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УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання першої сесії районної ради сьомого скликання 

 

12 листопада  2015 року       м.Вижниця 

 

Берник Н.М. – голова районної виборчої комісії: 

  

Шановні депутати і запрошені! 

 На підставі пунктів 1, 2, 3 статті 46 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”  та рішення районної виборчої комісії по виборах 

депутатів районної ради сьогодні скликано першу сесію районної ради сьомого  

скликання. 

 Із 34 обраних депутатів на сесію прибуло 34 депутати, що дає можливість 

розпочати роботу сесії. 

 Першу сесію районної ради сьомого скликання оголошую відкритою. 

(Звучить Гімн України) 

На сесію запрошені: 

- голова районної ради, заступник голови районної ради шостого 

скликання, виконавчий апарат районної ради; 

- начальники управлінь і відділів райдержадміністрації  та керівники 

районних служб; 

- депутати обласної ради від Вижницького району; 

- прокурор району, голова Вижницького районного суду, начальники 

районного відділу СБУ,  РВ УМВС України в Чернівецькій області ; 

- міські, селищний, сільські голови; 

- керівники партій, виборчих блоків і громадських організацій, суб’єктів 

виборів депутатів районної ради; 

- представники засобів масової інформації; 

- члени територіальної виборчої комісії; 

- секретарі-референти народних депутатів України. 

  

Берник Н.М. – голова районної виборчої комісії. 



 2 

Шановні присутні! 

 Дозвольте мені проінформувати Вас «Про результати голосування, 

підсумки виборів депутатів Вижницької районної ради сьомого скликання та 

визнання їх повноважень». 

 Відповідно до частин 1-7 9,10 статті 86 Закону України «Про місцеві 

вибори» територіальна виборча комісія встановила: 

1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів – 46016. 

2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими 

комісіями – 46306. 

3) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих 

дільницях – 45837. 

4) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для 

голосування за місцем перебування –1592. 

5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів – 24488. 

6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для 

голосування – 20430. 

7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем 

перебування – 1388. 

8) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у межах 

відповідного багатомандатного виборчого округу – 21818. 

9) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні – 21818. 

10) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню – 0. 

11) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними – 951. 

12) кількість голосів виборців, поданих за кожну місцеву організацію 

політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі: 

1. Вижницька районна організація Політичної партії «Громадянська 

позиція» - 766. 

2. Вижницька районна організація Радикальної Партії Олега Ляшка – 

1548. 

3. Вижницька районна організація Політичної партії «Сила людей» - 610. 

4. Районна партійна організація Всеукраїнського об’єднання 

«Батьківщина» - 4645. 

5. Організація Політичної партії «Опозиційний блок» у Вижницькому 

районі – 307. 

6. Вижницька районна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» 

- 2162. 
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7. Вижницька районна організація Політичної партії «Автомайдан» - 341. 

8. Вижницька районна організація Партії «Відродження» - 817. 

9. Вижницька районна організація Аграрної партії України – 2207. 

10. Вижницька районна організація Політичної партії «УКРАЇНСЬКЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» - 1398. 

11. Вижницька районна в Чернівецькій області організація Політичної 

Партії «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» - 6066. 

13) загальна кількість голосів виборців, поданих за місцеві організації 

політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі – 20867. 

14) відсоток голосів виборців, поданих за кожну місцеву організацію 

політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі у відношенні до 

загальної кількості голосів виборців, поданих за місцеві організації політичних 

партій у багатомандатному виборчому окрузі: 

1. Вижницька районна організація Політичної партії «Громадянська 

позиція» - 3,6709%; 

2. Вижницька районна організація Радикальної партії Олега Ляшка - 

7,4184%; 

3. Вижницька районна організація Політичної партії «Сила людей» - 

2,9233 %; 

4. Районна партійна організація Всеукраїнського об’єднання 

«БАТЬКІВЩИНА» - 22,260%; 

5.Вижницька територіальна організація Політичної партії «Опозиційний 

блок» - 1,4712%; 

6. Вижницька районна організація Всеукраїнського об’єднання 

«СВОБОДА» - 10,3609%; 

7. Вижницька районна організація Політичної партії «Автомайдан» - 

1,6342%; 

8. Вижницька районна організація Політичної партії «Відродження» - 

3,9153%; 

9. Вижницька районна організація Аграрної партії України - 10,5765%. 

10. Вижницька районна організація Політичної партії «УКРАЇНСЬКЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП»- 6,6996%.  

11. Вижницька районна в Чернівецькій області організація Політичної 

партії «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» - 29,0698 %. 
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15) сумарна кількість голосів виборців, поданих за місцеві організації 

політичних партій, що отримали п’ять і більше відсотків голосів виборців –  

18026. 

16)  кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного 

депутатського мандата (виборча квота) –   530,1764. 

17) кількість депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями 

політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі: 

1. Вижницька районна організація Радикальної партії Олега Ляшка в 

Чернівецькій області - 2,9197%. 

2. Районна партійна організація Всеукраїнського об’єднання 

«БАТЬКІВЩИНА» - 8,7612%. 

3. Вижницька районна організація Всеукраїнського об’єднання 

«СВОБОДА» - 4,0778%. 

4. Вижницька районна партійна організація Аграрної партії України – 

4,1627%. 

5. Вижницька районна організація Політичної партії «УКРАЇНСЬКЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» - 2,6368%. 

6. Вижницька районна в Чернівецькій області організація Політичної 

партії «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» - 11,4414%. 

18) депутатами в багатомандатному виборчому окрузі обрано: 

1. Андрюк Василь Семенович - РАЙОННА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА». 

2. Андрюк Михайло Іванович - ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА В 

ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК 

ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ». 

3. Андрич Олена Михайлівна - ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА В 

ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК 

ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ». 

4. Борсук Юрій Іванович - ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ. 

5. Вірста Сергій Дмитрович - РАЙОННА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА». 

6. Гаврильчук Ігор Степанович - ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

ПАТРІОТІВ – УКРОП». 

7. Гайдук Василь Онисимович - ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА В 

ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК 

ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ». 
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8. Герецун Юрій Іванович - РАЙОННА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА». 

9. Голяк Світлана Федорівна - ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 

РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ ОЛЕГА ЛЯШКА. 

10. Дмитрюк Микола Дмитрович - ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА В 

ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК 

ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ». 

11. Єрема Роман Іванович - ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ 

ОБЛАСТІ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 

ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ». 

12. Зав’ялець Микола Григорович - ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА 

ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ. 

13. Загул Тарас Семенович - ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА В 

ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК 

ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ». 

14. Клим Руслана Дмитрівна - ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП». 

15. Коваль Іван Миколайович - РАЙОННА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА». 

16. Колотило Георгій Степанович - ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА 

ОРГАНІЗАЦІЯ РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ ОЛЕГА ЛЯШКА. 

17. Колотило Михайло Петрович - ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА В 

ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК 

ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ». 

18. Костецький Юрій Миколайович - ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА 

ОРГАНІЗАЦІЯ РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ ОЛЕГА ЛЯШКА. 

19. Мендришора Василь Степанович - ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА». 

20. Семирозум Омелян Іванович - РАЙОННА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА». 

21. Моржук Андрій Георгійович - ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА». 

22. Никифоряк Юрій Петрович - РАЙОННА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА». 

23. Опаєць Микола Теофілович - РАЙОННА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА». 
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24. Павлюк Василь Юрійович - ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА В 

ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК 

ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ». 

25. Погребняк Руслан Миколайович - РАЙОННА ПАРТІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА». 

26. Попович Олексій Васильович - РАЙОННА ПАРТІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА». 

27. Романюк  Ілля Танасійович - ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА В 

ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК 

ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ». 

28. Сащук Олег Миколайович - ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА В 

ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК 

ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ». 

29. Стратій Павло  Петрович - ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП». 

30. Стринадко Світлана Миколаївна - ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА 

ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ. 

31. Стринадко Тодор Ілліч - ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБЄДНАННЯ «СВОБОДА». 

32. Татарин Юрій Дмитрович - ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА В 

ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК 

ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ». 

33. Тирон Тетяна Іллівна - ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ. 

34. Ткачук Світлана Іванівна - ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА». 

Шановні депутати! 

Я, ознайомила Вас з обраними депутатами Вижницької районної ради. 

Хочу побажати Вам всім міцного здоров’я, щастя, всіх благ, і щоб їх праця в 

подальшому була вагома, і ті обіцянки, які вони давали виборцям, 

виконувались. 

Відповідно до зачитаної інформації, а також згідно ч.3 ст.46, ч.1 ст.49 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є пропозиція 

прийняти рішення: «Про результати голосування, підсумки виборів 

депутатів Вижницької районної ради сьомого скликання та визнання їх 

повноважень» за основу:  

За – 34, проти – 0, утримався – 0.  
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Голосували: прийняти рішення «Про результати голосування, 

підсумки виборів депутатів Вижницької районної ради сьомого скликання 

та визнання їх повноважень»  в цілому:  

 

За – 34, проти – 0, утримався – 0.  

Вирішили:  

Рішення прийняти (№01-1/15 додається) 

 

Берник Н.М. – голова районної виборчої комісії. 

 

Голосували за пропозицію прийняти рішення: «Про визнання 

повноважень депутатів, обраних до районної ради VІI скликання» за 

основу:  

За – 34, проти – 0, утримався – 0.  

 

Голосували: прийняти рішення «Про визнання повноважень 

депутатів, обраних до районної ради VIІ скликання» в цілому:  

 

За – 34, проти – 0, утримався – 0.  

Вирішили:  

Рішення прийняти (№02-1/15 додається) 

На підставі ч.3 статті 46, ч.1 статті 49 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” визнати повноваження депутатів, обраних до 

районної ради VІІ скликання 25 жовтня 2015 року (протоколи виборів депутатів 

додаються). 

   Берник Н.М. – голова районної виборчої комісії. 

Обговорення порядку денного та регламенту роботи 

пленарного засідання першої  сесії районної ради VІІ скликання: 

 

Голосували за пропозицію голови  районної виборчої комісії: прийняти 

рішення «Про затвердження порядку денного та регламенту першої сесії 

районної ради сьомого скликання» за основу: 

За – 34,  проти – 0,  утримались – 0. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про результати голосування, підсумки виборів депутатів Вижницької 

районної ради сьомого скликання та визнання їх повноважень. 
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Доповідач: Берник Наталія Михайлівна  – 

голова Вижницької  районної 

територіальної виборчої комісії 

2. Про регламент роботи першої сесії районної ради VІІ скликання. 

3. Про обрання голови Вижницької районної ради. 

4. Про обрання заступника голови Вижницької районної ради. 

 5. Про проект переліку постійних комісій районної ради сьомого 

скликання 

 Голосували за пропозицію голови  районної виборчої комісії: прийняти 

рішення «Про затвердження порядку денного та регламенту першої сесії 

районної ради сьомого скликання» в цілому: 

За – 34,  проти – 0,  утримались – 0. 

Вирішили:  

Рішення прийняти (№03-1/15 додається) 

 

Берник Н.М. – голова районної виборчої комісії. 

 

Шановні депутати! 

 Відповідно до частини 3 статті 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» з моменту визнання повноважень депутатів ради 

нового скликання, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів в 

кількості не більше п’яти осіб – представників партій (блоків), які набрали 

найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово  

головують на пленарному засіданні, до обрання голови ради. 

 Згідно озвученої попередньо мною інформації про підсумки виборів 

депутатів Вижницької районної ради, найбільшу кількість голосів на виборах 

здобули наступні партії (блоки):  

- Партія "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "Солідарність" - 11; 

- Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 9; 

- Аграрна партія України – 4; 

- Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" - 4 

- Радикальна Партія Олега Ляшка – 3;  

- Політична Партія "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – 

УКРОП" – 3. 

Пропоную обрати в склад тимчасової президії представників зазначених 

партій. 

Берник Н.М. – голова районної виборчої комісії. 

Є пропозиція затвердити наступний персональний склад тимчасової 

президії:  
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Андрюк Михайло Іванович - представник від Партії "БЛОК ПЕТРА 

ПОРОШЕНКА "Солідарність"; 

Никифоряк Юрій Петрович - представник від Вижницької районної 

організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»; 

Тирон Тетяна Іллівна - представник від Аграрної партії України; 

Голяк Світлана Федорівна - представник від - Радикальної Партії Олега 

Ляшка; 

Стринадко Тодор Ілліч - представник від Політичної партії 

Всеукраїнського об’єднання "Свобода". 

 

Голосували за пропозицію голови  районної виборчої комісії: прийняти 

рішення «Про обрання тимчасової президії районної ради» за основу: 

За – 34,  проти – 0,  утримались – 0. 

 

Голосували за пропозицію голови  районної виборчої комісії: прийняти 

рішення «Про обрання тимчасової президії районної ради» в цілому: 

За – 34,  проти – 0,  утримались – 0. 

 

Вирішили:  

Рішення прийняти (№04-1/15 додається) 

 

Берник Н.М. – голова районної виборчої комісії. 

Шановні депутати! 

 У нас обрана тимчасова президія. Прошу членів тимчасової президії 

зайняти місця в президії. Прошу членів президії визначитись із головуючим 

пленарного засідання першої організаційної сесії районної ради. 

У нас члени тимчасової президії визначились із головуючим пленарного 

засідання сесії районної ради, отож передаю головування депутату районної 

ради Никифоряку Юрію Петровичу. 

Головуючий пленарним засіданням Никифоряк Ю.П. – депутат 

районної ради від районної партійної організації Всеукраїнського об’єднання 

«БАТЬКІВЩИНА». 

 

Шановні депутати! 

Враховуючи те, що ще не затверджено регламент роботи районної ради в 

цьому скликанні є пропозиція працювати сьогодні за регламентом роботи 

районної ради шостого скликання. 



 10 

 Витяги окремих положень Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні” та регламенту районної ради шостого скликання, що стосуються 

проведення першої організаційної сесії та виборів керівного складу ради Вам 

роздано. 

 

Голосували за пропозицію головуючого пленарним засіданням: 

прийняти рішення «Про регламент роботи засідання сесії» за основу: 

За – 34,  проти – 0,  утримались – 0. 

 

Голосували за пропозицію головуючого пленарним засіданням: 

прийняти рішення «Про регламент роботи засідання сесії» в цілому: 

За – 34,  проти – 0,  утримались – 0. 

 

Вирішили:  

Рішення прийняти (№05-1/15) 

 

Головуючий пленарним засіданням Никифоряк Ю.П. – депутат 

районної ради від районної партійної організації Всеукраїнського об’єднання 

«БАТЬКІВЩИНА». 

Шановні депутати! 

 Відповідно до регламенту нам необхідно обрати секретаріат сесії та 

лічильну комісію. 

 Згідно розділу 2 п.2.2.8 Регламенту районної ради секретаріат сесії 

обирається у складі 3-х чоловік, персонально:  

1.  Загул  

Тарас Семенович 

 

- депутат районної ради від Партії 

"БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 

"СОЛІДАРНІСТЬ" 

2.  Стринадко  

Світлана Миколаївна 

 

- депутат районної ради від Аграрної 

партії України 

3.  Моржук  

Андрій Георгійович 

 

- депутат районної ради від Політичної 

партії Всеукраїнського об’єднання 

"Свобода" 

 

Голосували за пропозицію головуючого пленарним засіданням: 

прийняти рішення «Про обрання секретаріату першої сесії районної ради 

VІІ скликання» за основу: 

За – 34,  проти – 0,  утримались – 0. 
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Голосували за пропозицію головуючого пленарним засіданням: 

прийняти рішення «Про обрання секретаріату першої сесії районної ради 

VІІ скликання» в цілому: 

За – 34,  проти – 0,  утримались – 0. 

 

Вирішили:  

Рішення прийняти (№06-1/15 додається) 

 

Головуючий пленарним засіданням Никифоряк Ю.П. – депутат 

районної ради від районної партійної організації Всеукраїнського об’єднання 

«БАТЬКІВЩИНА». 

Шановні депутати! 

Для проведення виборів голови районної ради та його заступника 

таємним голосуванням нам необхідно обрати лічильну комісію.  

Є пропозиція обрати до складу лічильної комісії по одному представнику 

від політичних партій, які представлені в районній раді і отримали найбільшу 

кількість депутатських мандатів, в кількості п’яти членів лічильної комісії, що 

не суперечить п. 7.11 сьомого розділу Регламенту районної ради.  

Пропоную обрати лічильну комісію в наступному складі:  

1.  Єрема  

Роман Іванович 

 

- депутат районної ради від Партії 

"БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 

"СОЛІДАРНІСТЬ" 

2.  Опаєць  

Микола Теофілович 

 

- депутат районної ради від Політична 

партія Всеукраїнське об’єднання 

"Батьківщина" 

3.  Стратій  

Павло Петрович 

- депутат районної ради від Політичної 

Партії "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

ПАТРІОТІВ – УКРОП" 

4.  Колотило  

Георгій Степанович 

 

- депутат районної ради від 

Радикальної Партії Олега Ляшка 

5.  Ткачук  

Світлана Іванівна 

 

- депутат районної ради від Політичної 

партії Всеукраїнського об’єднання 

"Свобода" 

 

Голосували за пропозицію головуючого пленарним засіданням: 

прийняти рішення «Про обрання лічильної комісії першої сесії районної 

ради VІІ скликання» за основу: 



 12 

За – 34,  проти – 0,  утримались – 0. 

 

Голосували за пропозицію головуючого пленарним засіданням: 

прийняти рішення «Про обрання лічильної комісії першої сесії районної 

ради VІІ скликання» в цілому: 

За – 34,  проти – 0,  утримались – 0. 

Вирішили:  

Рішення прийняти (№07-1/15 додається) 

 

Головуючий пленарним засіданням Никифоряк Ю.П. – депутат 

районної ради від районної партійної організації Всеукраїнського об’єднання 

«БАТЬКІВЩИНА». 

Шановні депутати! 

Є пропозиція лічильній комісії провести перше організаційне засідання, 

де необхідно обрати голову і секретаря лічильної комісії. Прошу членів 

лічильної комісії зайти в кабінет заступника голови районної ради для 

проведення цього засідання. 

Перерва 10 хвилин. 

Після перерви 

Головуючий пленарним засіданням Никифоряк Ю.П. – депутат 

районної ради від районної партійної організації Всеукраїнського об’єднання 

«БАТЬКІВЩИНА». 

Слово від лічильної комісії надається Єремі Роману Івановичу, депутату 

районної ради від Партії "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ". 

Голосували за пропозицію головуючого пленарним засіданням: 

прийняти рішення «Про протокол № 1 лічильної комісії» за основу: 

За – 34,  проти – 0,  утримались – 0. 

 

Голосували за пропозицію головуючого пленарним засіданням: 

прийняти рішення «Про протокол № 1 лічильної комісії»  в цілому: 

За – 34,  проти – 0,  утримались – 0. 

Вирішили:  

Рішення прийняти (№08-1/15 додається) 

Головуючий пленарним засіданням Никифоряк Ю.П. – депутат 

районної ради від районної партійної організації Всеукраїнського об’єднання 

«БАТЬКІВЩИНА». 
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Шановні депутати! 

 На підставі пункту 7.14 Регламенту районної ради нам необхідно 

затвердити форму бюлетеня по виборах голови районної ради та його 

заступника. 

 Пропонується взяти за зразок таку форму бюлетеня. 

(форма бюлетеня додається). 

  

Голосували за пропозицію головуючого пленарним засіданням: 

прийняти рішення «Про затвердження форми бюлетенів по виборах голови 

районної ради та заступника голови районної ради» за основу: 

За – 34,  проти – 0,  утримались – 0. 

 

Голосували за пропозицію головуючого пленарним засіданням: 

прийняти рішення «Про затвердження форми бюлетенів по виборах голови 

районної ради та заступника голови районної ради»  в цілому: 

За – 34,  проти – 0,  утримались – 0. 

 

Вирішили:  

Рішення прийняти (№09-1/15 додається) 

Головуючий пленарним засіданням Никифоряк Ю.П. – депутат 

районної ради від районної партійної організації Всеукраїнського об’єднання 

«БАТЬКІВЩИНА». 

Шановні депутати! 

Наступне питання порядку денного “Про обрання голови Вижницької 

районної ради”. 

 Інформую Вас, що відповідно до статті 55 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, голова районної ради обирається з числа депутатів 

таємним голосуванням. 

 Переходимо до висунення кандидатур на посаду голови районної ради. 

Відповідно до Регламенту пропозиції щодо кандидатур на посаду голови 

районної ради вносяться депутатами районної ради, оскільки у нас депутатські 

групи та фракції районної ради VII скликання ще не зареєстровані в 

установленому порядку, пропозиції щодо кандидатур на посаду голови 

районної ради вносяться лише депутатами ради. 

 

Голосували за пропозицію головуючого пленарним засіданням: 

прийняти рішення «Про внесення у бюлетень для таємного голосування 

кандидатури на посаду голови районної ради» за основу: 
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За – 34,  проти – 0,  утримались – 0. 

 

Андрич О.М. – депутат районної ради від Вижницької районної в 

Чернівецькій області організація Політичної партії «БЛОК ПЕТРА 

ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» вніс кандидатуру на посаду голови районної 

ради Андрюка Михайла Івановича - депутат районної ради від Партії "БЛОК 

ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ".  

 

Головуючий пленарним засіданням Никифоряк Ю.П. – депутат 

районної ради від районної партійної організації Всеукраїнського об’єднання 

«БАТЬКІВЩИНА». 

 

Голосували за пропозицію головуючого пленарним засіданням: 

прийняти рішення «Про внесення у бюлетень для таємного голосування 

кандидатури на посаду голови районної ради»  в цілому: 

За – 33,  проти – 0,  утримались – 0. 

Вирішили:  

Рішення прийняти (№10-1/15 додається) 

  

Перерва на 15 хвилин для проведення голосування. 

Після перерви 

Голосували за пропозицію головуючого пленарним засіданням: 

прийняти рішення «Про обрання голови районної ради» за основу: 

За – 33,  проти – 0,  утримались – 0. 

 

Голосували за пропозицію головуючого пленарним засіданням: 

прийняти рішення «Про обрання голови районної ради»  в цілому: 

За – 33,  проти – 0,  відсутній - 1;  

 

Вирішили:  

Рішення прийняти (№11-1/15 додається) 

Головуючий пленарним засіданням Никифоряк Ю.П. – депутат 

районної ради від районної партійної організації Всеукраїнського об’єднання 

«БАТЬКІВЩИНА». 

Шановні депутати! 

Перш ніж надати слово голові лічильної комісії, дозвольте зачитати пункт 

4.1. Регламенту – щодо порядку обрання голови районної ради (4.1. Голова 

районної ради обирається радою з числа її депутатів у межах строку 
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повноважень ради таємним голосуванням. Порядок проведення таємного 

голосування визначається цим Регламентом. Обраним вважається кандидат, 

який набрав більше половини голосів від загальної кількості депутатів ради. У 

випадку, якщо кандидат не набрав  абсолютної більшості голосів,  проводиться 

повторне голосування по 2-х кандидатах, які набрали відносну більшість 

голосів депутатів. 

Якщо у бюлетень для таємного голосування внесено одну кандидатуру на 

посаду голови ради або дві кандидатури (або більше) і жоден з них не набрав 

необхідної кількості голосів, то за пропозицією депутатів ради можливе 

повторне внесення цих кандидатур у бюлетень для таємного голосування. 

 

Голосували за пропозицію головуючого пленарним засіданням: 

прийняти рішення «Про протокол №2 лічильної комісії» за основу: 

За – 34,  проти – 0,  утримались – 0. 

 

Голосували за пропозицію головуючого пленарним засіданням: 

прийняти рішення «Про протокол №2 лічильної комісії»  в цілому: 

За – 34, проти – 0,  утримались – 0. 

Вирішили:  

Рішення прийняти (№12-1/15 додається) 

 

Головуючий пленарним засіданням Никифоряк Ю.П. – депутат 

районної ради від районної партійної організації Всеукраїнського об’єднання 

«БАТЬКІВЩИНА». 

Шановні депутати! 

 Дозвольте   привітати     шановного Андрюка Михайла Івановича з 

обранням його головою районної ради, побажати успіхів на цій відповідальній 

посаді. 

 Прошу Андрюка Михайла Івановича голову районної ради урочисто 

скласти присягу посадової особи місцевого самоврядування, голови районної 

ради. 

(після присяги) 

Головуючий пленарним засіданням Никифоряк Ю.П. – депутат 

районної ради від районної партійної організації Всеукраїнського об’єднання 

«БАТЬКІВЩИНА». 

Шановні депутати, згідно регламенту районної ради подальше ведення 

першої сесії районної ради передаю голові районної ради Андрюку Михайлу 

Івановичу. 
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 Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Переходимо до наступного питання порядку денного “Про обрання 

заступника голови районної ради”. 

Шановні депутати! 

 У відповідності ч.6 п.3 ст.55, ст.56 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” та п.4.6 розділу 4 Регламенту районної ради 

заступник голови районної ради обирається з числа депутатів ради більшістю 

голосів від загального складу ради,  шляхом таємного голосування. 

Вношу пропозицію внести в бюлетень для таємного голосування 

кандидатуру Вірсти Сергія Дмитровича, депутата районної ради від районної 

партійної організації Всеукраїнського об’єднання «БАТЬКІВЩИНА». 

 на посаду заступника голови районної ради. 

 

Голосували: прийняти рішення «Про внесення у бюлетень для 

таємного голосування кандидатури на посаду заступника голови районної 

ради» за основу: 

За – 34,  проти – 0,  утримались – 0. 

 

Голосували: прийняти рішення «Про внесення у бюлетень для 

таємного голосування кандидатури на посаду заступника голови районної 

ради»   в цілому: 

За – 34,  проти – 0,  утримались – 0. 

 

Вирішили:  

Рішення прийняти (№13-1/15 додається) 

 

Перерва на 15 хвилин для проведення голосування. 

Після голосування. 

Голосували: прийняти рішення «Про обрання заступника голови 

районної ради» за основу: 

За – 34,  проти – 0,  утримались – 0. 

 

Голосували: прийняти рішення: «Про обрання заступника голови 

районної ради» в цілому: 

За – 34,  проти – 0, утримались – 0. 

 

Вирішили:  
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Рішення прийняти (№14-1/15 додається) 

 

Голосували: прийняти рішення «Про протокол №3 лічильної комісії» 

за основу: 

За – 34,  проти – 0,  утримались – 0. 

 

Голосували: прийняти рішення «Про протокол №3 лічильної комісії»  

в цілому: 

За – 34,  проти – 0,  утримались – 0. 

 

Вирішили:  

Рішення прийняти (№15-1/15 додається) 

  

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Дозвольте   привітати     шановного Вірсту Сергія Дмитровича з обранням 

його головою районної ради, побажати успіхів на цій відповідальній посаді. 

 Прошу Вірсту Сергія Дмитровича заступника голови районної ради 

урочисто скласти присягу посадової особи місцевого самоврядування. 

(після присяги) 

Прошу обраного заступника голови районної ради зайняти місце в 

президії. 

Голосували: прийняти рішення: «Про перелік постійних комісій 

районної ради VII скликання» за основу: 

За – 34,  проти – 0,  утримались – 0. 

Клим Р.Д. – депутат районної ради від Політичної Партії "УКРАЇНСЬКЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП". 

Внесла пропозицію доповнити проект рішення пунктом 2 наступного 

змісту  

«2. Створити робочу групу з числа представників політичних партій та 

блоків, які отримали представництво у районній раді, для вивчення та надання 

пропозицій щодо постійних комісій районної ради VII скликання і провести 

його 19 листопада 2015 року». 

Голосували за пропозицію Клим Р.Д. стосовно доповнення проекту 

рішення пунктом 2: 

За – 34,  проти – 0,  утримались – 0. 

   Пропозицію прийнято.  
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Голосували: прийняти рішення «Про переліку постійних комісій 

районної ради VII скликання»  в цілому: 

За – 34,  проти – 0,  утримались – 0. 

Вирішили:  

Рішення прийняти (№16-1/15 додається) 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Шановні депутати! 

 Є пропозиція до наступного пленарного засідання районної ради 

подати Ваші пропозиції:  

 - щодо персонального складу постійних комісій районної ради; 

 - щодо функцій та повноважень постійних комісій;  

 - щодо Регламенту районної ради VII скликання (за основу взяти 

Регламент роботи VI скликання, який Вам розданий). 

 Питання, що вносились на розгляд першої сесії районної ради сьомого  

скликання розглянуті, сесію оголошую закритою. 

 

 

Голова районної ради        М.Андрюк  


