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УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

П Р О Т О К О Л 

п’ятнадцятої  сесії районної ради  

VІІ скликання 

11 травня 2017 року                                                           м.Вижниця 

  1100 год. 

Присутні                         -  25 депутатів районної ради 

                                             із  34 (список додається) 

  

Головує:  Андрюк М.І.  – голова районної ради.  

Президія:  

Сенчук Р.І. – голова районної державної адміністрації.  

Вірста С.Д.  – заступник голови районної ради. 

Запрошені: 

- депутати обласної ради від Вижницького району; 

- голова, заступники голови райдержадміністрації, начальники управлінь і 

відділів райдержадміністрації; 

- заступник керівника Кіцманської місцевої прокуратури;  

- голова Вижницького районного суду; 

- начальник районного відділу СБУ та начальник Вижницького 

відділення поліції Кіцманського відділу Головного Управління Національної 

поліції в Чернівецькій області; 
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Начальники: 

- державної податкової інспекції; 

- управління державної казначейської служби України у Вижницькому 

районі; 

- управління Пенсійного фонду у Вижницькому районі; 

- районного центру зайнятості населення; 

- керівники окремих підприємств, установ і організацій, служб району; 

- голови Вижницької та Вашківецької ОТГ; 

- селищний, сільські голови; 

- керівники районних організацій політичних партій, блоків, громадських 

формувань; 

- представники засобів масової інформації. 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради вніс пропозицію обрати 

секретаріат п’ятнадцятої сесії районної ради.  

Обрання  секретаріату: 

Голосували за пропозицію голови районної ради Андрюка М.І.: обрати 

секретаріат п’ятнадцятої сесії районної ради у складі трьох депутатів: 

   За – 25,  проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили:   

Рішення прийняти (додається №70-15/17) 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради вніс пропозицію обрати лічильну 

комісію п’ятнадцятої сесії районної ради.  

   Обрання   лічильної  комісії: 

Голосували за пропозицію голови районної ради Андрюка М.І.: обрати 

лічильну комісію п’ятнадцятої сесії районної ради у складі трьох депутатів: 

   

За – 25,  проти – 0,  утримались – 0. 

Вирішили :   
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Рішення прийняти (додається №71-15/17). 

Обговорення порядку денного та регламенту роботи п’ятнадцятої  

сесії районної ради VІІ скликання: 

Голосували за пропозицію голови районної ради Андрюка М.І.:  

прийняти порядок денний та регламент роботи п’ятнадцятої сесії районної ради 

VІІ скликання за основу: 

За – 25,  проти – 0,  утримались – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

На засіданні колегії районної ради 10 травня 2017 року були внесені 

наступні зміни:  

- виключити з порядку денного сесії питання №11: «Про звернення 

депутатів районної ради до Президента України щодо скасування рішення 

НКРЕКП». 

Андрюк М.І. - голова районної ради: 

В міжсесійний період надійшло ряд, звернень депутатських запитів, 

листів, а саме: 

1. Про підтримання звернення Верховинської районної ради Івано-

Франківської області до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., Голови 

НКРЕКП Вовка Д.В. щодо вирішення окремих питань енергоспоживання. 

2. Про підтримання  звернення Верховинської районної ради Івано-

Франківської області до керівників вищих органів державної влади  щодо 

передачі земель, що знаходяться за межами населених пунктів, в 

розпорядження сільських, селищних, міських рад. 

3. Про підтримання звернення Верховинської районної ради Івано-

Франківської області щодо вирішення рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів. 

4. Про підтримання  звернення Кам’янської районної ради Черкаської 

області до Верховної ради України, народного депутата України Рудика С.Я. 

щодо недопущення прийняття закону про ринковий обіг земель 

сільськогосподарського призначення. 
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Депутатські запити: 

5. «Про запит депутата районної ради Погребняка Р.М. щодо виділення 

коштів на капітальний ремонт приміщення внутрішнього туалету 

Берегометської ЗОШ І-ІІІ ст.№2» 

6. «Про запит депутата районної ради Хоми П.А. щодо засмічення 

підприємством «Роднічок-Буд» пасовищ в с.Лукавці гравієм». 

7. «Про запит депутата районної ради Хоми П.А. щодо виділення коштів 

на придбання автобуса для Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст.». 

8. «Про запит депутата районної ради Хоми П.А. щодо створення 

тимчасової спільної  комісії районної ради та районної державної адміністрації 

із залученням спеціалістів БУВР для вивчення ситуації, яка склалася в 

с.Лукавці з розробки кар’єрних ділянок на р.Сірет». 

9. «Про запит депутата районної ради Андрич О.М. щодо ремонту 

асфальтового покриття в с.Бережниця  (1 км)». 

Пропоную включити ці питання розглянути в питанні «РІЗНЕ» порядку 

денного сесії. 

За – 25,  проти – 0,  утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про внесення змін і доповнень до районної програми підтримки 

ветеранів Афганської війни, учасників бойових дій та їх сімей на 2014-2018 

роки із внесеними змінами та доповненнями, затвердженими рішенням ІV сесії 

Вижницької районної ради VІІ скликання від 12 січня 2016 року №52-4/16 та 

рішенням VІ сесії Вижницької районної ради VІІ скликання від 21 квітня 2016 

року №103-6/16. 

Доповідач: В.Коновчук – голова Вижницької районної організації  

Української спілки воїнів-афганців. 

2. Про затвердження Порядку надання одноразової грошової допомоги за 

рахунок коштів районної комплексної програми соціальної підтримки сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і 

волонтерів, поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2017-

2019 роки із внесеними змінами та доповненнями, затвердженими рішенням 

тринадцятої сесії районної ради VІІ скликання від 2 березня 2017 року №19-

13/17. 

Доповідач: О.Войтенко - начальник управління соціального захисту 

Вижницької районної державної адміністрації. 
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3. Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік. 

Доповідач: Л.Кириляк – начальник фінансового управління Вижницької 

районної державної адміністрації;  

Співдоповідач: І.Романюк  – голова постійної комісії районної ради з 

питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку. 

4. Про внесення змін до рішення ХХХІ сесії Вижницької районної ради 

VI скликання №15-31/15 від 26.03.2015 року «Про затвердження проектів 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту Чорногузи 

Чорногузівської сільської ради Вижницького району Чернівецької області, 

населеного пункту Багна Багнянської сільської ради Вижницького району 

Чернівецької області». 

Доповідач: А.Будз – начальник відділу у Вижницькому районі 

Держгеокадастру у Чернівецькій області.  

5. Про безоплатну передачу окремого нерухомого майна (будівлі старого 

корпусу Мигівського НВК) зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району у комунальну власність територіальної громади с.Мигове. 

6. Про надання дозволу Вижницькій районній дирекції кіновідеомережі 

на списання безнадійної заборгованості з орендної плати (індексації). 

7. Про затвердження актів приймання-передавання закладів охорони 

здоров’я та майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

району у комунальну власність Вашківецької міської об’єднаної територіальної 

громади. 

8. Про затвердження актів приймання-передавання майна закладів 

охорони здоров’я зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

району у комунальну власність Вижницької міської об’єднаної територіальної 

громади. 

9. Про переукладення на новий термін договору позички (безоплатного 

користування) нежитлового приміщення спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району. 

Доповідач по 5-9 питаннях: О.Джал - завідувач відділу з питань 

комунальної власності, інвестицій та транскордонного співробітництва 

виконавчого апарату районної ради. 

10. Про внесення змін до Плану роботи Вижницької районної ради VII 

скликання, затвердженого рішенням одинадцятої сесії VIІ скликання від 22 

грудня 2016 року №230-11/16 «Про план роботи Вижницької районної ради VII 

скликання на 2017 рік». 

Доповідач: Г.Івоняк – керуючий справами районної ради. 

11. Різне. 

Шановні депутати! 

Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», Регламенту 

Вижницької районної ради,  пропозицій щодо оприлюднення і  включення в 

порядок денний чотирнадцятої сесії інших питань і проектів рішень до них  у 

встановлені терміни не надходило. 

 Голосували:  
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Прийняти порядок денний та регламент роботи п’ятнадцятої сесії 

районної ради VІІ скликання в цілому: 

За – 25,  проти – 0,  утримались – 0. 

 

Розгляд питань порядку денного: 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін і доповнень до 

районної програми підтримки ветеранів Афганської війни, учасників 

бойових дій та їх сімей на 2014-2018 роки із внесеними змінами та 

доповненнями, затвердженими рішенням ІV сесії Вижницької районної 

ради VІІ скликання від 12 січня 2016 року №52-4/16 та рішенням VІ сесії 

Вижницької районної ради VІІ скликання від 21 квітня 2016 року               

№103-6/16» за основу: 

За – 25, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін і доповнень до 

районної програми підтримки ветеранів Афганської війни, учасників 

бойових дій та їх сімей на 2014-2018 роки із внесеними змінами та 

доповненнями, затвердженими рішенням ІV сесії Вижницької районної 

ради VІІ скликання від 12 січня 2016 року №52-4/16 та рішенням VІ сесії 

Вижницької районної ради VІІ скликання від 21 квітня 2016 року               

№103-6/16»   в цілому: 

За –25, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (72-15/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Порядку надання 

одноразової грошової допомоги за рахунок коштів районної комплексної 

програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, військовослужбовців і волонтерів, поранених 

учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2017-2019 роки із 

внесеними змінами та доповненнями, затвердженими рішенням 
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тринадцятої сесії районної ради VІІ скликання від 2 березня 2017 року № 

19-13/17» за основу: 

За – 25, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

На засіданні профільних постійних комісій районної ради та засіданні 

колегії районної ради було внесено наступні зміни: 

В розділі 2 «Умови і порядок надання одноразової грошової допомоги» 

п.2.2. речення «членам сімей загиблих учасників АТО» доповнити 

словосполученням «(батькам, дружині та повнолітнім дітям)», а також 

речення «учасникам антитерористичної операції (учасникам бойових дій ) та 

членам їх сімей доповнити словосполученням «(батькам, дружині та 

повнолітнім дітям)». 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Порядку надання 

одноразової грошової допомоги за рахунок коштів районної комплексної 

програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, військовослужбовців і волонтерів, поранених 

учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2017-2019 роки із 

внесеними змінами та доповненнями, затвердженими рішенням 

тринадцятої сесії районної ради VІІ скликання від 2 березня 2017 року № 

19-13/17»   в цілому: 

За –25, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (73-15/17 додається). 

 

Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового 

управління районної державної адміністрації з питання «Про внесення змін до 

районного бюджету на 2017 рік».     

Шановні депутати! 

В  рішення сесії вносяться зміни до рішення позачергової дванадцятої 

сесії Вижницької районної ради VІІ скликання від 10 січня 2017 року № 07-
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12/17“Про приведення районного бюджету на 2017 рік у відповідність до 

Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” та інших 

законодавчих актів”, враховуючи рішення ХУІ сесії Лукавецької сільської ради 

VIІ скликання від 25 квітня 2017 року №98-16/17 “Про внесення змін до 

сільського бюджету на 2017 рік”  та рекомендації постійної комісії районної 

ради з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку. 

 Збільшується обсяг доходної частини районного бюджету в загальній 

сумі 1550  гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 1550  гривень, з 

них за  рахунок: 

       - цільової субвенції з Лукавецького сільського бюджету районному 

бюджету по загальному фонду в загальній сумі 1550 гривень.  

 Збільшується загальний обсяг видатків районного бюджету на 2017 

рік в сумі 81650 гривень, в тому числі по загальному фонду 181650 гривень, з 

них збільшується за рахунок іншої субвенції з місцевих бюджетів в сумі 1550 

гривень за рахунок  розподілу вільного залишку коштів загального фонду 

районного бюджету, що утворився на початок року в сумі 180100 гривень.  

Зокрема, у зв’язку із зазначеним вносяться відповідні зміни по головних 

розпорядниках коштів районного бюджету: 

 По головному розпоряднику коштів “Відділ охорони здоров’я 

Вижницької  районної державної адміністрації” збільшуються асигнування на 

суму 181650 гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі1 81650  гривень, 

з них:  

по КПКВКМБ 1412010 «Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога 

населенню», КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», збільшуються 

асигнування на суму 35000 гривень, в тому числі на проведення 

профілактичних випробувань електрообладнання в сумі 9630 гривень, на вивіз 

сміття – 6800 гривень, на послуги з інформатизації -2340 гривень, на 

проведення ремонту медичної апаратури та повірки приладів- 16230 гривень; 

по КПКВКМБ 1412120 «Амбулаторно-поліклінічна допомога 

населенню»,, КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 



 9 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», збільшуються 

асигнування на суму 51550 гривень, з них по Лукавецькій амбулаторії ЗПСМ на 

1550 гривень для придбання лікарських засобів для учасників бойових дій за 

рахунок іншої субвенції з сільського бюджету, на придбання туберкуліну для 

проведення проби манту дітям сумі 50 000 гривень; 

по КПКВКМБ 1412220 «Інші заходи в галузі охорони здоров’я» 

збільшуються асигнування в сумі 95100 гривень, з них на придбання лікарських 

засобів для уникнення відторгнення трансплантата в сумі 80100 гривень, на 

протезування учасників АТО 15000 гривень. 

Здійснюється перерозподіл видатків по головному розпоряднику коштів 

районного бюджету “Вижницька районна рада”, зокрема: по КТПКВКМБ 0170 

«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» 

зменшуються асигнування  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг» на 15000 гривень та 

збільшуються асигнування по КТПКВКМБ 8600 «Інші видатки»,  КЕКВ 2274 

«Оплата природного газу» на 15000 гривень. 

          Затверджується розпорядження районної державної адміністрації 

від 21.04.2017 року №125  “Про уточнення показників районного бюджету на 

2017 рік” . 

Вносяться відповідні зміни в розподіл видатків районного бюджету, 

Джерела фінансування та Перелік місцевих програм, які будуть фінансуватися 

за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році. 

Проект рішення здійснено, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 і 

статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частиною 7 

статті 78 Бюджетного кодексу України. 

Дякую за увагу! 

Зі співдоповіддю слухали: Романюка Іллю Танасійовича – голову 

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

економічного розвитку з питання «Про внесення змін до районного бюджету 

на 2017 рік».   
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Шановні депутати! 

На засіданні постійної комісії районної ради було внесено наступні зміни: 

- відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації на 

фінансування коштів в сумі 50 000 грн. КУ «Вижницька ЦРЛ», в тому числі:   

- на проведення профілактичних випробувань електрообладнання – 9630 

грн.; 

- вивіз сміття – 6800 грн.; 

- за послуги з інформатизації – 2340 грн.; 

- для проведення ремонту медичної апаратури та повірки приладів – 

16230 грн.; 

- протезування учасників АТО – 15 000 грн. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2017 рік» за основу: 

За – 25, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2017 рік»   в цілому: 

За –25, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (74-15/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до рішення ХХХІ 

сесії Вижницької районної ради VI скликання №15-31/15 від 26.03.2015 

року «Про затвердження проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж населеного пункту Чорногузи Чорногузівської сільської ради 

Вижницького району Чернівецької області, населеного пункту Багна 

Багнянської сільської ради Вижницького району Чернівецької області» за 

основу: 

За – 25, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до рішення ХХХІ 

сесії Вижницької районної ради VI скликання №15-31/15 від 26.03.2015 
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року «Про затвердження проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж населеного пункту Чорногузи Чорногузівської сільської ради 

Вижницького району Чернівецької області, населеного пункту Багна 

Багнянської сільської ради Вижницького району Чернівецької області»   в 

цілому: 

За –25, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (75-15/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про безоплатну передачу окремого 

нерухомого майна (будівлі старого корпусу Мигівського НВК) зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну 

власність територіальної громади с.Мигове» за основу: 

За – 25, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про безоплатну передачу окремого 

нерухомого майна (будівлі старого корпусу Мигівського НВК) зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну 

власність територіальної громади с.Мигове»   в цілому: 

За –25, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (76-15/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про надання дозволу Вижницькій 

районній дирекції кіновідеомережі на списання безнадійної заборгованості 

з орендної плати (індексації)» за основу: 

За – 25, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про надання дозволу Вижницькій 

районній дирекції кіновідеомережі на списання безнадійної заборгованості 

з орендної плати (індексації)»   в цілому: 
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За –25, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (77-15/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження актів приймання-

передавання закладів охорони здоров’я та майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність 

Вашківецької міської об’єднаної територіальної громади» за основу: 

За – 25, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження актів приймання-

передавання закладів охорони здоров’я та майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність 

Вашківецької міської об’єднаної територіальної громади»   в цілому: 

За –25, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (78-15/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження актів приймання-

передавання майна закладів охорони здоров’я зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність 

Вижницької міської об’єднаної територіальної громади» за основу: 

За – 25, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження актів приймання-

передавання майна закладів охорони здоров’я зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність 

Вижницької міської об’єднаної територіальної громади»   в цілому: 

За –25, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (79-15/17 додається). 
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Голосували: прийняти рішення  «Про переукладення на новий термін 

договору позички (безоплатного користування) нежитлового приміщення 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району» за 

основу: 

За – 25, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про переукладення на новий термін 

договору позички (безоплатного користування) нежитлового приміщення 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району»   в 

цілому: 

За –25, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (80-15/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до Плану роботи 

Вижницької районної ради VII скликання, затвердженого рішенням 

одинадцятої сесії VIІ скликання від 22 грудня 2016 року №230-11/16 «Про 

план роботи Вижницької районної ради VII скликання на 2017 рік» за 

основу: 

За – 25, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до Плану роботи 

Вижницької районної ради VII скликання, затвердженого рішенням 

одинадцятої сесії VIІ скликання від 22 грудня 2016 року №230-11/16 «Про 

план роботи Вижницької районної ради VII скликання на 2017 рік»   в 

цілому: 

За –25, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (81-15/17 додається). 
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Питання «Різне»: 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримання звернення 

Верховинської районної ради Івано-Франківської області до Прем’єр-

міністра України Гройсмана В.Б., Голови НКРЕКП Вовка Д.В. щодо 

вирішення окремих питань енергоспоживання» за основу: 

За – 25, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримання звернення 

Верховинської районної ради Івано-Франківської області до Прем’єр-

міністра України Гройсмана В.Б., Голови НКРЕКП Вовка Д.В. щодо 

вирішення окремих питань енергоспоживання»   в цілому: 

За –25, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (82-15/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримання звернення 

Верховинської районної ради Івано-Франківської області до керівників 

вищих органів державної влади  щодо передачі земель, що знаходяться за 

межами населених пунктів, в розпорядження сільських, селищних, міських 

рад» за основу: 

За – 25, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримання звернення 

Верховинської районної ради Івано-Франківської області до керівників 

вищих органів державної влади  щодо передачі земель, що знаходяться за 

межами населених пунктів, в розпорядження сільських, селищних, міських 

рад»   в цілому: 

За –25, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (83-15/17 додається). 
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Голосували: прийняти рішення  «Про підтримання звернення 

Верховинської районної ради Івано-Франківської області щодо рентної 

плати за спеціальне використання лісових ресурсів» за основу: 

За – 25, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримання звернення 

Верховинської районної ради Івано-Франківської області щодо рентної 

плати за спеціальне використання лісових ресурсів»   в цілому: 

За –25, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (84-15/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримання звернення 

Кам’янської районної ради Черкаської області до Верховної ради України, 

народного депутата України Рудика С.Я. щодо недопущення прийняття 

закону про ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення» за 

основу: 

За – 25, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримання звернення 

Кам’янської районної ради Черкаської області до Верховної ради України, 

народного депутата України Рудика С.Я. щодо недопущення прийняття 

закону про ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення»   в 

цілому: 

За –25, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (85-15/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради  

Погребняка Р.М. щодо виділення коштів на капітальний ремонт 
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приміщення внутрішнього туалету Берегометської ЗОШ І-ІІІ ст.№2» за 

основу: 

За – 25, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення. 

1. Депутатський запит депутата районної ради Погребняка Р.М. щодо 

виділення коштів на капітальний ремонт приміщення внутрішнього туалету 

Берегометської ЗОШ І-ІІІ ст.№2 надіслати для розгляду та відповідного 

реагування Вижницькій районній державній адміністрації і на розгляд 

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

економічного розвитку (депутатський запит Погребняка Р.М. додається). 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду 

у визначений законодавством термін.  

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради  

Погребняка Р.М. щодо виділення коштів на капітальний ремонт 

приміщення внутрішнього туалету Берегометської ЗОШ І-ІІІ ст.№2»   в 

цілому: 

За –25, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (86-15/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Хоми П.А. щодо засмічення підприємством «Роднічок-Буд» пасовищ в 

с.Лукавці гравієм» за основу: 

За – 25, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення. 
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1. Депутатський запит депутата районної ради Хоми П.А. щодо 

засмічення підприємством «Роднічок-Буд» пасовищ в с.Лукавці гравієм 

надіслати для розгляду та відповідного реагування Вижницькій районній 

державній адміністрації та Лукавецькому сільському голові (депутатський 

запит Хоми П.А. додається). 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду 

у визначений законодавством термін. 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Хоми П.А. щодо засмічення підприємством «Роднічок-Буд» пасовищ в 

с.Лукавці гравієм»   в цілому: 

За –25, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (87-15/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Хоми П.А. щодо виділення коштів на придбання автобуса для Лукавецької 

ЗОШ І-ІІІ ст.» за основу: 

За – 25, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення. 

1. Депутатський запит депутата районної ради Хоми П.А. щодо 

виділення коштів на придбання автобуса для Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст. 

надіслати для розгляду та відповідного реагування Вижницькій районній 

державній адміністрації та на розгляд постійної комісії районної ради з 

питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку (депутатський 

запит Хоми П.А. додається). 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду 

у визначений законодавством термін. 
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Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Хоми П.А. щодо виділення коштів на придбання автобуса для Лукавецької 

ЗОШ І-ІІІ ст.»   в цілому: 

За –25, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (88-15/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Хоми П.А. щодо створення тимчасової спільної  комісії районної ради та 

районної державної адміністрації із залученням спеціалістів БУВР для 

вивчення ситуації, яка склалася в с.Лукавці з розробки кар’єрних ділянок 

на р.Сірет» за основу: 

За – 25, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення. 

1. Депутатський запит депутата районної ради Хоми П.А. щодо 

створення тимчасової спільної  комісії районної ради та районної державної 

адміністрації із залученням спеціалістів БУВР для вивчення ситуації, яка 

склалася в с.Лукавці з розробки кар’єрних ділянок на р.Сірет надіслати для 

розгляду та відповідного реагування постійній комісій районної ради з 

питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій (Ю.Никифоряк) (депутатський 

запит Хоми П.А. додається). 

2. Доручити виконавчому апарату у двотижневий термін з дня 

прийняття цього рішення організувати проведення виїзного засідання з цього 

питання  із залученням відповідних спеціалістів та служб району.  

3. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду 

у визначений законодавством термін. 
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Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Хоми П.А. щодо створення тимчасової спільної  комісії районної ради та 

районної державної адміністрації із залученням спеціалістів БУВР для 

вивчення ситуації, яка склалася в с.Лукавці з розробки кар’єрних ділянок 

на р.Сірет»   в цілому: 

За –25, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (89-15/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Андрич О.М. щодо ремонту асфальтового покриття в с.Бережниця  (1 км)» 

за основу: 

 

За – 25, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення. 

1. Депутатський запит депутата районної ради Андрич О.М. щодо 

ремонту асфальтового покриття в с.Бережниця  (1 км) надіслати для розгляду 

та відповідного реагування Вижницькій районній державній адміністрації та 

до філії „Вижницький райавтодор” ДП «Чернівецький облавтодор». 

 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду 

у визначений законодавством термін. 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Андрич О.М. щодо ремонту асфальтового покриття в с.Бережниця  (1 км)»   

в цілому: 

За –25, утримались – 0, проти – 0. 
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Вирішили: 

Рішення прийняти (90-15/17 додається). 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні колеги! 

Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути. 

П’ятнадцяту сесію районної ради сьомого скликання оголошую закритою. 

 

 

Голова районної ради        М.Андрюк  

 

 

 


