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УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

П Р О Т О К О Л 

першого пленарного засідання другої  сесії районної ради  

VІІ скликання 

10 грудня 2015 року                                                                  м.Вижниця 

  1100 год. 

Присутні                         -  32 депутатів районної ради 

                                             із  34 (список додається) 

  

Головує:  Вірста С.Д.  – заступник голови районної ради.  

Президія:  

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

    

Вірста С.Д.  – заступник голови районної ради.  

Шановні депутати і запрошені! 

У міжсесійний період відбулися наступні кадрові зміни: 

Дзюрбан Олена Тодорівна – призначена директором Вижницького 

районної центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді. 

Бойко Микола Іванович – призначений начальником управління 

Пенсійного фонду у Винницькому районі. 

Привітаймо наших колег із цими призначеннями, побажаймо їм успіхів на 

державній службі та здоров’я. 
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Запрошені: 

- депутати обласної ради від Вижницького району; 

- голова, заступники голови райдержадміністрації, начальники управлінь і 

відділів райдержадміністрації; 

- прокурор району;  

- голова Вижницького районного суду; 

- начальники районних відділів СБУ та УМВС України у Чернівецькій 

області; 

 

Начальники: 

- державної податкової інспекції; 

- міжрайонної державної фінансової інспекції; 

- районного управління юстиції; 

- управління державної казначейської служби України у Вижницькому 

районі; 

- управління Пенсійного фонду у Вижницькому районі; 

- центру зайнятості населення; 

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

- міські, селищний, сільські голови; 

- керівники районних організацій політичних партій, блоків, громадських 

формувань; 

- представники засобів масової інформації. 

 

Вірста С.Д.  – заступник голови районної ради.  

Шановні депутати і запрошені! 

 Враховуючи те, що ще не затверджено регламент роботи районної ради 

пропонується працювати за регламентом районної ради шостого скликання до 

прийняття Регламенту роботи районної ради сьомого скликання. 

Також є пропозиція доручити вести пленарне засідання другої сесії 

сьомого скликання голові районної ради Андрюку Михайлу Івановичу. 
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За – 32,  проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили:   

Пропозицію прийняти. 

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

секретаріат сесії.  

Шановні депутати! 

Доводжу до Вашого про утворення в районній раді депутатських 

фракцій: 

Надійшло подання про утворення у районній раді депутатської фракції 

від політичної партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» в такому складі:  

1. Андрич Олена Михайлівна. 

2. Гайдук Василь Онисимович. 

3. Дмитрюк Микола Дмитрович. 

4. Єрема Роман Іванович. 

5. Загул Тарас Семенович. 

6. Колотило Михайло Петрович. 

7. Павлюк Василь Юрійович. 

8. Романюк Ілля Танасійович. 

9. Сащук Олег Миколайович. 

10. Татарин Юрій Дмитрович. 

Головою депутатської фракції «Солідарність» обрано – депутата 

районної ради Татарина Юрія Дмитровича. 

Надійшло подання про утворення у районній раді депутатської фракції 

«Батьківщина» в такому складі:  

1. Андрюк Василь Семенович. 

2. Герецун Юрій Іванович. 

3. Коваль Іван Миколайович. 

4. Никифоряк Юрій Петрович. 

5. Опаєць Микола Теофілович. 

6. Погребняк Руслан Миколайович. 
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7. Попович Олексій Васильович. 

8. Семирозум Омелян Іванович.        

Головою депутатської фракції «Батьківщина» обрано – депутата 

районної ради Семирозума Омеляна Івановича. 

Надійшло подання про утворення у районній раді депутатської фракції 

«Аграрної партії України» в такому складі:  

1. Тирон Тетяна Іллівна. 

2. Борсук Юрій Іванович. 

3. Стринадко Світлана Миколаївна. 

4. Зав’ялець Микола Григорович.      

Головою депутатської фракції від  «Аграрної партії України» обрано – 

депутата районної ради Тирон Тетяну Іллівну. 

Надійшло подання про утворення у районній раді депутатської фракції 

від політичної партії «Українське об’єднання патріотів - УКРОП» в такому 

складі:  

1. Клим Руслана Дмитрівна. 

2. Стратій Павло Петрович. 

3. Гаврильчук Ігор Степанович.    

  Головою депутатської фракції від політичної партії «Українське 

об’єднання патріотів - УКРОП» обрано – депутата районної ради Клим Руслану 

Дмитрівну. 

Надійшло подання про утворення у районній раді депутатської фракції 

від Радикальної партії Олега Ляшка в такому складі:  

1. Голяк Світлана Федорівна. 

2. Колотило Георгій Степанович. 

3. Костецький Юрій Миколайович.  

Головою депутатської фракції від Радикальної партії Олега Ляшка 

обрано – депутата районної ради Голяк Світлану Федорівну. 

Надійшло подання про утворення у районній раді депутатської фракції 

від політичної партії «Свобода» в такому складі:  

1. Стринадко Тодор Ілліч. 
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2. Ткачук Світлана Іванівна. 

3. Мендришора Василь Степанович. 

4. Моржук Андрій Георгійович. 

Головою депутатської фракції від політичної партії «Свобода» обрано – 

депутата районної ради Стринадка Тодора Ілліча. 

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

секретаріат першого пленарного засідання другої сесії районної ради.  

Обрання  секретаріату: 

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

секретаріат першого пленарного засідання другої сесії районної ради у складі 

трьох депутатів: 

   За – 32,  проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили:   

Рішення прийняти (додається №17-2/15) 

 

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

комісію першого пленарного засідання другої сесії районної ради.  

   Обрання   лічильної  комісії: 

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

лічильну комісію першого пленарного засідання другої сесії районної ради у 

складі трьох депутатів: 

   

За – 32,  проти – 0,  утримались – 0. 

Вирішили :   

Рішення прийняти (додається №18-2/15). 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Повідомляю депутатів районної ради, особливо обраних у секретаріат і 

лічильну комісію, що згідно регламенту районної ради підготовлено і роздано 

відповідні зразки (форми) для запису секретаріатом конкретних пропозицій по 
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питаннях, що розглядаються на сесії та фіксування і повідомлення президії сесії 

про результати голосування по них. Слід зазначити, що рішення ради 

вважається прийнятим в цілому, якщо за нього проголосувало більшість 

депутатів від загального складу ради, тобто – 18 депутатів із 34.   

Окрім цього, члени лічильної комісії повинні сидіти за столом зліва 

обличчям до залу для забезпечення можливості чіткого підрахунку голосів під 

час голосування. 

 

Обговорення порядку денного та регламенту роботи першого 

пленарного засідання другої сесії районної ради VІІ скликання: 

 

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

прийняти порядок денний та регламент роботи першого пленарного засідання  

другої сесії районної ради VІІ скликання за основу: 

За – 32,  проти – 0,  утримались – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

В міжсесійний період надійшло ряд звернень та листів, а саме: 

1. Про звернення виконкому Лукавецької сільської ради №409 від 30 

листопада 2015 року стосовно звернення жителів з проханням сприяти в 

ремонті асфальтового покриття на мосту через р.Сірет та ремонту дороги 

районного значення Лукавці-Вовчинець-Велике.  

2. Про розгляд звернення Громадської організації «Асоціація 

деревообробників та лісозаготівельників Вижницького району від 8 грудня 

2015 року №90 стосовно забезпечення деревиною підприємців району на 2016 

рік.  

Пропоную включити ці питання розглянути в питанні «РІЗНЕ» порядку 

денного сесії. 

За – 32,  проти – 0,  утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про Регламент Вижницької районної ради VІІ скликання.  

Проект рішення роздається на руки 

2. Про обрання постійних комісій Вижницької районної ради VІІ 

скликання. 

Проект рішення роздається на руки 

3. Про затвердження Положення про постійні комісії Вижницької 

районної ради VІІ скликання. 

 Доповідач: Андрюк М.І. - голова районної ради 

Проект рішення роздається на руки 

4. Про утворення колегії Вижницької районної ради VІІ скликання. 

Проект рішення роздається на руки 

5. Про затвердження Положення про колегію районної ради. 

 Доповідач: Андрюк М.І. - голова районної ради 

Проект рішення роздається на руки 

6. Про доручення голові районної ради вирішення окремих питань, що 

належать до компетенції ради. 

Проект рішення роздається на руки 

7. Про кількість та структуру штату виконавчого апарату районної ради. 

Проект рішення роздається на руки 

8. Про умови оплати праці голови районної ради. 

Проект рішення роздається на руки 

9. Про присвоєння голові районної ради рангу посадової особи місцевого 

самоврядування. 

Проект рішення роздається на руки 

10. Про умови оплати праці заступника голови районної ради, 

працівників виконавчого апарату, інших працівників та робітників районної 

ради.  

Проект рішення роздається на руки 
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11. Про затвердження розпорядження заступника голови районної ради 

№63 від 20 листопада 2015 року «Про збереження середньої заробітної плати за 

Гриндеєм О.І.». 

Проект рішення роздається на руки 

12. Про затвердження розпорядження заступника голови районної ради 

№64 від 20 листопада 2015 року «Про збереження середньої заробітної плати за 

Гайдуком М.П.». 

Проект рішення роздається на руки 

13. Про звернення виконкому Лукавецької сільської ради №409 від 30 

листопада 2015 року стосовно звернення жителів з проханням сприяти в 

ремонті асфальтового покриття на мосту через р.Сірет та ремонту дороги 

районного значення Лукавці-Вовчинець-Велике.  

Проект рішення роздається на руки 

14. Про розгляд звернення Громадської організації «Асоціація 

деревообробників та лісозаготівельників Вижницького району від 8 грудня 

2015 року №90 стосовно забезпечення деревиною підприємців району на 2016 

рік.  

Проект рішення роздається на руки 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Шановні депутати! 

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

Вижницької районної ради,  пропозицій щодо оприлюднення і  включення в 

порядок денний тридцять другої інших питань і проектів рішень до них  у 

встановлені терміни не надходило. 

 Голосували:  

Прийняти порядок денний та регламент роботи першого пленарного 

засідання другої сесії районної ради VІІ скликання в цілому: 

За – 32,  проти – 0,  утримались – 0. 

Розгляд питань порядку денного: 
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Голосували: прийняти рішення  «Про Регламент Вижницької районної 

ради VІІ скликання» за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про Регламент Вижницької районної 

ради VІІ скликання»   в цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (19-2/15 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про обрання постійних комісій 

Вижницької районної ради VІІ скликання» за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про обрання постійних комісій 

Вижницької районної ради VІІ скликання»   в цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (20-2/15 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Положення про 

постійні комісії Вижницької районної ради VІІ скликання» за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Положення про 

постійні комісії Вижницької районної ради VІІ скликання»   в цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (21-2/15 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про утворення колегії Вижницької 

районної ради VІІ скликання» за основу: 
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За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про утворення колегії Вижницької 

районної ради VІІ скликання»   в цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (22-2/15 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Положення про 

колегію районної ради» за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Положення про 

колегію районної ради»   в цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (23-2/15 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про доручення голові районної ради 

вирішення окремих питань, що належать до компетенції ради» за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про доручення голові районної ради 

вирішення окремих питань, що належать до компетенції ради»   в цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (24-2/15 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про кількість та структуру штату 

виконавчого апарату районної ради» за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 
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Голосували: прийняти рішення  «Про кількість та структуру штату 

виконавчого апарату районної ради»   в цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (25-2/15 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про умови оплати праці голови 

районної ради» за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про умови оплати праці голови 

районної ради»   в цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (26-2/15 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про присвоєння голові районної 

ради рангу посадової особи місцевого самоврядування» за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про присвоєння голові районної 

ради рангу посадової особи місцевого самоврядування»   в цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (27-2/15 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про умови оплати праці заступника 

голови районної ради, працівників виконавчого апарату, інших 

працівників та робітників районної ради» за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 
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Голосували: прийняти рішення  «Про умови оплати праці заступника 

голови районної ради, працівників виконавчого апарату, інших 

працівників та робітників районної ради»   в цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (28-2/15 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження розпорядження 

заступника голови районної ради №63 від 20 листопада 2015 року «Про 

збереження середньої заробітної плати за Гриндеєм О.І.» за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Виступили:  

Стринадко Т.І., Єрема Р.І. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження розпорядження 

заступника голови районної ради №63 від 20 листопада 2015 року «Про 

збереження середньої заробітної плати за Гриндеєм О.І.»   в цілому: 

За –29, утримались – , проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (29-2/15 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження розпорядження 

заступника голови районної ради №64 від 20 листопада 2015 року «Про 

збереження середньої заробітної плати за Гайдуком М.П.» за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «»   в цілому: 

За –27, утримались – 5, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (30-2/15 додається). 
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Голосували: прийняти рішення  «Про звернення виконкому 

Лукавецької сільської ради №409 від 30 листопада 2015 року стосовно 

звернення жителів з проханням сприяти в ремонті асфальтового покриття 

на мосту через р.Сірет та ремонту дороги районного значення Лукавці-

Вовчинець-Велике» за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення виконкому 

Лукавецької сільської ради №409 від 30 листопада 2015 року стосовно 

звернення жителів з проханням сприяти в ремонті асфальтового покриття 

на мосту через р.Сірет та ремонту дороги районного значення Лукавці-

Вовчинець-Велике»   в цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (31-2/15 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд звернення Громадської 

організації «Асоціація деревообробників та лісозаготівельників 

Вижницького району від 8 грудня 2015 року №90» стосовно забезпечення 

деревиною підприємців району на 2016 рік» за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Том’юк О.С. – голова громадської організації «Асоціації 

деревообробників та лісозаготівельників Вижницького району». 

Шановні депутати! 

  

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд звернення Громадської 

організації «Асоціація деревообробників та лісозаготівельників 
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Вижницького району від 8 грудня 2015 року №90» стосовно забезпечення 

деревиною підприємців району на 2016 рік»   в цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (32-2/15 додається). 

 

Виступили:  

Борсук Ю.І. – депутат районної ради від Вижницької районної партійної 

організації Аграрної партії України. 

Нагірняк Д.М. - начальник філії „Вижницький райавтодор” ДП 

«Чернівецький облавтодор». 

Чорней М.В. – депутат обласної ради. 

Клим Р.Д. - депутат районної ради від Вижницької районної організації 

Політичної партії «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» 

внесла пропозицію розглянути на другому пленарному засіданні другої сесії 

питання: «Про закріплення депутатів районної ради VII скликання за 

виборчими округами». 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні колеги! 

Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути. 

Дату та час проведення другого пленарного засідання другої сесії буде 

повідомлено додатково.  

 

 

 

Голова районної ради        М.Андрюк  


