної 

установи «Вижницька 

центральна районна лікарня» 

шляхом перетворення в 

комунальне некомерційне 

підприємство 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 

Розглянувши проект рішення двадцять восьмої сесії районної ради VII   

скликання 18 квітня 2019 року «Про вирішення окремих питань, пов’язаних з 

реорганізацією комунальної установи «Вижницька центральна районна лікарня» 

шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство», заслухавши 

інформацію головного лікаря КУ «Вижницька  центральна районна лікарня» 

Митринюка Ф.В. з цього питання, постійна комісія    

 

Р Е К О М Е Н Д У Є: 

 

1.  Погодити та внести на розгляд двадцять восьмої сесії районної ради VII   

скликання 18 квітня 2019 року проект рішення «Про вирішення окремих питань, 

пов’язаних з реорганізацією комунальної установи «Вижницька центральна районна 

лікарня» шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство». 

2. Визначити назву посади керівника комунального некомерційного 

підприємства «Вижницька районна лікарня» Вижницької районної ради як «директор 

комунального некомерційного підприємства», відповідно до чого здійснити зміни у 

пунктах 4 та 5 проекту рішення. 

 

 

 

Головуючий  

на засіданні постійної комісії  

 

 

 

А.Моржук 

 

  



 
 

     
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   

 

 

 

15 квітня   2019 року                                                          м. Вижниця 

Про безоплатну передачу 

Вижницької районної 

бібліотеки для дітей зі спільної 

власності територіальних 

громад сіл, селища, міст 

району у комунальну 

власність Вижницької міської 

територіальної громади 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 

Розглянувши проект рішення двадцять восьмої сесії районної ради VII   

скликання 18 квітня 2019 року «Про безоплатну передачу Вижницької районної 

бібліотеки для дітей зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

району у комунальну власність Вижницької міської територіальної громади», 

заслухавши інформацію начальника відділу культури Вижницької районної державної 

адміністрації Додяк Н.М. з цього питання, постійна комісія    

 

Р Е К О М Е Н Д У Є: 

 

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

скликання 18 квітня 2019 року проект рішення «Про безоплатну передачу Вижницької 

районної бібліотеки для дітей зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міст району у комунальну власність Вижницької міської територіальної громади». 

 

 

 

 

Головуючий  

на засіданні постійної комісії  

 

 

 

А.Моржук 

 

  



 
 

     
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   

 

 

15 квітня   2019 року                                                          м. Вижниця 

Про безоплатну передачу 

Районного будинку дитячої та 

юнацької творчості зі спільної 

власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району 

у комунальну власність 

Вижницької міської 

територіальної громади 

 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 

Розглянувши проект рішення двадцять восьмої сесії районної ради VII   

скликання 18 квітня 2019 року «Про безоплатну передачу Районного будинку дитячої та 

юнацької творчості зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району 

у комунальну власність Вижницької міської територіальної громади», заслухавши 

інформацію начальника відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації 

Андрича М.Г. з цього питання, постійна комісія    

 

Р Е К О М Е Н Д У Є: 

 

Погодити та внести без змін на розгляд рішення двадцять восьмої сесії районної 

ради VII   скликання 18 квітня 2019 року проект рішення «Про безоплатну передачу 

Районного будинку дитячої та юнацької творчості зі спільної власності територіальних 

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

територіальної громади». 

 

 

 

 

Головуючий  

на засіданні постійної комісії  

 

 

 

А.Моржук 

 

  



 
 

  
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   

 

15 квітня  2019 року                                                             м. Вижниця 

 

Про звіт директора  

КП «Редакція районного 

радіомовлення «Радіо «Хвилі 

Черемошу» про фінансово-

господарську діяльність 

підприємства та виконання 

статутних зобов’язань  

за 2018 рік 

 

Заслухавши звіт директора комунального підприємства «Редакція 

районного радіомовлення «Радіо «Хвилі Черемошу» Оградюка М.Г. про 

фінансово-господарську діяльність підприємства та виконання статутних 

зобов’язань за 2018 рік (додається), обговоривши інформацію з цього питання, 

постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1. Про звіт директора КП «Редакція районного радіомовлення «Радіо 

«Хвилі Черемошу» про фінансово-господарську діяльність підприємства та 

виконання статутних зобов’язань за 2018 рік, взяти до відома. 

 

2. Директору комунального підприємства «Редакція районного 

радіомовлення «Радіо «Хвилі Черемошу» Оградюку М.Г. надалі здійснювати 

виконання своїх функціональних обов’язків, передбачених контрактом, статутом 

комунального підприємства та чинним законодавством України з питань 

радіомовлення, а також забезпечувати ефективну діяльність підприємства. 
 

Головуючий  

на засіданні постійної комісії  

 

 

 

А.Моржук 

 

 

 



 
 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

   

РЕКОМЕНДАЦІЇ   

 

15 квітня  2019 року                                                          м. Вижниця 

Про розгляд проектів рішень 

двадцять восьмої сесії районної 

ради VII   скликання 18 квітня  

2019 року відповідно до функцій 

та повноважень постійної комісії 

 

Розглянувши та обговоривши проекти рішень двадцять восьмої сесії 

районної ради VII   скликання 18 квітня  2019 року відповідно до функцій та 

повноважень постійної комісії, постійна    комісія   

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

Погодити та внести без змін на розгляд двадцять восьмої сесії районної 

ради VII   скликання 18 квітня  2019 року наступні проекти рішень: 

 

- Про ліквідацію структурного підрозділу аптеки № 103 м. Вижниця - 

аптеки №68 с.Карапчів, визначення розміру статутного капіталу та внесення змін 

до Статуту аптеки №103 м. Вижниця; 

- Про затвердження розпорядження голови Вижницької районної ради з 

питань приватизації; 

- Про списання простроченої заборгованості з орендної плати; 

- Про внесення доповнення до Плану роботи Вижницької районної ради VII 

скликання на 2019 рік. 

 

 
 

Головуючий  

на засіданні постійної комісії  

 

 

 

А.Моржук 

 

 



 
 

  
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   
 

15 квітня  2019 року                                                             м. Вижниця 

Про розгляд порядку денного 

та регламенту восьмої сьомої 

сесії районної ради VII   скликання 

18 квітня  2019 року 

 

 

Розглянувши порядок денний та регламент двадцять восьмої сесії районної 

ради VII   скликання 18 квітня 2019 року, заслухавши інформацію головуючого на 

засіданні профільної комісії Моржука А.Г. з цього питання, постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1. Інформацію головуючого на засіданні постійної комісії районної ради 

Моржука А.Г. про порядок денний та регламент двадцять восьмої сесії районної 

ради VII   скликання 18 квітня  2019 року взяти до відома. 

 

2. Погодити  порядок денний та регламент двадцять восьмої сесії районної 

ради VII   скликання 18 квітня  2019 року в цілому. 

 

 

 

 

 

Головуючий  

на засіданні постійної комісії  

 

 

 

А.Моржук 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

 
15  квітня   2019 року                                                             м. Вижниця  

 

Про  розгляд проекту 

регуляторного акта – 

Положення про конкурсний 

відбір суб’єктів оціночної 

діяльності 

 

 

                                                  

 

Розглянувши проект регуляторного акта - Положення про конкурсний відбір 

суб’єктів оціночної діяльності,  аналіз регуляторного впливу до проекту рішення 

районної ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності», відповідно до Регламенту  Вижницької районної ради VII 

скликання, затвердженого рішенням першого пленарного засідання другої сесії районної 

ради VIІ скликання від 10 грудня 2015 року № 19-2/15, постійна  комісія   

 

РЕКОМЕНДУЄ: 
 

1. У встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» оприлюднити у черговому номері газети 

«Вижницькі  обрії» та в мережі Інтернет  на офіційному сайті  Вижницької районної 

ради (rayradavn.gov.ua), на веб-сайті «Територіальні громади Чернівецької області» 

(gromady.cv.ua) повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта - проекту 

рішення районної ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності» та аналіз регуляторного впливу. 
2. Оприлюднити у термін не пізніше п’яти робочих днів з дня опублікування 

повідомлення, зазначеного у пункті 1 цих рекомендацій, в мережі Інтернет  на 

офіційному сайті  Вижницької районної ради (rayradavn.gov.ua) та веб-сайті 

«Територіальні громади Чернівецької області» (gromady.cv.ua) проект регуляторного 

акта - проект рішення районної ради «Про затвердження Положення про конкурсний 

відбір суб’єктів оціночної діяльності» та аналіз регуляторного впливу, з метою 

одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб. 
3.    Строк, протягом якого приймаються  зауваження та пропозиції від фізичних 

та юридичних осіб, встановити 30 календарних днів з дня оприлюднення зазначеного 

проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу. Усі зауваження і 

пропозиції щодо проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу, 

http://rayradavn.gov.ua/
http://rayradavn.gov.ua/
http://rayradavn.gov.ua/
http://rayradavn.gov.ua/
http://rayradavn.gov.ua/
http://rayradavn.gov.ua/
http://rayradavn.gov.ua/
http://rayradavn.gov.ua/
http://rayradavn.gov.ua/


 
 

одержані протягом цього строку, підлягають обов’язковому розгляду постійною 

комісією для врахування або мотивованого відхилення. 

 

4.   За наслідками розгляду пропозицій і зауважень до проекту регуляторного 

акта, зазначений проект разом з аналізом регуляторного впливу, відомостями щодо його 

попереднього оприлюднення та результатами  розгляду пропозицій та зауважень, 

направити до постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-

економічного розвитку, на яку покладено функції з регуляторної політики, для надання 

відповідного висновку. 

 

5. У разі позитивного висновку постійної комісії районної ради з питань 

бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку направити матеріали до проекту 

регуляторного акта для погодження до уповноваженого Державного органу - Державної 

регуляторної служби України та до Чернівецького обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України. 

 

6. Після  одержання висновків Державної регуляторної служби України та 

Чернівецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету 

України до проекту регуляторного акта, ці висновки разом з матеріалами направити 

повторно на розгляд постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і 

соціально-економічного розвитку. 

 

7.   Контроль за виконанням цих рекомендацій покласти на голову постійної 

комісії  Ю.Никифоряка. 

 

 

 

Головуючий на засіданні постійної комісії                                            А.Моржук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


