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ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

П Р О Т О К О Л 

позачергової тридцять третьої сесії районної ради VІІ скликання 

 

УКРАЇНА 

 

11 лютого 2020 року                                                                м.Вижниця 

       1100 год. 

Присутні                         -  27 депутатів районної ради 

                                             із  34 (список додається) 

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

Президія:  

Татарин Ю.Д. – в.о. голови районної державної адміністрації.  

Вірста С.Д.  – заступник голови районної ради. 

Тріска І.С. – начальник управління фінансової політики, звітності 

та правового забезпечення Департаменту охорони здоров’я Чернівецької 

обласної державної адміністрацї.   

Запрошені: 

- депутати обласної ради від Вижницького району; 

- представник Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної 

державної адміністрації; 

- в.о.голови районної державної адміністрації, перший заступник 

голови районної державної адміністрації, начальники управлінь і відділів 

районної державної адміністрації, керівників окремих підприємств, 

установ і організацій, служб району у відповідності з порядком денним 

сесії; 
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- Берегометський селищний голова та ініціативна група 

представників Берегометської селищної ради з відповідного питання 

порядку денного сесії; 

- голова райкому профспілки працівників охорони здоров’я; 

- голови Вижницької та Вашківецької міських об’єднаних 

територіальних громад; 

- сільські голови; 

- представники засобів масової інформації. 

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

секретаріат позачергової тридцять третьої сесії районної ради.  

Обрання  секретаріату: 

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

обрати секретаріат позачергової тридцять третьої сесії районної ради у 

складі трьох депутатів: 

  За – 27,  проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили:   

Рішення прийняти (додається 01-33/20) 

 

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

лічильну комісію позачергової тридцять третьої сесії районної ради.  

   Обрання   лічильної  комісії: 

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

обрати лічильну комісію позачергової тридцять третьої сесії районної 

ради у складі трьох депутатів: 

   

За – 27,  проти – 0,  утримались – 0. 

Вирішили :   

Рішення прийняти (додається №02-33/20). 

Обговорення порядку денного та регламенту роботи 

позачергової тридцять  третьої сесії районної ради VІІ скликання: 
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Голосували за пропозицію голови районної ради Андрюка М.І.:  

прийняти порядок денний та регламент роботи позачергової тридцять 

третьої сесії районної ради VІІ скликання за основу: 

За – 27,  проти – 0,  утримались – 0. 

Погребняк Р.М. – депутат районної ради вніс пропозицію 

включити в порядок денний питання «Про звернення до Президента 

України, Прем’єр-міністра України, Національної комісії, що  здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо 

перегляду постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24 грудня 

2019 року № 3049 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу 

природного газу для АТ «Чернівцігаз».  

Голосували за прозицію Погребняка Р.М.: 

За – 27,  проти – 0,  утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ  ТА  РЕГЛАМЕНТ 

позачергової тридцять третьої сесії районної ради VІІ скликання   

 

1. «Про розгляд рішення XLIX сесії Берегометської селищної ради VII 

скликання від 27 січня 2020 року «Про розгляд Наказу №8 від 17.01.2020 року 

«Про вивільнення працівників у зв’язку з скороченням штату та чисельності 

КНП «Вижницька районна лікарня». 

 

Доповідач: Митринюк В.Ф.  – головний лікар КНП «Вижницька районна 

лікарня». 

 

2. «Про звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України, 

Національної комісії, що  здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг щодо перегляду постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

від 24 грудня 2019 року № 3049 «Про встановлення тарифу на послуги 

розподілу природного газу для АТ «Чернівцігаз». 

 Доповідач: Погребняк Р.М. – депутат районної ради. 
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Розгляд питань порядку денного: 

 

Слухали: Митринюка Федора Володимировича – головного лікаря 

КНП «Вижницька районна лікарня» з питання «Про розгляд рішення 

XLIX сесії Берегометської селищної ради VII скликання від 27 січня 2020 

року «Про розгляд Наказу №8 від 17.01.2020 року «Про вивільнення 

працівників у звязку з скороченням штату та чисельності КНП 

«Вижницька районна лікарня».     

Шановні депутати, запрошені та присутні! 

++++++++++++++ 

Запитання: 

Тирон Т.І. – депутат районної ради. 

Відповідь:  

Митринюк Ф.В. – головного лікаря КНП «Вижницька районна 

лікарня».  

Виступили:  

Тріска І.С. - начальник управління фінансової політики, звітності та 

правового забезпечення Департаменту охорони здоров’я Чернівецької 

обласної державної адміністрацї. 

Тирон Т.І. – депутат районної ради. 

Шутак Д. В. - представник ініціативної групи. 

Боднарюк С.М. – Берегометський селищний голова. 

 

 Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд рішення XLIX сесії 

Берегометської селищної ради VII скликання від 27 січня 2020 року «Про 

розгляд Наказу №8 від 17.01.2020 року «Про вивільнення працівників у 

звязку з скороченням штату та чисельності КНП «Вижницька районна 

лікарня» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

На спільному засіданні постійних комісій районної ради з питань З 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності і захисту 

прав громадян; з питань бюджету, економічно-соціального розвитку; З 
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питань промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, розвитку 

підприємництва та туризму; з питань власності, агропромислового 

комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та надзвичайних 

ситуацій; з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту  та 

колегії районної ради було запропоновано прийняти настпне рішення: 

Керуючись п.20 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Цивільним та Господарським Кодексом 

України, Законом України «Основи законодавства України про охорону 

здоров'я» від 19.11.1992 року зі змінами, розглянувши  рішення ХLІХ сесії 

Берегометської селищної ради VII скликання від 27.01.2020 року «Про 

розгляд Наказу №8 від 17.01.2020 року «Про вивільнення працівників у 

зв’язку з скороченням штату та чисельності КНП «Вижницька районна 

лікарня», а також беручи до уваги колективне звернення жителів смт. 

Берегомет від 15.01.2020 року з цього приводу, відповідно до пункту 16.7 

Регламенту Вижницької районної ради VII скликання, враховуючи 

рекомендації постійних комісій районної ради, з метою недопущення 

зростання соціальної напруги у Вижницькому районі, районна рада    

ВИРІШИЛА: 

1. Рекомендувати головному лікарю КНП «Вижницька районна 

лікарня»  Митринюку Ф.В., для належного обслуговування жителів смт. 

Берегомет та навколишніх населених пунктів з надання вторинної 

медичної допомоги: 

1.1 Забезпечити прийом хворих в смт. Берегомет, вул. Центральна, 12 

вузькопрофільними спеціалістами лікарні, а саме: 

- хірургом-травматологом; 

- гінекологом; 

- офтальмологом; 

- отоларингологом; 

- дитячим терапевтом; 
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- рентген-лаборантом. 

1.2. Внести зміни до штатного розпису КНП «Вижницька районна 

лікарня», з урахуванням вимог п.п. 1.1. цього рішення. 

1.3. З урахуванням вимог п.п. 1.1., 1.2. цього рішення внести зміни до 

наказу №8 від 17.01.2020 року «Про вивільнення працівників у зв’язку з 

скороченням штату та чисельності КНП «Вижницька районна лікарня».  

 1.4.  Беручи до уваги п.п. 1.1. -1.2. цього рішення, створити умови 

для реєстрації відповідних лікарів КНП «Вижницька районна лікарня» до 

14.01.2020 року в міжнародній електронній системі охорони здоров'я e-

Нealth. 

2. Запропонувати головному лікарю КНП «Берегометський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Вижницької районної ради 

Козоріз Т.А. увести в штат підприємства посади медичної сестри денного 

стаціонару (1 шт. од.) та лаборанта (1 шт. од.). 

 3. Забезпечити виділення коштів з районного бюджету на придбання 

комп’ютерної техніки медичному персоналу КНП «Вижницька районна 

лікарня»  Вижницької районної ради.  

4. Відмовити Берегометський селищні раді у включенні до числа 

співзасновників комунального некомерційного підприємства «Вижницька 

районна лікарня» Вижницької районної ради з наступних підстав: 

- згідно рішення XХVІ сесії Вижницької районної ради VІІ скликання 

від 20.12.2018 року №162-26/18  комунальну установу «Вижницька 

центральна районна лікарня» реорганізовано шляхом перетворення в 

комунальне некомерційне підприємство «Вижницька районна лікарня».  

Реорганізація закладу охорони здоров’я здійснена у відповідності до 

Закону України  «Основи законодавства України про охорону здоров’я», 

статті 78 Господарського Кодексу України виключно у комунальне 

унітарне підприємство - що створюється одним засновником.  
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Комунальне підприємство, що включає двох і більше засновників, 

відповідно до частини 1 статті 63 Господарського Кодексу України, 

частини 14 статті 16 Закону України  «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я» має статус спільного. Утворення спільних комунальних 

підприємств можливе шляхом здійснення співробітництва територіальних 

громад. Суб’єктами такого співробітництва, відповідно до Закону України 

«Про співробітництво територіальних громад» є - сільські, селищні, міські 

ради. Згідно статті 13 Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад»,  забороняється утворення спільних комунальних 

підприємств на базі майна, яке відповідно до Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна» та рішення органу 

місцевого самоврядування, не підлягає приватизації. Районна рада, згідно 

Закону України «Про співробітництво територіальних громад» не є 

суб’єктом співробітництва територіальних громад, а майно, що закріплене 

за КНП «Вижницька районна лікарня», не підлягає приватизації. 

З огляду на викладене, функціонування  КНП «Вижницька районна 

лікарня» можливе у формі комунального унітарного підприємства і 

Берегометська селищна рада не може виступати співзасновником КНП  

«Вижницька районна лікарня». 

У відповідності із частиною 2 статті 19 Конституції України органи 

місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією 

та законами України. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні 

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

та спорту та з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій. 

 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 
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Пропозицію прийнято. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд рішення XLIX сесії 

Берегометської селищної ради VII скликання від 27 січня 2020 року 

«Про розгляд Наказу №8 від 17.01.2020 року «Про вивільнення 

працівників у звязку з скороченням штату та чисельності КНП 

«Вижницька районна лікарня»   в цілому: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (03-33/20 додається). 

 

Слухали: Погребняка Руслана Миколайовича – депутата 

районної ради, голову постійної комісії районної ради з  питань 

промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, розвитку 

підприємництва та туризму «Про Звернення до Президента України, 

Прем’єр-міністра України, Національної комісії, що  здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

щодо перегляду постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

від 24 грудня 2019 року № 3049 «Про встановлення тарифу на послуги 

розподілу природного газу для АТ «Чернівцігаз».     

Шановні депутати! 

+++++++++++ 

Дякую за увагу! 

Андрюк М.І. – голова районної ради пропонується наступний 

наступний текст рішення та звернення:   

1. Прийняти звернення до  Президента України, Прем’єр-міністра 

України, Національної комісії, що  здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг щодо перегляду постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг від 24 грудня 2019 року № 3049 «Про встановлення 
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тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «Чернівцігаз» 

(додається).    

2. Це рішення з текстом звернення направити до  Президента України, 

Прем’єр-міністра України, Національної комісії, що  здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

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. 

Президенту України 

Прем’єр-міністру України 

Національній комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

Звернення 

щодо перегляду постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24 грудня 

2019 року № 3049 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу 

природного газу для АТ «Чернівцігаз» 

У зв’язку з прийняттям постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24 

грудня 2019 року № 3049 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу 

природного газу для АТ «Чернівцігаз» встановлено нові тарифи на доставку 

природного газу та змінено порядок оплати послуг за його доставку. Таким 

чином, з січня 2020 року плата за доставку природного газу вилучена з рахунків 

за газ, що призвело до того, що споживачі отримали два окремі рахунки на 

оплату послуги. 

Враховуючи стурбованість мешканців району та численні звернення 

споживачів до виконавчих органів, органів місцевого самоврядування та 

депутатів районної ради звертаємося до Вас з проханням: 

- про перегляд тарифу на послугу розподілу природного газу, а саме 

його структуру (елементи витрат); 
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- про приведення тарифу на послугу розподілу природного газу до 

єдиного значення для всіх мешканців країни (від 0,36 до 1,308 за 1 м3 з ПДВ з 

01.01.2020 по 30.06.2020) з метою забезпечення соціальної справедливості; 

- про перегляд підстав нарахування за послугу розподілу природного 

газу для нових споживачів та тих, які у поточний чи попередній рік не 

споживають/споживали природний газ; 

- про перегляд механізму розрахунку розміру оплати послуг доставки 

природного газу, а саме застосування обсягу споживання природного газу за 

попередній рік, так як температурний режим кожного року є різним, а 

відповідно і споживання природного газу; 

- про перегляд можливості не розподілення оплати за послугу на 

окремі рахунки, що спричиняє соціальну напругу серед споживачів послуг; 

- про врахування в оплату за споживання газу за фактичними 

показниками.  

Вижницька районна рада просить переглянути постанову Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг від 24 грудня 2019 року № 3049 «Про встановлення 

тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «Чернівцігаз» та вжити 

відповідні заходи. 

 

  Голосували: прийняти рішення  «Про Звернення до Президента 

України, Прем’єр-міністра України, Національної комісії, що  

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг щодо перегляду постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

від 24 грудня 2019 року № 3049 «Про встановлення тарифу на послуги 

розподілу природного газу для АТ «Чернівцігаз» за основу: 

За – 27, проти – 0, утримались – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про Звернення до Президента 

України, Прем’єр-міністра України, Національної комісії, що  

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
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послуг щодо перегляду постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

від 24 грудня 2019 року № 3049 «Про встановлення тарифу на послуги 

розподілу природного газу для АТ «Чернівцігаз»   в цілому: 

За – 27, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (04-33/20 додається). 

 

Шановні колеги! 

Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути. 

Позачергову тридцять третю сесію районної ради сьомого скликання 

оголошую закритою. 

 

Голова районної ради        М.Андрюк  

 


