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УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

П Р О Т О К О Л 

двадцятої сесії районної ради  

VІІ скликання 

15 лютого 2018 року                                                           м.Вижниця 

  1100 год. 

Присутні                         -  26 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; 

Начальники: 

- державної податкової інспекції; 
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- 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 двадцятої сесії районної ради.  

Обрання  секретаріату: 

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

секретаріат двадцятої сесії районної ради у складі трьох депутатів: 

   За – 26,  проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили:   

Рішення прийняти (додається 01-20/18) 

 

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

комісію двадцятої сесії районної ради.  

   Обрання   лічильної  комісії: 

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

лічильну комісію двадцятої сесії районної ради у складі трьох депутатів: 

   

За – 26,  проти – 0,  утримались – 0. 

Вирішили :   

Рішення прийняти (додається №02-20/18). 

Обговорення порядку денного та регламенту роботи двадцятої  сесії 

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

прийняти порядок денний та регламент роботи двадцятої сесії районної ради 

VІІ скликання за основу: 

За – 26,  проти – 0,  утримались – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

На засіданні постійної комісії з питань власності, агропромислового 

комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій та 

колегії районної ради було внесено пропозицію зняти з порядку денного 

питання №8 «Про затвердження акту приймання-передавання рухомого майна з 

балансу комунальної установи «Вижницька центральна районна лікарня» у 

комунальну власність Вашківецької міської об’єднаної територіальної громади 

та на баланс комунального закладу «Вашківецький центр первинної медико-

санітарної допомоги». 

Шановні депутати! 

В міжсесійний період надійшло ряд, звернень депутатських запитів, 

листів, а саме: 

1. Про стан ведення лісового та мисливського господарства у 

Вижницькому районі.   

2. Про запит депутата районної ради Хоми П.А. про заборону русло 

регулюючих робіт з видаленням гравію (алювію) з русла річки Сірет. 

3. Про підтримку звернення Верховинської районної ради 19 січня 2018 

року щодо скасування плати за підключення до електромереж і зниження 

тарифу на електроенергію для всіх будинків, не газифікованих природним 

газом і в яких відсутні або не функціонують системи центрального 

теплопостачання в населених пунктах, на які поширюються дія Закону України 

«Про статус гірських населених пунктів». 

4. Про розгляд клопотання Вижницького районного об’єднання 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка щодо направлення 

звернення до антитерористичного центру і Міністерства оборони України 

стосовно видачі посвідчень учасників бойових дій. 
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5. Про запит депутата районної ради Никифоряка Ю.П. щодо 

фінансування з відшкодування вартості препаратів інсуліну по Вижницькому 

району. 

6. Про запит депутата районної ради Татарина Ю.Д. щодо ремонту ліній 

електропередач в с.Іспас на 4 перевулку Т.Шевченка. 

7. Про запит депутата районної ради Татарина Ю.Д. щодо вирішення 

питання безпритульних собак на території району. 

8. Про запит депутата районної ради Татарина Ю.Д. щодо розчищення 

та підсипку доріг на території району. 

9. Про розгляд листа Впроваджуючої агенції Проекту ПРООН 

«Зміцнення потенціалу місцевих органів влади, як факторів сталого розвитку 

України» щодо організації інвестиційних проектів, які планується реалізувати 

на території району. 

10. Про запит депутата районної ради Романюка І.Т. щодо створення 

наглядової ради при КП «Ком-сервіс» Вижницької районної ради. 

Пропоную включити ці питання розглянути в питанні «РІЗНЕ» порядку 

денного сесії. 

За – 26,  проти – 0,  утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.Про затвердження районної Програми розвитку фізичної 

культури і спорту на 2018 - 2020 роки. 

Доповідач: Л.Мельничук – завідувач сектору з питань молоді та спорту  

Вижницької райдержадміністрації.  

2. Про внесення змін до районного бюджету на 2018 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. 

3.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 2018 році. 

4.Про вирішення питань щодо продовження терміну дії контрактів з 

керівниками підприємств, установ, закладів, які використовують майно, 

що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міст району. 
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Доповідач: М.Андрич – начальник відділу освіти Вижницької районної 

державної адміністрації. 

5.Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок. 

Доповідач: А.Будз – начальник відділу у Вижницькому районі Головного 

управління Держгеокадастру у Чернівецькій області. 

6.Про внесення доповнень до рішення тринадцятої сесії районної 

ради VII скликання від 2 березня 2017 року №24-13/17 «Про безоплатну 

передачу бюджетних установ, закладів та майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність 

Вижницької міської об’єднаної територіальної громади». 

7.Про розгляд клопотання МППФ «Атлас» щодо внесення змін до 

Договору № 1 купівлі-продажу незавершеного будівництва фізкультурно-

оздоровчого комплексу від 22.04.2004 року, укладеного між Вижницькою 

районною радою та МППФ «Атлас», із змінами згідно Договору № 6 від 

16.03.2017 року. 

8.Про затвердження акту приймання-передавання рухомого майна 

відділу культури Вижницької районної державної адміністрації зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну 

власність Вашківецької міської об’єднаної територіальної громади. 

9.Про Програму приватизації об’єктів спільної та комунальної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району на 

2018 -2019 роки. 

Доповідач по 6-9 питаннях: О.Джал - завідувач відділу з питань 

управління  об’єктами комунальної власності, інвестицій та транскордонного 

співробітництва виконавчого апарату Вижницької районної ради. 

10. Різне 

Шановні депутати! 

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

Вижницької районної ради,  пропозицій щодо оприлюднення і  включення в 

порядок денний дев’ятнадцятої  сесії інших питань і проектів рішень до них  у 

встановлені терміни не надходило. 

 Голосували:  

Прийняти порядок денний та регламент роботи двадцятої сесії районної 

ради VІІ скликання в цілому: 

За – 26,  проти – 0,  утримались – 0. 

Розгляд питань порядку денного: 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження районної 

Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2018 - 2020 роки» за 

основу: 

За – 26, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 
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Шановні депутати! 

На засіданні профільної постійної комісії районної ради та засіданні 

колегії районної ради було внесено наступні зміни, а саме: 

Проект рішення «Про затвердження районної Програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки» доповнити пунктом 3 

наступного змісту: 

- «Вижницькій районній державній адміністрації звернутись із 

клопотаннями до голів Вашківецької та Вижницької ОТГ стосовно надання 

співфінансування  районному бюджету на 2018 рік для реалізації заходів 

відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2020 

роки». 

Пункт 3 «Контроль за виконання цього рішення  покласти на постійну 

комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та 

спорту» вважати пунктом 4.         

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження районної 

Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2018 - 2020 роки»   в 

цілому: 

За –26, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (03-20/18 додається). 

 

Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового 

управління районної державної адміністрації з питання «Про внесення змін до 

районного бюджету на 2018 рік».     

Шановні депутати! 

В проекті рішення сесії вносяться зміни до рішення дев’ятнадцятої сесії 

Вижницької районної ради VІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 150-19/17 

“Про  районний бюджет на 2018 рік”. 

Збільшується обсяг доходної частини районного в загальній сумі 204606 

гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 189606 гривень, по 

спеціальному фонду в сумі 15000 гривень за рахунок: 
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- цільової субвенції з Вашківецького міського бюджету  в  сумі 55000 

гривень, в тому числі для головного розпорядника коштів “Управління 

соціального захисту населення Вижницької районної державної адміністрації” 

на відшкодування реабілітованим особам пільг на житлово–комунальні послуги 

в сумі 25000 гривень, для головного розпорядника коштів районного бюджету” 

Вижницька районна державна адміністрація” на виконання “Програми розвитку 

цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування 

на надзвичайні ситуації у Вижницькому районі на 2016-2019 роки” в сумі 30000 

грн. для придбання спецодягу для особового складу ДПРЧ-4 Управління ДСНС 

України у Чернівецькій області; 

- цільової субвенції з Лукавецького сільського бюджету  в  сумі 5100 

гривень, в тому числі для головного розпорядника коштів районного бюджету 

“Відділ освіти Вижницької районної державної адміністрації” в сумі 3600 

гривень на придбання шкільних дошок для Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст., для 

головного розпорядника коштів районного бюджету  “Відділ охорони здоров’я  

Вижницької районної державної адміністрації”,  КЗ “Берегометський ЦПМСД” 

в сумі 1500 гривень на придбання запасних частин для автомобіля швидкої 

допомоги Лукавецької АЗПСМ; 

- цільової субвенції з Лукавецького сільського бюджету  в  сумі 

15000 гривень по спеціальному фонду на  придбання макету автомата 

Калашникова АК-74; 

- цільової субвенції з Вижницького міського бюджету в сумі 50000 

гривень на відшкодування реабілітованим особам пільг на житлово-комунальні 

послуги; 

-  субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції Вижницького 

міського бюджету в сумі 79506 гривень для закладів первинної медичної 

допомоги Берегометського ЦПМСД, розташованих на території Вижницької 

міської об’єднаної територіальної громади на придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування. 

Крім того, у зв’язку із внесеними змінами до законодавства код 

класифікації доходів 41020400 «Додаткові дотації з державного бюджету 
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місцевим бюджетам» викласти в новій редакції 41040200 «Дотація з місцевого 

бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету». 

Збільшується загальний обсяг видатків районного бюджету на 2018 рік в 

сумі 934128 гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 387620 гривень, з 

них за рахунок іншої субвенції місцевих рад в сумі 110100 гривень, за рахунок 

залишку коштів загального фонду районного бюджету, що утворився на 

початок року в сумі 107100 гривень, за рахунок субвенції з місцевого бюджету 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного 

бюджету, що утворився на кінець 2017 року загального фонду в сумі 170420 

гривень, по спеціальному фонду в сумі 546508 гривень, в тому числі за рахунок 

субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів 

відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року 

загального фонду в сумі 55200 гривень та спеціального фонду  в сумі 396802 

гривні, за рахунок іншої субвенції місцевих рад в сумі 15000 гривень, за 

рахунок передачі коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров’я в сумі 79506 гривень, в тому числі 

бюджет розвитку 546508 гривень та вносяться зміни  в Джерела фінансування 

районного бюджету” з врахуванням пропозицій розпорядників коштів 

районного бюджету. 

Зокрема, у зв’язку із зазначеним вносяться відповідні зміни асигнувань 

головним розпорядникам коштів районного бюджету: 

головному розпоряднику коштів “Районна рада” збільшуються 

асигнування в загальній по загальному фонду  сумі 40000 гривень, в тому числі 

по КПКВКМБ 0110150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” для 

оплати за послуги з розміщення веб-сайту в мережі Інтернет в сумі 5000 
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гривень та оплата членського внеску АОМС обласних та районних рад в сумі 

35000 гривень. 

головному розпоряднику коштів “Районна державна адміністрація” 

збільшуються асигнування в загальній  сумі 71100 гривень, в тому числі по 

загальному фонду в сумі 71100 гривень: по КПКВКМБ 0219800 “Субвенція з 

місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного та культурного розвитку регіонів” збільшуються асигнування на 

суму 71100 гривень, з них: 

на виконання Програми розвитку цивільного захисту, забезпечення 

пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у 

Вижницькому районі на 2016-2019 роки в сумі 55000 гривень, в тому числі за 

рахунок коштів іншої субвенції місцевих рад в сумі 30000 гривень, за рахунок 

залишку коштів, що утворився на початок року в сумі 25000 гривень; 

на виконання Програма матеріально-технічного забезпечення управління 

соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації на 2015-2017 

роки в сумі 5000 гривень за рахунок залишку коштів, що утворився на початок 

року; 

на виконання Програма сприяння органам виконавчої влади по 

виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у Вижницькому 

районі на 2016-2018 роки в сумі 11100 гривень за рахунок залишку коштів, що 

утворився на початок року; 

 головному розпоряднику коштів “Відділ освіти Вижницької  районної 

державної адміністрації” збільшуються асигнування по загальному фонду в 

загальній сумі 3600 гривень, в тому числі:  

по КПКВКМБ 0611020 “Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами”, збільшуються асигнування на 

загальну суму 3600  гривень на придбання шкільних дошок для Лукавецької 

ЗОШ І-ІІІ ст. в сумі 3600 гривень; 

по спеціальному фонду в сумі 122700 гривень , в тому числі:  

по КПКВКМБ 0611020 “Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами”, збільшуються асигнування на 
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загальну суму 15000  гривень на  придбання макету автомата Калашникова АК-

74; 

по КПКВКМБ 0617363 “Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” 

на капітальні видатки за рахунок субвенції  з місцевого бюджету на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  за рахунок 

залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на 

кінець 2017 року в сумі 107700 гривень. 

Крім того здійснюється перерозподіл видатків по головному 

розпоряднику коштів “Відділ освіти Вижницької  районної державної 

адміністрації”  згідно рішення ХVІІ сесії Долішньошепітської сільської ради 

VІІ скликання від 09.02.2018 №151/17-2018 “ Про  внесення змін до рішення 

шістнадцятої сесії Долішньошепітської сільської ради VІІ скликання від 

22.12.2017 №144/16-2017 “Про сільський  бюджет  на  2018  рік”, а саме: 

 по КПКВКМБ 0611020 “Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами”, зменшуються асигнування на 

оплату послуг гарячого харчування для пільгової категорії учнів, які 

зареєстровані на території Долішньошепітської сільської ради та навчаються в 

Долішньошепітському НВК, Лопушнянській ЗОШ І-ІІІ ст., Берегометських 

ЗОШ І-ІІІ ст. №2, №4, Берегометській гімназії  на загальну суму 13500  гривень; 

по КПКВКМБ 0611010 збільшуються асигнування на придбання 

продуктів харчування для дітей пільгової категорії Лопушнянського ДНЗ  в 

загальній сумі 13500 гривень; 

 головному розпоряднику коштів “Відділ охорони здоров’я Вижницької  

районної державної адміністрації” збільшуються асигнування по загальному 

фонду на загальну суму 1500 гривень: 

по КПКВКМБ 0712113 “Первинна медична допомога населенню, що 

надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)” для КЗ 

“Берегометський ЦПМСД” в сумі 1500 гривень на придбання запасних частин 

для автомобіля швидкої допомоги Лукавецької АЗПСМ;  

по спеціальному фонду, в тому числі: 
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 по КПКВКМБ 0717363 “Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” 

на капітальні видатки за рахунок субвенції  з місцевого бюджету на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  за рахунок 

залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на 

кінець 2017 року в сумі 344302 гривень; 

по КПКВКМБ 0712112 “Первинна медична допомога населенню, що 

надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами ” на 

придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок 

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції, що утворився на 

кінець 2017 року в сумі 37506 гривень; 

по КПКВКМБ 0712113 “Первинна медична допомога населенню, що 

надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)” на 

придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок 

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції, що утворився на 

кінець 2017 року в сумі 42000 гривень; 

головному розпоряднику коштів “Управління соціального захисту 

населення Вижницької райдержадміністрації” збільшуються асигнування в  

загальній сумі 75000 гривень: 

по КПКВКМБ 0813180 “Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і 

праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-

комунальних послуг” збільшуються асигнування  в сумі 75000 гривень за 

рахунок коштів іншої субвенції. 

 Передбачається субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок 

залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на 

кінець 2017 року Коритненському сільському бюджету в сумі 170420 гривень 

на капітальний ремонт системи опалення Коритненського ДНЗ с.Коритне та 
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вносяться зміни в Розподіл міжбюджетних трансфертів між районним та 

іншими бюджетами на 2018 рік. 

Вносяться зміни в додаток 6 “Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році 

будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку”, яким 

передбачається розподіл субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку 

коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 

2017 року в загальній сумі 452002 гривень. 

Вносяться відповідні зміни в розподіл видатків районного бюджету, 

Перелік місцевих програм, які будуть фінансуватися за рахунок коштів 

районного бюджету у 2018 році. 

Затверджується розпорядження районної державної адміністрації від 

26.12.2017 року № 405 “Про уточнення показників та перерозподіл бюджетних 

асигнувань районного бюджету на 2017 рік”. 

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 2018 рік».   

Шановні депутати! 

На засіданні постійної комісії районної ради було внесено наступні зміни: 

Фінансовому управлінню районної державної адміністрації при внесенні 

змін до районного бюджету на 2018 рік врахувати видатки, а саме: 

-  Банилівській сільській раді виділити іншу субвенцію в сумі 26,0 тис. 

грн. для встановлення надгробних пам’ятників загиблим героям АТО 

Олександру Колотилу та Івану Діяконюку; 

-   Вижницькій районній раді - 40,0 тис. грн. на фінансування членського 

внеску АОМС «Єврорегіон Карпати-Україна» для підвищення ефективної 
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транскордонної співпраці, залучення додаткових коштів для розвитку регіону 

згідно листа від 12 лютого 2018 року №26/В-13 (додається). 

2.1. В проекті рішення «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 

рік» дозволити затвердити розпорядження Вижницької районної державної 

адміністрації №405 від 26 грудня 2017 року «Про уточнення показників та 

перерозподіл бюджетних асигнувань районного бюджету на 2017 рік». 

2.2.Відповідно до Наказу МФУ від 01.02.2018 №70 «Про внесення змін до 

наказів МФУ від 14.01.2011 №11 і 20.09.2017 №793 здійснення всіх видатків 

(капітальний ремонт, будівництво, реконструкція, придбання обладнання у всіх 

галузях) за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток окремих 

територій КПКВ відобразити по 7363 – «виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій». 

Відповідно у додатку 3 «Зміни в розподіл видатків Вижницького 

районного бюджету на 2018 рік» проекту рішення «Про внесення змін до 

районного бюджету на 2018 рік» код «9800»замінити на код «9570». 

У додатку 5 «Зміни в Перелік об’єктів, видатки, на які у 2018 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку» в 1 - 12 пунктах (крім 9) 

КПКВ «1020» замінити на «7363». 

2.3.Дозволити внести зміни до рішення дев'ятнадцятої сесії районної ради 

сьомого скликання від 21 грудня 2017 року №150-19/17 «Про районний бюджет 

на 2018 рік» згідно висновку Департаменту фінансів Чернівецької ОДА від 

26.01.2018 року «Про наслідки проведення експертизи рішення сесії 

Вижницької районної ради «Про районний бюджет на 2018 рік» щодо 

дотримання норм чинного законодавства при його затвердженні, а саме: 

-  додаток 1 «Доходи Вижницького районного бюджету на 2018 рік» код 

«41020200»  замінити на код «41040200», код «41034200» на код «41051500»; 

 - додаток 3 «Розподіл видатків на 2018 рік» код «1060» замінити на код 

«3230»; 

- додатку 6  «Перелік об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку» код «1120» замінити на  код 

«1020». 
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- додаток 7 « Перелік місцевих програм, які будуть фінансуватися за 

рахунок коштів районного бюджету у 2018 році привести у відповідність коди 

бюджетної класифікації до Наказу МФУ від 20.09.2017 №793 «Про 

затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів»; 

- до п.5 додатку 7« Перелік місцевих программ, які будуть фінансуватися 

за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році» замінивши код «3170» на 

код «3180». 

2.4.Врахувати рішення п'ятнадцятої сесії Вижницької міської ради №5-

15/18 від 7.02.18 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 р. щодо 

надання субвенції районному бюджету в сумі 126506 грн. з них медична 

субвенція державного бюджету для здійснення видатків на первинну  медичну 

допомогу КЗ «Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

для придбання обладнання і предметів довгострокового користування і 50 000 

грн. на відшкодування пільг реабілітованим громадянам по житлово-

комунальних послугах. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2018 рік» за основу: 

За – 26, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2018 рік»   в цілому: 

За –26, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (04-20/18 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «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 2018 році» за 

основу: 

За – 26, утримались – 0, проти – 0. 
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Голосували: прийняти рішення  «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 2018 році»   в 

цілому: 

За –26, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (05-20/18 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про вирішення питань щодо 

продовження терміну дії контрактів з керівниками підприємств, установ, 

закладів, які використовують майно, що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району» за основу: 

За – 26, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

На спільному засіданні профільних постійних комісій районної ради та 

засіданні колегії районної ради було внесено наступні зміни:  

У проекті рішення «Про вирішення питань щодо продовження терміну дії 

контрактів з керівниками підприємств, установ, закладів, які використовують 

майно, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міст району» у пункті 1 змінити термін продовження дії контрактів з 

наступними директорами загальноосвітніх навчальних закладів, які 

використовують майно, що належить до  спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району, а саме:  

- Никифоряк Любов’ю Дмитрівною - директором Банилівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів ім. І. Діяконюка, терміном на 1 (один) роки до 01.03.2019 року; 

- Величком Петром Миколайовичем - директором Лопушнянської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів, терміном на 4 (чотири) роки до 01.03.2022 року; 
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- Федорчук Галиною Іванівною - директором Берегометської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №4, терміном на 4 (чотири) роки до 01.03.2022 року; 

- Чепигою Світланою Василівною -  директором Берегометської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів №2, терміном на 4 (чотири) роки до 01.03.2022 року; 

- Іпатій Степанією Миколаївною -  директором Лукавецької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, терміном на 1 (один) роки до 01.03.2019 року. 

Голосували: прийняти рішення  «Про вирішення питань щодо 

продовження терміну дії контрактів з керівниками підприємств, 

установ, закладів, які використовують майно, що належить до спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району»   в цілому: 

За –26, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (06-20/18 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок» за основу: 

За – 26, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

На засіданні профільної постійної комісії районної ради та 

засіданні колегії районної ради було внесено наступні зміни: 

Проект рішення «Про затвердження Технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок» доповнити пунктом 

наступного змісту: 

«4. Затвердити Технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки, загальною площею 1,7378 га, для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка надана 

в оренду Курику Дмитру Васильовичу,  в адмінмежах Коритненської 
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сільської ради Вижницького району Чернівецької області, встановивши 

нормативну грошову оцінку вказаної земельної ділянки в розмірі 1 386 

132,94 (79,76 грн. за 1 кв.м.) грн.». 

Пункт проекту рішення 4,5 вважати пунктами 5,6. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок»   в цілому: 

За –26, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (07-20/18 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення доповнень до рішення 

тринадцятої сесії районної ради VII скликання від 2 березня 2017 року 

№24-13/17 «Про безоплатну передачу бюджетних установ, закладів та 

майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

району у комунальну власність Вижницької міської об’єднаної 

територіальної громади» за основу: 

За – 26, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення доповнень до рішення 

тринадцятої сесії районної ради VII скликання від 2 березня 2017 року 

№24-13/17 «Про безоплатну передачу бюджетних установ, закладів та 

майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

району у комунальну власність Вижницької міської об’єднаної 

територіальної громади»   в цілому: 

За –26, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (08-20/18 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд клопотання МППФ 

«Атлас» щодо внесення змін до Договору № 1 купівлі-продажу 

незавершеного будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу від 
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22.04.2004 року, укладеного між Вижницькою районною радою та МППФ 

«Атлас», із змінами згідно Договору № 6 від 16.03.2017 року» за основу: 

За – 26, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд клопотання МППФ 

«Атлас» щодо внесення змін до Договору № 1 купівлі-продажу 

незавершеного будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу від 

22.04.2004 року, укладеного між Вижницькою районною радою та МППФ 

«Атлас», із змінами згідно Договору № 6 від 16.03.2017 року»   в цілому: 

За –26, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (09-20/18 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження акту приймання-

передавання рухомого майна відділу культури Вижницької районної 

державної адміністрації зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району у комунальну власність Вашківецької міської 

об’єднаної територіальної громади» за основу: 

За – 26, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження акту приймання-

передавання рухомого майна відділу культури Вижницької районної 

державної адміністрації зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району у комунальну власність Вашківецької міської 

об’єднаної територіальної громади»   в цілому: 

За –26, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (10-20/18 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про Програму приватизації об’єктів 

спільної та комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницького району на 2018 -2019 роки» за основу: 

За – 26, утримались – 0, проти – 0. 
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Голосували: прийняти рішення  «Про Програму приватизації об’єктів 

спільної та комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницького району на 2018 -2019 роки»   в цілому: 

За –26, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (11-20/18 додається). 

 

 

Питання «Різне»: 

Голосували: прийняти рішення  «Про стан ведення лісового та 

мисливського господарства у Вижницькому районі» за основу: 

За – 26, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення. 

1. Інформацію Акришори Івана Степановича – головного лісничого                

ДП «Берегометське ЛМГ» взяти до відома (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань промисловості, будівництва, транспорту, 

зв’язку, розвитку підприємництва та туризму (Р.Погребняк). 

Вирішили: 

Рішення прийняти (12-20/18 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Хоми П.А. про заборону русло регулюючих робіт з видаленням гравію 

(алювію) з русла річки Сірет» за основу: 

За – 26, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення. 
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1.Депутатський запит депутата районної ради Хома П.А. із зазначеного 

питання взяти до відома  (додається). 

2.Направити повторний запит Хоми П.А. про заборону русло 

регулюючих робіт з видаленням гравію (алювію) з русла річки Сірет та 

встановлення меж ділянок русло регулюючих робіт в с.Лукавці, які 

проводять підприємство ТОВ «Роднічок-Буд» Дністровсько-Прутському 

басейновому управлінню водних ресурсів, Державній екологічній інспекції в 

Чернівецькій області.   

3.Рекомендувати Лукавецькому сільському голові розглянути 

вищезазначене питання на сходах громадян.  

4.Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами  

районної  ради  Івоняка Г.С. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань промисловості, будівництва, транспорту, 

зв’язку, розвитку підприємництва та туризму (Р.Погребняк). 

Вирішили: 

Рішення прийняти (13-20/18 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримку звернення 

Верховинської районної ради 19 січня 2018 року щодо скасування плати за 

підключення до електромереж і зниження тарифу на електроенергію для 

всіх будинків, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не 

функціонують системи центрального теплопостачання в населених 

пунктах, на які поширюються дія Закону України «Про статус гірських 

населених пунктів» за основу: 

За – 26, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення. 

1. Підтримати звернення Верховинської районної ради 19 січня 2018 

року щодо скасування плати за підключення до електромереж і зниження 
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тарифу на електроенергію для всіх будинків, не газифікованих природним 

газом і в яких відсутні або не функціонують системи центрального 

теплопостачання в населених пунктах, на які поширюються дія Закону 

України «Про статус гірських населених пунктів» (звернення Верховинської 

районної ради додається). 

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 (14-20/18 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд клопотання 

Вижницького районного об’єднання Всеукраїнського товариства 

«Просвіта» ім. Т.Шевченка щодо направлення звернення до 

Командуючого 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, В/Ч А4267 

Зубанича В.І.» за основу: 

За – 26, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення та звернення. 

1. Прийняти звернення до Командуючого 10-ї окремої гірсько-

штурмової бригади, В/Ч А4267 Зубанича В.І. стосовно видачі посвідчень 

учасника бойових дій військовослужбовцям Збройних Сил України, що 

проживають на території Вижницького району Чернівецької області 

(додається). 

2. Це рішення із зверненням направити до Командуючого 10-ї окремої 

гірсько-штурмової бригади, В/Ч А4267 Зубанича В.І.  
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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. 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Вижницької районної ради VII скликання стосовно 

видачі посвідчень учасника бойових дій військовослужбовцям Збройних 

Сил України, що проживають на території Вижницького району 

Чернівецької області 

Шановне командування 10-й окремої гірсько-штурмової бригаді, 

В/Ч А4267! 

Загальновідомий той факт, що в умовах нинішньої суспільно-

політичної ситуації в Україні численні її громадяни несуть службу в лавах 

Збройних Сил України та знаходяться  в зоні проведення антитерористичної 

операції. Серед таких військовослужбовців є чимало жителів Вижницького 

району Чернівецької області. Знаходячись на передовій, в зоні АТО, 

відповідна категорія військовослужбовців, безперечно, тривалий час є 

реальними учасниками бойових дій. 

Однак, мають місце численні випадки, коли, при вирішенні питання 

видачі посвідчення учасника бойових дій, з боку посадових осіб 

компетентних служб спостерігається нелояльне ставлення до осіб, які мають 

право на статус учасника бойових дій, чиняться перепони у видачі 

посвідчень, ущемляючи законні права та інтереси цих осіб. Для прикладу, в 

10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, В/Ч А4267, місто Коломия (на 

даний час дислокування бригади с.Рубівка Попаснянський район Луганської 

області) служать багато жителів Вижницького району, які тривалий період не 

можуть отримати таке посвідчення. 

До Вижницької районної ради звернулося з клопотанням про сприяння 

у вирішенні цього питання Вижницьке районне об’єднання Всеукраїнського 

товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка. 

Так, у відповідності із пунктом 2 Інструкції про порядок видачі в 

Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних 

знаків “Ветеран війни - учасник бойових дій” та листів талонів на право 
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одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості, 

затвердженої Наказом Міністерства оборони України 07.05.2015 року № 200, 

підставою для видачі посвідчення учасника бойових дій є рішення Комісії 

Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання 

учасниками бойових дій або рішення міжвідомчої комісії з питань розгляду 

матеріалів про визнання учасниками бойових дій.  Згідно із пунктом 3 

Інструкції, посвідчення учасника бойових дій видається певними 

відомствами службовцям Збройних Сил України (в тому числі, громадянам із 

числа осіб, звільнених зі Збройних Сил). 

Як орган місцевого самоврядування, який покликаний представляти 

інтереси територіальних громад району та їх жителів, просимо вирішити 

питання щодо недопущення зволікання при видачі посвідчень учасника 

бойових дій особам, які самовіддано виконують обов’язок громадянина 

України, захищаючи територіальну цілісність нашої держави в зоні АТО, 

звернувши увагу посадових осіб підконтрольних служб/відомств на лояльне 

ставлення  до осіб - заявників на видачу посвідчень учасника бойових дій. 

Вдячні за розуміння, депутати Вижницької районної ради. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (15-20/18 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Никифоряка Ю.П. щодо фінансування з відшкодування вартості 

препаратів інсуліну по Вижницькому району» за основу: 

За – 26, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення та звернення. 

1. Прийняти звернення до Міністерства охорони здоров’я України та 

Чернівецької обласної державної адміністрації щодо фінансування з 

відшкодування вартості препаратів інсуліну по Вижницькому району 

(додається). 
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2. Це рішення із зверненням направити до Міністерства охорони 

здоров’я України та Чернівецької обласної державної адміністрації. 

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. 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів районної ради VII скликання щодо фінансування з 

відшкодування вартості препаратів інсуліну по Вижницькому району 

 

Ми, депутати Вижницької районної ради VII скликання звертаємося до 

Вас із проханням розглянути питання щодо фінансування з відшкодування 

вартості препаратів інсуліну по Вижницькому району. 

Цукровий діабет, із яким живе кілька сотень жителів Вижницького 

району, у світі вважається епідемією та посідає третє місце за поширеністю. 

Більше хворіють, хіба що на серцево-судинні та онкологічні захворювання. В 

Україні ця недуга також вражає чимало людей, але уваги їй приділяють 

значно менше. 

Як відомо, окрім «явного» — інсуліно-залежного цукрового діабету, 

який відносять до першого типу, існує і «прихований» діабет другого типу. 

Саме на цю форму хворіють 95% діабетиків у всьому світі. Підступність цієї 

недуги полягає у її латентності. Втім, наслідки хвороби і у першому, і у 

другому випадку — складні: якщо хворий на цукровий діабет відноситься до 

лікування серйозно, він може вести цілком нормальне життя; якщо ж  

поставитися до цього без належної уваги, розвиток ускладнень при 

цукровому діабеті будь-якого типу неминучий. Лікування, звісно, потребує 

коштів. 

Відповідно кількість хворих на інсуліно-залежний цукровий діабет 

станом на 1 січня 2018 року по Вижницькому району, склала 308 осіб, з них 

18 дітей. Потреба у коштах на 2018 рік, була погоджена з обласним лікарем 
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ендокринологом Шевчуком С.М., і складає 2225120,79 грн. (два мільйони 

двісті двадцять п’ять тисяч сто двадцять грн. 79 коп.), виділено коштів з 

державного бюджету 989 000 грн. 

На даний час заборгованість перед аптекою №103 становить 273850,23 

грн. у зв’язку із тим, що на початок 2018 року, був наявний борг за минулий 

рік в сумі 181822,27 грн., оскільки при потребі в коштах на 2017 рік 

1374620,2 грн. профінансовано 1192798,17 грн. 

Просимо сприяння у виділенні додаткових коштів в сумі             

1417934,06 грн.   

Заздалегідь вдячні за взаєморозуміння та співпрацю. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (16-20/18 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Татарина Ю.Д. щодо ремонту ліній електропередач в с.Іспас на 4 

перевулку Т.Шевченка» за основу: 

За – 26, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення. 

1. Депутатський запит депутата районної ради Татарина Ю.Д. щодо 

ремонту ліній електропередач в с.Іспас на 4 перевулку Т.Шевченка надіслати 

для розгляду та відповідного реагування Вижницькому РЕМ                       

(Піщальник А.С.). 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду 

у визначений законодавством термін.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови районної ради Вірсту С.Д. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (17-20/18 додається). 
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Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Татарина Ю.Д. щодо вирішення питання безпритульних собак на території 

району» за основу: 

За – 26, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення. 

1. Депутатський запит депутата районної ради Татарина Ю.Д. щодо 

вирішення питання безпритульних собак на території району  надіслати для 

розгляду та відповідного реагування управлінню Держпродспоживслужбі  

(Стратійчук І.І.), головам Вижницької та Вашківецької ОТГ, сільським 

селищному головам. 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду 

у визначений законодавством термін.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови районної ради Вірсту С.Д. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (18-20/18 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Татарина Ю.Д. щодо розчищення та підсипку доріг на території району» за 

основу: 

За – 26, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення. 

1. Депутатський запит депутата районної ради Татарина Ю.Д. щодо 

розчищення та підсипку доріг на території району надіслати для розгляду та 

відповідного реагування філії «Вижницький райавтодор» ДП «Чернівецький 

облавтодор» (Волошенюк Т.О.). 
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2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду 

у визначений законодавством термін.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови районної ради Вірсту С.Д. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (19-20/18 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд листа Впроваджуючої 

агенції Проекту ПРООН «Зміцнення потенціалу місцевих органів влади, 

як факторів сталого розвитку України» щодо організації інвестиційних 

проектів, які планується реалізувати на території району» за основу: 

За – 26, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення. 

1. Лист Впроваджуючої агенції Проекту ПРООН «Зміцнення 

потенціалу місцевих органів влади, як факторів сталого розвитку України» 

щодо організації інвестиційних проектів, які планується реалізувати на 

території району, від 7 лютого 2018 року за №7/02-05/ООН, взяти до відома. 

2. З метою розробки Місцевої інвестиційної програми розвитку 

Вижницького району на 2018-2020 роки (далі-Програми): 

2.1. Вижницькій районній державній адміністрації: 

- скоординувати роботу по збору інвестиційних пропозицій приватних 

та комунальних підприємств, фермерів та домогосподарств району; 

- визначити потенційних учасників Програми з числа приватних та 

комунальних підприємств, фермерів та домогосподарств району на підставі 

повної статистичної інформації, наданої районною державною 

адміністрацією, місцевих рад району, Вижницької та Вашківецької міських 

об’єднаних територіальних громад; 
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- на підставі статистичної інформації визначити пріоритетні галузі, які 

потребують інвестування та матимуть конкретні показники по збільшенню 

надходжень податків, забезпеченню конкурентнооплачуваних робочих місць. 

2.2. Утворити робочу групу для розгляду інвестиційних проектів, які 

планується включити до ПАСПОРТУ Програми (кількісний та особовий 

склад); 

2.3. Робочій групі в термін  до 26.02.2018 року подати до виконавчого 

апарату   ради  відповідні документи для реєстрації інвестиційних проектів. 

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника голови 

районної ради Вірсту С.Д. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (20-20/18 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Романюка І.Т. щодо створення наглядової ради при КП «Ком-сервіс» 

Вижницької районної ради» за основу: 

За – 26, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення. 

1. Депутатський запит депутата районної ради Романюка щодо 

створення наглядової ради при КП «Ком-сервіс» Вижницької районної ради 

взяти до відома (додається). 

2. Доручити виконавчому апарату районної ради (Івоняк Г.С.) 

розробити пакет документів щодо створення наглядової ради при КП «Ком-

сервіс» Вижницької районної ради, визначення критеріїв, відповідно до яких 

утворення Наглядової ради є обов’язковим для комунальних підприємств 

районної ради, порядок утворення Наглядової ради, призначення її членів, 

типове Положення про Наглядову раду, та подати їх для розгляду черговою 

сесією районної ради.       



 29 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду 

у визначений законодавством термін.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови районної ради Вірсту С.Д. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (21-20/18 додається). 

Шановні колеги! 

Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути. 

Двадцяту сесію районної ради сьомого скликання оголошую закритою. 

 

Голова районної ради        М.Андрюк  

 

 

 


