
  
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   

 

17 грудня  2019 року                                                                м. Вижниця 

Про розгляд клопотання виконкому 

Берегометської селищної ради від 

14.11.2019 року №614-02-11 про 

підтримку рішення XLIV сесії VII   

скликання Берегометської селищної 

ради від 26 вересня 2019 року «Про 

передачу у комунальну власність 

територіальній громаді державного 

майна дитячого закладу 

оздоровлення та відпочинку 

«Юність» селища Берегомет 

Вижницького району Чернівецької 

області» 

 

Заслухавши інформацію Берегометського селищного голови Боднарюка С.М. про 

прийняте рішення XLIV сесії VII   скликання Берегометської селищної ради від 26 вересня 2019 

року «Про передачу у комунальну власність територіальній громаді державного майна дитячого 

закладу оздоровлення та відпочинку «Юність» селища Берегомет Вижницького району 

Чернівецької області», постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1. Інформацію Берегометського селищного голови Боднарюка С.М. про прийняте 

рішення XLIV сесії VII  скликання Берегометської селищної ради від 26 вересня 2019 року 

«Про передачу у комунальну власність територіальній громаді державного майна дитячого 

закладу оздоровлення та відпочинку «Юність» селища Берегомет Вижницького району 

Чернівецької області» взяти до відома. 

2 . Внести на розгляд чергової тридцять другої сесії районної ради VII скликання 20 

грудня 2019 року у «Різне» питання про підтримку рішення XLIV сесії VII   скликання 

Берегометської селищної ради від 26 вересня 2019 року «Про передачу у комунальну власність 

територіальній громаді державного майна дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 

«Юність» селища Берегомет Вижницького району Чернівецької області». 

 

 

 

Голова  

постійної комісії районної ради                               

 

 

                                               Ю.Никифоряк 

 



 
 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

   

РЕКОМЕНДАЦІЇ   

 

17 грудня   2019 року                                                          м. Вижниця 

Про розгляд проектів рішень 

тридцять другої сесії районної 

ради VII   скликання 20 грудня 

2019 року відповідно до функцій 

та повноважень постійної комісії 

 

Розглянувши та обговоривши проекти рішень тридцять другої сесії районної 

ради VII скликання 20 грудня 2019 року відповідно до функцій та повноважень 

постійної комісії, постійна    комісія   

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

Погодити без змін та внести на розгляд тридцять другої сесії районної ради VII   

скликання 20 грудня  2019 року наступні проекти рішень, а саме: 

- Про надання дозволу на списання матеріальних цінностей, що належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району; 

-  Про встановлення (зміну) меж населеного пункту с. Слобода-Банилів Слобода-

Банилівської сільської ради Вижницького району Чернівецької області; 

- Про переукладення на новий термін Договорів позички (безоплатного 

користування) окремого нерухомого та рухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району; 

-  Про план роботи Вижницької районної ради VII скликання на 2020 рік. 

 

 

 

Голова  

постійної комісії районної ради                               

 

 

                                       Ю.Никифоряк 

 



 
 

  
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   
 

17 грудня  2019 року                                                          м. Вижниця 

Про порядок денний та 

регламент тридцять другої сесії 

районної ради VII   скликання 

20 грудня 2019 року 

 

Розглянувши порядок денний та регламент тридцять другої сесії районної 

ради VII   скликання 20 грудня 2019 року, заслухавши інформацію голови 

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

 

постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1. Інформацію голови профільної комісії Никифоряка Ю.П. про порядок 

денний та регламент тридцять   другої  сесії   районної    ради   VII   скликання 20 

грудня 2019 року взяти до відома. 

2. Погодити  порядок денний та регламент тридцять першої сесії районної 

ради VII   скликання 20 грудня 2019 року в цілому. 

3. Розглянути  у «Різному»  питання про підтримку рішення XLIV сесії VII   

скликання Берегометської селищної ради від 26 вересня 2019 року «Про передачу 

у комунальну власність територіальній громаді державного майна дитячого 

закладу оздоровлення та відпочинку «Юність» селища Берегомет Вижницького 

району Чернівецької області». 

 

 

 

 

Голова  

постійної комісії районної ради                               

 

 

                                       Ю.Никифоряк 

 

 

 

 



 
 

  
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   
 

 

17 грудня  2019 року                                                          м. Вижниця 

Про розгляд клопотання 

виконкому Берегометської 

селищної ради від 25.10.2019 

року №578-02-20  про 

продовження дії договору 

оренди автомобіля  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   

 

Розглянувши  клопотання виконкому Берегометської селищної ради від 

25.10.2019 року №578-02-20 про продовження дії договору оренди легкового автомобіля 

ГАЗ 31005, державний номер СЕ 2700, постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1. Клопотання    виконкому Берегометської селищної ради від 25.10.2019 року 

№578-02-20 про продовження дії договору оренди легкового автомобіля ГАЗ 31005, 

державний номер СЕ 2700, взяти до відома. 

 

2. Вважати за доцільне переукласти на новий термін (один рік) з 1 січня 2020 

року договір оренди легкового автомобіля ГАЗ 31005, державний номер СЕ 2700,  з 

Берегометською селищною радою на тих самих умовах, з врахуванням вимог чинного 

законодавства та рішення шостої сесії Вижницької районної ради VIІ скликання від 21 

квітня 2016 року №115-6/16 «Про управління майном спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст Вижницького району». 

 

3. Виконавчому апарату районної ради направити Берегометській селищній раді 

прийняті рекомендації постійної комісії районної ради. 

 

 

 

Голова  

постійної комісії   районної ради                                                                 Ю.Никифоряк  

 

 

 

 

 



 
 

 

Проект  

ПОГОДЖЕНО 

Голова районної ради   

М.Андрюк  

 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ  ТА  РЕГЛАМЕНТ 

тридцять другої сесії районної ради VІІ скликання   

 

         20 грудня 2019 року     м. Вижниця  11-00 год. 

 

1. Про Програму економічного і соціального розвитку Вижницького району 

на 2020 рік. 

Доповідач: Федорощак М.М. – начальник відділу економіки та  

агропромислового розвитку  Вижницької районної державної адміністрації. 

 2. Про затвердження Комплексної програми розвитку цивільного захисту, 

забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні 

ситуації у Вижницькому районі на 2020 - 2022 роки. 

Доповідач: Ткач О.П. – начальник Вижницького РС УДСНС України у 

Чернівецькій області. 

3. Про  районну програму соціальної підтримки сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, військовослужбовців і волонтерів, поранених 

учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих  на 2020-2022 роки. 

Доповідач: Войтенко О.Л. – начальник управління соціального захисту 

населення  Вижницької районної державної адміністрації. 

4. Про внесення змін та доповнень до Програми протидії злочинності, 

забезпечення публічної безпеки і порядку у Вижницькому районі на 2016-2020 

роки, затвердженої рішенням дев’ятої сесії районної ради VІІ скликання від 10 

листопада 2016 року №176-9/16 із внесеними змінами та доповненнями 

затвердженими рішенням тринадцятої сесії районної ради VІІ скликання від 2 

березня 2017 року №18-13/17, рішенням двадцять восьмої сесії VІІ скликання від 

18 квітня 2019 року №36-28/19. 

Доповідач: Николайчук О.Б. – головний спеціаліст з питань взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Вижницької районної 

державної адміністрації. 

5. Про затвердження звіту  про виконання  районного бюджету  за 9 місяців 

2019 року. 

6. Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік. 

7. Про районний бюджет на 2020 рік. 

Доповідач по 5-7 питаннях: Кириляк Л.І. – начальник фінансового 

управління  Вижницької районної державної адміністрації. 

Співдоповідач: Романюк І.Т. – голова постійної комісії з питань бюджету, 

фінансів і соціально-економічного розвитку. 

8.Про переукладення на новий термін договорів позички (безоплатного 

користування) окремого нерухомого та рухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району. 

Доповідач: Никифоряк Ю.П. – голова постійної комісії районної ради з 

питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони 

довкілля та надзвичайних ситуацій. 

 



 
 

 

 9.Про надання дозволу на списання матеріальних цінностей, що належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району. 

Доповідач: Митринюк Ф.В.  – головний лікар КНП «Вижницька районна 

лікарня» Вижницької районної. 

Співдоповідач: Никифоряк Ю.П. – голова постійної комісії районної ради з 

питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони 

довкілля та надзвичайних ситуацій. 

10.Про встановлення (зміну) меж населеного пункту с. Слобода-Банилів 

Слобода-Банилівської сільської ради Вижницького району Чернівецької області. 

Доповідач: Пигичко М.Г. – Слобода-Банилівський сільський голова. 

Співдоповідач: Никифоряк Ю.П. – голова постійної комісії районної ради з 

питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони 

довкілля та надзвичайних ситуацій. 

11.Про план роботи Вижницької районної ради VII скликання на 2020  рік. 

Доповідач: Івоняк Г.С. – керуючий справами Вижницької районної ради. 

12.Про внесення змін в склад колегії Вижницької районної ради VІІ 

скликання. 

13.Про припинення членства в Асоціації органів місцевого самоврядування 

“Єврорегіон Карпати – Україна”. 

14.Про ініціювання створення Асоціації органів місцевого самоврядування 

“Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку”. 

 Доповідач по 12-14 питаннях: Голобуцька К.В. – завідувач юридичного 

відділу виконавчого апарату Вижницької районної ради. 

15.Різне. 

Інші регламентні норми: 

 Перерва: через півтори години роботи сесії - на 15 хв. 

 Запитання та депутатські запити подавати в усній або письмовій формі. 

 Для доповідей до 10 хв. 

 Для співдоповідей до 5 хв. 

 Для виступів надавати до 3 хв. 

 Для оголошення депутатських запитів та для повторних виступів надавати 

до 3-х хв. 

 

 

Керуючий справами районної ради     Г.Івоняк 



 
 

 

 

 

 


