УКРАЇНА
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ
сімнадцятої сесії районної ради
VІІ скликання
7 вересня 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 сімнадцятої сесії районної ради.
Обрання секретаріату:
Голосували за пропозицію голови районної ради Андрюка М.І.: обрати
секретаріат сімнадцятої сесії районної ради у складі трьох депутатів:
За – 25, проти – 0, утримались – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (додається №108-17/17)
Андрюк М.І. – голова районної ради вніс пропозицію обрати лічильну
комісію сімнадцятої сесії районної ради.
Обрання лічильної комісії:
Голосували за пропозицію голови районної ради Андрюка М.І.: обрати
лічильну комісію сімнадцятої сесії районної ради у складі трьох депутатів:
За – 25, проти – 0, утримались – 0.
Вирішили :
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Рішення прийняти (додається №109-17/17).
Обговорення порядку денного та регламенту роботи сімнадцятої
сесії районної ради VІІ скликання:
Голосували за пропозицію голови районної ради Андрюка М.І.:
прийняти порядок денний та регламент роботи сімнадцятої сесії районної ради
VІІ скликання за основу:
За – 25, проти – 0, утримались – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
На засіданні колегії районної ради було внесено пропозицію зняти з
порядку денного питання №9 «Про створення комунального підприємства
_______________ Вижницької районної ради».
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Шановні депутати!
В міжсесійний період надійшло ряд, звернень депутатських запитів,
листів, а саме:
1. Про підтримку звернення Верховинської районної ради від 20 липня
2017 року «Про звернення районної ради щодо недопущення підвищення
тарифу на електроенергію».
2. Про запит депутата районної ради Романюка І.Т. щодо внесення змін
до постанови НКРЕ від 30.09. 2015 року №2494 «Про затвердження Кодексу
газорозподільних систем» в частині п.4 стосовно облаштування засобами
дистанційної передачі даних комерційні вузли обліку власниками, яких є
споживачі природного газу.
3. Про запит депутата районної ради Хоми П.А. стосовно руйнування
кар’єрними машинами дороги Вижниця-Берегомет-Лукавці.
Пропоную включити ці питання розглянути в питанні «РІЗНЕ» порядку
денного сесії.
За – 25, проти – 0, утримались – 0.
Пропозицію прийнято.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Звіт про роботу постійної комісії районної ради з питань
регламенту, депутатської діяльності, етики, законності і захисту прав
громадян.
Доповідач: М.Кисилиця – голова постійної комісії районної ради з
питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності і захисту
прав громадян.
2. Про звіт керівника Кіцманської місцевої прокуратури Никифорука
А.С. про проведену роботу за шість місяців 2017 року.
Доповідач: А.Никифорук – керівник Кіцманської місцевої прокуратури.
3. Про хід виконання Комплексної програми протидії захворюванню
на туберкульоз у 2012-2016 роках.
Доповідач: Ф.Митринюк – головний лікар КУ «Вижницька ЦРЛ».
4. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І
півріччя 2017 року.
5. Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік.
Доповідач по 4-5 питаннях: 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.
6. Про присвоєння Слобода-Банилівському навчально-виховному
комплексу імені Проскурняка Василя Васильовича та встановлення
меморіальної дошки.
7. Про звільнення від оплати за харчування дітей у загальноосвітніх
навчальних закладах, навчально-виховних комплексах та дошкільних
установах, що належать до спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міст району в 2017 році.
Доповідач: М.Андрич – начальник відділу освіти Вижницької районної
державної адміністрації.
8. Про надання згоди на безоплатне прийняття та зберігання
Трудовим архівом Вижницької районної ради документів з кадрових
питань (особового складу) колективного підприємства «Вижницяагробуд».
Доповідач: О.Лучик – завідувач трудового архіву Вижницької районної
ради.
9. Про створення комунального підприємства _______________
Вижницької районної ради.
Доповідач: К.Голобуцька - завідувач юридичного відділу виконавчого
апарату Вижницької районної ради.
10. Про надання дозволу на передачу в позичку (безоплатне
користування)
Вижницькому
коледжу
прикладного
мистецтва
ім.В.Ю.Шкрібляка будівлі науково-радіологічної лабораторії опорного
пункту Вижницької державної лабораторії ветеринарної медицини.
11. Про надання дозволу на списання основних засобів підприємств,
установ, організацій, які використовують майно, що належить до спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району.
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12. Про вирішення питань щодо продовження терміну дії контрактів
з керівниками підприємств та закладів, що належать до спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міст району.
13. Про переукладення на новий термін договору позички
(безоплатного користування) рухомого майна, що належить до спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міст району.
14. Про безоплатну передачу окремого нерухомого майна зі спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну
власність територіальної громади с.Банилів.
15. Про затвердження акту приймання-передавання окремого
нерухомого майна (приміщення кінотеатру «Карпати») зі спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну
власність територіальної громади смт.Берегомет.
Доповідач по 10-15 питаннях: О.Джал - завідувач відділу з питань
комунальної власності, інвестицій та транскордонного співробітництва
виконавчого апарату Вижницької районної ради.
16. Про заборгованість КП «Ком-Сервіс» Вижницької районної ради.
Доповідач: В. Семенюк – директор КП «Ком-Сервіс» Вижницької
районної ради.
17. Різне.
Шановні депутати!
Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», Регламенту
Вижницької районної ради, пропозицій щодо оприлюднення і включення в
порядок денний сімнадцятої сесії інших питань і проектів рішень до них у
встановлені терміни не надходило.
Голосували:
Прийняти порядок денний та регламент роботи сімнадцятої сесії районної
ради VІІ скликання в цілому:
За – 25, проти – 0, утримались – 0.
Розгляд питань порядку денного:
Слухали: Кисилицю Марину Василівну – голову постійної комісії
районної ради з питань з питань регламенту, депутатської діяльності, етики,
законності і захисту прав громадян «Звіт про роботу постійної комісії
районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики,
законності і захисту прав громадян».
Шановні депутати!
Постійна комісія районної ради питань регламенту, депутатської
діяльності, етики, законності і захисту прав громадян та її склад обрані
рішенням другої сесії Вижницької районної ради сьомого скликання 10 грудня
2015 року № 20-2/15 «Про обрання постійних комісій Вижницької районної
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ради VІІ скликання». До складу комісії входить 4 депутати районної ради:
Кисилиця Марина Василівна – голова комісії (обов’язки голови виконує з 10
січня 2017 року, до цього часу головою постійної комісії був депутат, Єрема
Роман Іванович, повноваження якого достроково припинені
обранням

депутатом

новоутвореної

Вижницької

міської

у зв’язку із
об’єднаної

територіальної громади); заступником голови комісії є Герецун Юрій Іванович,
Голяк Світлана Федорівна – секретар комісії та Гаврильчук Ігор Степанович.
В своїй роботі комісія керується законами України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими
нормативно-правовими актами України, Регламентом роботи районної ради
сьомого скликання, Положенням про постійні комісії районної ради сьомого
скликання, рішеннями районної ради. Основною організаційною формою
діяльності постійної комісії є її засідання. Засідання комісії проводяться у
відповідності з планом роботи ради, а також по мірі необхідності.
Комісія є підзвітною раді та відповідальною перед нею. Депутати
працюють у комісії на громадських засадах.
Згідно Положення про постійні комісії районної ради, постійна комісія з
питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності і захисту прав
громадян:
а) в питаннях регламенту і депутатської діяльності та етики:
- готує за дорученням ради або її голови рекомендації з питань,
пов’язаних з депутатською діяльністю та додержанням норм депутатської
етики, про роботу депутатів у раді, виконання ними рішень ради та її органів;
- готує висновки з питань, пов’язаних з гарантіями депутатської
діяльності або відкликанням депутата виборцями, а також з достроковим
припиненням повноважень депутата.
б) в питаннях соціального захисту:
- бере участь у перевірці забезпечення вимог законодавства щодо
розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на
підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності;
6

- бере участь у роботі по роз'ясненню населенню прав, свобод та
обов’язків

громадянина,

закріплених

Конституцією

України,

чинним

законодавством;
- перевіряє в межах своїх повноважень забезпечення соціального захисту
населення, працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці,
якість проведення атестації робочих місць, умови праці та надання працівникам
відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих
умовах, готує свої висновки з цього приводу.
в) в питаннях законності:
- бере участь у розробці і здійсненні заходів щодо забезпечення
законності, охорони прав громадян міжнаціональних і міжконфесійних
відносин, міжнародних зв'язків та власності;
- розглядає пропозиції щодо змін адміністративно-територіального
устрою в межах і в порядку, визначених законом;
- вивчає здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй
районною радою повноважень;
- попередньо розглядає проекти рішень про звернення до суду щодо
визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх
спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів;
- здійснює контроль за дотриманням надання особам консультацій та
роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження
з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.
г) в питаннях діяльності місцевого самоврядування:
- розглядає пропозиції щодо вступу районної ради в асоціації, об’єднання
органів місцевого самоврядування чи виходу з них;
- організовує співпрацю з сільськими, селищною та міськими радами з
питань розвитку місцевого самоврядування;
- вивчає питання покращення роботи органів місцевого самоврядування
району;
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- готує і вивчає питання, які вносяться на розгляд координаційної ради
органів місцевого самоврядування району при голові районної ради.
Крім зазначеного, постійна комісія:
- вивчає за дорученням голови районної ради або за власною ініціативою
діяльність підзвітних і підконтрольних раді комісій і подає за результатами
перевірки рекомендації щодо покращення їх діяльності;
- розробляє проекти рішень ради, готує висновки з питань, віднесених до
її компетенції, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;
- здійснює у межах повноважень контроль за виконанням рішень ради.
Зазначеними функціями комісія не обмежується, а вирішує й інші
питання за дорученням ради та відповідно до закону «Про місцеве
самоврядування в Україні».
Починаючи з грудня 2015 року по вересень 2017 року відбулося 19
засідань комісії, в т.ч. 2 спільних, на яких розглянуто всього 48 питань
(включаючи організаційне питання обрання заступника голови комісії та
секретаря) . Зокрема, комісією розглядались такі важливі питання, як:
- Про дотримання вимог законодавства України про розгляд звернень
громадян органами місцевого самоврядування району;
- Про стан дотримання законодавства України про охорону праці на
підприємствах, установах, організаціях району;
- Про роботу правоохоронних органів району по захисту прав громадян;
- Про стан криміногенної ситуації в підлітковому середовищі на території
Вижницького району, попередження кримінальних та адміністративних
правопорушень, учинених підлітками та стосовно них;
- Про стан соціального захисту населення у Вижницькому районі.
На контролі постійної комісії знаходяться не менш важливі рішення
районної ради:
- щодо Порядку використання коштів на проведення депутатської
діяльності депутатами районної ради;
- Про Порядок підготовки проектів рішень районної ради.
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На контролі комісії також знаходяться дві районні Програми: Програма
розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації у Вижницькому районі на 2016 - 2019 роки;
Програма протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку у
Вижницькому районі на 2016-2020 роки.
10 травня 2017 року регламентною комісією здійснено узагальнений
перегляд рішень районної ради VІІ скликання, прийнятих за період, з
12.11.2015 року по грудень 2016 року, контроль за виконанням яких віднесений
до відання постійної комісії, прийняті відповідні рекомендації. Порядку
використання коштів на проведення депутатської діяльності депутатами
районної ради (рішення № 80-5/16);
- Про Порядок підготовки проектів рішень районної ради
На постійному контролі комісії залишається питання стану депутатської
діяльності, відвідування ними сесій та засідань комісії та, в цілому, виконання
депутатських обов’язків. Так,

22 грудня минулого (2016) року слухалось

питання про реагування підприємствами, установами, організаціями району на
запити та звернення депутатів районної ради а також про стан виконання
депутатами районної ради Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»
(в т.ч. дотримання Регламенту районної ради). На останньому засіданні комісії,
4 вересня цього року проаналізовано відвідування депутатами районної ради
постійних комісій та сесій районної ради. На Дні Депутата інформація з цього
приводу озвучена. На ІV квартал 2017 року заплановано розглянути питання, як
здійснюється

проведення

прийомів

громадян,

зустрічей

з

виборцями

депутатами районної ради на закріплених виборчих округах.
В цілому, комісія намагається працювати злагоджено, клопітливо, із
розумінням суті поставлених питань. Хотілося би відмітити сумлінну працю,
дисциплінованість і відповідальність таких депутатів, членів комісії, як Голяк
Світлани

Федорівни

намагатиметься

та

Герецуна

спрямовувати

свої

Юрія

Івановича.

зусилля

на

Комісія

неухильне

і

надалі

виконання

предметних функцій та завдань.
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Спасибі за співпрацю та взаєморозуміння і підтримку голови, заступника
голови районної ради, а також виконавчому апарату ради за організаційнотехнічне та консультативно-дорадче сприяння роботи комісії. Роботу постійної
комісії за звітний період пропоную оцінити задовільно.
Дякую за увагу!
Голосували: прийняти рішення

«Звіт про роботу постійної комісії

районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики,
законності і захисту прав громадян» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Звіт про роботу постійної комісії

районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики,
законності і захисту прав громадян» в цілому:
За –25, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (110-17/17 додається).
Слухали: Никифорука Андрія Степановича – керівника Кіцманської
місцевої прокуратури «Про звіт керівника Кіцманської місцевої
прокуратури Никифорука А.С. про проведену роботу за шість місяців 2017
року».
Шановні депутати, запрошені та присутні!
На

виконання

покладених

завдань

Кіцманською

місцевою

прокуратурою впродовж І півріччя 2017 року вжито ряд організаційнопрактичних заходів, спрямованих на утвердження верховенства закону,
зміцнення правопорядку та ефективного здійснення доручених функцій.
Вжиті

заходи

сприяли

зміцненню

законності,

внаслідок

чого

криміногенна ситуація на території Вижницького району у І півріччі 2017 році
залишалася контрольованою та стабільною.
Так, вивченням стану законності та правопорядку в адміністративних
межах Вижницького району встановлено, що за 6 місяців 2017 року до Єдиного
реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 314 кримінальних
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правопорушень, що на 25,1 % менше в порівнянні з аналогічним періодом
минулого року.
Завдяки вжитим заходам у І півріччі 2017 року зменшилася кількість
тяжких кримінальних правопорушень – на 39,6 %, на 60 % зменшилась
кількість злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод
людини і громадянина, на 21,4 % зменшилась кількість злочинів проти безпеки
руху та експлуатації транспортних засобів.
Водночас, як негатив слід відмітити збільшення злочинів проти
власності на 19 %, проти життя

та здоров`я особи на 2,9 %, на 233 %

збільшилась кількість злочинів проти громадської безпеки, також на 50 %
зросла кількість кримінальних правопорушень щодо незаконного заволодіння
транспортним засобом.
Обліковано 14 кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Минулого року
обліковано 7 таких правопорушень. Водночас, протягом 6 місяців 2017 року
до суду скеровано 11 кримінальних правопорушень даної категорії, в той час
як протягом аналогічного періоду 2016 року до суду скеровано тільки

1

кримінальне правопорушення даної категорії.
В рамках нагляду за додержанням законів під час проведення
досудового розслідування слідчими Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП
у Чернівецькій області місцевою прокуратурою скасовано 11 незаконних
процесуальних рішень слідчих, дано 102 письмових вказівки у кримінальних
провадженнях, внесено 3 документи прокурорського реагування у зв’язку з
допущеними порушеннями вимог закону під час проведення досудового
розслідування.
З метою активізації розслідування упродовж І півріччя 2017 року на 23
оперативних

нарадах

заслухано

стан

досудового

розслідування

у 45

кримінальних провадженнях.
За І півріччя 2017 року процесуальними керівниками Кіцманської
місцевої прокуратури направлено до суду з обвинувальними актами 70
кримінальних проваджень. Зокрема, це кримінальні провадження за фактами
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вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи, проти власності, довкілля,
безпеки руху та експлуатації транспорту, в сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші.
Прокурорами

місцевої

прокуратури

забезпечено

підтримання

публічного обвинувачення під час розгляду в суді першої інстанції 82
кримінальних провадження.
В І півріччі 2017 року місцевою прокуратурою на виконання функції
представництва інтересів держави в суді пред’явлено три позовних заяви в
інтересах державних органів району щодо захисту лісів від незаконних рубок,
про стягнення пайової участі з підприємця на користь об`єднаної громади
Вижницької міської ради та в сфері охорони дитинства.
Упродовж І півріччя 2017 року Кіцманською місцевою прокуратурою в
сфері нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у
кримінальних провадженнях та застосуванні інших заходів примусового
характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян проведено 7
перевірок, за результатами яких внесено 7 документів прокурорського
реагування.
За І півріччя 2017 року прокурорськими працівниками вирішено 57
звернень громадян, з яких 38 з питань досудового розслідування та 19 з інших
питань, 28 звернень направлено до інших відомств для вирішення. Заступником
керівника Кіцманської місцевої прокуратури на особистому прийомі прийнято
9 громадян.
Працівниками прокуратури забезпечено взаємодію із засобами масової
інформації щодо формування у суспільстві об’єктивної оцінки про виконання
прокуратурою визначених законом функцій, підвищення її авторитету.
Протягом зазначеного періоду здійснено 20 виступів в засобах масової
інформації, в яких висвітлено роботу Кіцманської місцевої прокуратури.
Також, впродовж І півріччя 2017 року місцевою прокуратурою прийнято
участь у розгляді судом 4 протоколів про адміністративні корупційні
правопорушення. За наслідками розгляду протоколів винні особи судом
притягнуті до відповідальності.
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Головними пріоритетами в роботі Кіцманської місцевої прокуратури в
2017 році залишається протидія злочинності у природоохоронній сфері,
передусім

під

час

лісо-

та

надрокористування;

протидія

вчиненню

кримінальних правопорушень у бюджетній та земельних сферах, корупційним
правопорушенням, а також координація діяльності правоохоронних органів
району з вказаних питань.
Дякую за увагу !
Голосували: прийняти рішення

«Про звіт керівника Кіцманської

місцевої прокуратури Никифорука А.С. про проведену роботу за шість
місяців 2017 року» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про звіт керівника Кіцманської

місцевої прокуратури Никифорука А.С. про проведену роботу за шість
місяців 2017 року» в цілому:
За –25, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (111-16/17 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про хід виконання Комплексної

програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2012-2016 роках» за
основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про хід виконання Комплексної

програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2012-2016 роках»

в

цілому:
За –25, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (112-17/17 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про затвердження звіту про

виконання районного бюджету за І півріччя 2017 року» за основу:
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За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про затвердження звіту про

виконання районного бюджету за І півріччя 2017 року» в цілому:
За –25, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (113-17/17 додається).
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 2016 рік».
Шановні депутати!
На засіданні профільної постійної комісії районної ради та засіданні
колегії районної ради було внесено наступні зміни:
- районній раді для фінансування комунального підприємства «Редакція
районного радіомовлення «Радіо»Хвилі Черемошу» по заробітній платі з
нарахуваннями - 20,0 тис. грн.;
- райдержадміністрації для можливого видання книги «Вашківецька
Переберія» відповідно до комплексної програми розвитку інформаційної та
видавничої галузей Вижницького району на 2016 – 2017 роки – 12,0 тис. грн.
2.1.Дозволити комунальному закладу з фізичної культури і спорту
«Вижницька

районна

дитячо-юнацька

спортивна

школа»

здійснити

перерозподіл асигнувань із захищених статей видатків на незахищені в сумі
15 500 грн.
Виступили:
Андрюк М.І. – голова районної ради.
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.
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Вирішили:
Рішення прийняти (114-17/17 додається).
Голосували:
Банилівському

прийняти

рішення

«Про

навчально-виховному

присвоєння

комплексу

імені

Слобода-

Проскурняка

Василя Васильовича та встановлення меморіальної дошки» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Голосували:
Банилівському

прийняти

рішення

«Про

навчально-виховному

присвоєння

комплексу

імені

Слобода-

Проскурняка

Василя Васильовича та встановлення меморіальної дошки» в цілому:
За –25, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (115-17/17 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про звільнення від оплати за

харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах, навчальновиховних комплексах та дошкільних установах, що належать до спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міст району в 2017 році» за
основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Виступили:
Андрич М.Г. – начальник відділу освіти Вижницької районної державної
адміністрації.
Семирозум О.І. – депутат районної ради.
Погребняк Р.М. – депутат районної ради.
Вишинський М.О. – Лукавецький сільський голова.
Романюк І.Т. – депутат районної ради.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Голосували: прийняти рішення

«Про звільнення від оплати за

харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах, навчально15

виховних комплексах та дошкільних установах, що належать до спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міст району в 2017 році»

в

цілому:
За –25, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (116-17/17 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про надання згоди на безоплатне

прийняття та зберігання Трудовим архівом Вижницької районної ради
документів

з

кадрових

питань

(особового

складу)

колективного

підприємства «Вижницяагробуд» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про надання згоди на безоплатне

прийняття та зберігання Трудовим архівом Вижницької районної ради
документів

з

кадрових

питань

(особового

складу)

колективного

підприємства «Вижницяагробуд» в цілому:
За –25, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (117-17/17 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про надання дозволу на передачу в
позичку (безоплатне користування) Вижницькому коледжу прикладного
мистецтва ім.В.Ю.Шкрібляка будівлі науково-радіологічної лабораторії
опорного

пункту

Вижницької

державної

лабораторії

ветеринарної

медицини» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення «Про надання дозволу на передачу в
позичку (безоплатне користування) Вижницькому коледжу прикладного
мистецтва ім.В.Ю.Шкрібляка будівлі науково-радіологічної лабораторії
опорного

пункту

Вижницької

державної

лабораторії

ветеринарної

медицини» в цілому:
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За –25, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (118-17/17 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про надання дозволу на списання
основних засобів підприємств, установ, організацій, які використовують
майно, що належить до спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міст Вижницького району» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення «Про надання дозволу на списання
основних засобів підприємств, установ, організацій, які використовують
майно, що належить до спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міст Вижницького району» в цілому:
За –25, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (119-17/17 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про вирішення питань щодо

продовження терміну дії контрактів з керівниками підприємств та
закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міст району» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про вирішення питань щодо

продовження терміну дії контрактів з керівниками підприємств та
закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міст району» в цілому:
За –25, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (120-17/17 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про переукладення на новий термін
договору позички (безоплатного користування) рухомого майна, що
17

належить до 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) рухомого майна, що
належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст
району» в цілому:
За –25, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (121-17/17 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про безоплатну передачу окремого
нерухомого майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селища,
міст району у комунальну власність територіальної громади с.Банилів» за
основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення «Про безоплатну передачу окремого
нерухомого майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селища,
міст району у комунальну власність територіальної громади с.Банилів» в
цілому:
За –25, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (122-16/17 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про затвердження акту прийманняпередавання

окремого

нерухомого

майна

(приміщення

кінотеатру

«Карпати») зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст
району у комунальну власність територіальної громади смт.Берегомет» за
основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
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Голосували: прийняти рішення «Про затвердження акту прийманняпередавання

окремого

нерухомого

майна

(приміщення

кінотеатру

«Карпати») зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст
району у комунальну власність територіальної громади смт.Берегомет» в
цілому:
За –25, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (123-16/17 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про заборгованість КП «Ком-Сервіс»
Вижницької районної ради» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення «Про заборгованість КП «Ком-Сервіс»
Вижницької районної ради» в цілому:
За –25, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (124-16/17 додається).
Питання «Різне»:
Голосували:

прийняти

рішення

«Про

підтримку

звернення

Верховинської районної ради від 20 липня 2017 року «Про звернення
районної ради щодо недопущення підвищення тарифу на електроенергію»
за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.
11. Підтримати Звернення Верховинської районної ради ІваноФранківської області від 20 липня 2017 року «Про звернення районної ради
щодо недопущення підвищення тарифу на електроенергію» (звернення
Верховинської районної ради додається).
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2. Це рішення направити до Прем’єр-Міністра України

Гройсмана

В.Б., Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері енергетики та комунальних послуг Вовка Д.В.
3. Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами
районної ради Івоняка Г.С.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови районної ради Вірсту С.Д.
Вирішили:
Рішення прийняти (124-17/17 додається).

Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Романюка І.Т. щодо внесення змін до постанови НКРЕ від 30.09. 2015 року
№2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» в частині п.4
стосовно облаштування засобами дистанційної передачі даних комерційні
вузли обліку власниками, яких є споживачі природного газу» в цілому:
За –25, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення та звернення.
1. Депутатський запит депутата районної ради Романюка І.Т. із
зазначеного питання взяти до відома (додається).
2. Прийняти звернення до Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо внесення
змін до Постанови НКРЕ від 30.09.2015 № 2494 стосовно засобів
дистанційної передачі даних комерційних вузлів обліку, власниками яких є
споживачі природного газу (додається).
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3. Виконавчому апарату районної ради (Івоняк Г.С.) забезпечити
направлення цього звернення до Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
районної ради Вірсту С.Д.
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів районної ради VII скликання
Ми, депутати Вижницької районної ради, звертаємося до Вас з
клопотанням внести зміни до постанови НКРЕ від 30.09.2015 року №2494
«Про затвердження Кодексу газорозподільних систем», зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 06.11.2015 року за №1379/27824, а саме:
- пункт 4 вказаної Постанови викласти в наступній редакції:
«4. Операторам газотранспортної системи забезпечити облаштування
засобами дистанційної передачі даних комерційні вузли обліку власниками
яких є споживачі природного газу:
- річний обсяг обліку природного газу яких перевищує 3 млн м-3 протягом півроку з дня набрання чинності цією постановою;
- річний обсяг обліку природного газу яких від 1 млн м-3 до 3 млн м-3протягом одного року з дня набрання чинності цією постановою;
- річний обсяг обліку природного газу яких від 100 тис. м-3до 1 млн м-3протягом одного року та шести місяців з дня набрання чинності цією
постановою;
- річний обсяг обліку природного газу яких від 10 тис. м-3 до 100 тис. м3- протягом двох років з дня набрання чинності цією постановою;
- річний обсяг обліку природного газу яких менше 10 тис. м- - протягом
двох років та шести місяців з дня набрання чинності цією постановою».
Вирішили:
Рішення прийняти (126-17/17 додається).
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Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Хоми П.А. стосовно руйнування кар’єрними машинами дороги ВижницяБерегомет-Лукавці» 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. із
зазначеного питання взяти до відома (додається).
2. Виконавчому апарату районної ради (Івоняк Г.С.) забезпечити
направлення цього запиту до Служби автомобільних доріг у Чернівецькій
області та Вижницького відділення поліції Кіцманського відділу ГУ НП в
Чернівецькій області.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови районної ради Вірсту С.Д.
Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Хоми

П.А.

стосовно

руйнування

кар’єрними

машинами

дороги

Вижниця-Берегомет-Лукавці» в цілому:
За –25, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (127-16/17 додається).
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Є пропозиція прийняти протокольне рішення стосовно «Про запит
депутата районної ради Погребняка Р.М. стосовно встановлення
обмежувальних дорожніх знаків та розміток в смт.Берегомет».
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення та звернення:
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1. Депутатський запит депутата районної ради Погребняка Р.М. із
зазначеного питання взяти до відома.
2. Виконавчому апарату районної ради (Івоняк Г.С.) забезпечити
направлення цього запиту до Служби автомобільних доріг у Чернівецькій
області та до Чернівецького облавтодору.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови районної ради Вірсту С.Д.
Голосували: прийняти протокольне рішення «Про запит депутата
районної ради Погребняка Р.М. стосовно встановлення обмежувальних
дорожніх знаків та розміток в смт.Берегомет» в цілому:
За –25 утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (03-17/17 додається).
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Шановні колеги!
Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути.
Сімнадцяту сесію районної ради сьомого скликання оголошую закритою.
Голова районної ради

М.Андрюк
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