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УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

П Р О Т О К О Л 

шостої  сесії районної ради  

VІІ скликання 

21 квітня 2016 року                                                                м.Вижниця 

            1100 год. 

Присутні                         -  28 депутатів районної ради 

                                             із  34 (список додається) 

  

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

 

Президія:  

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 Сторожинецького 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; 

- міські, 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 шостої сесії районної ради.  

Обрання  секретаріату: 

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

секретаріат шостої сесії районної ради у складі трьох депутатів: 

   За – 28,  проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили:   

Рішення прийняти (додається №99-6/16) 

 

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

комісію шостої сесії районної ради.  

   Обрання   лічильної  комісії: 

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

лічильну комісію шостої сесії районної ради у складі трьох депутатів: 

   

За – 28,  проти – 0,  утримались – 0. 

Вирішили :   
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Рішення прийняти (додається №100-6/16). 

Обговорення порядку денного та регламенту роботи шостої сесії 

районної ради VІІ скликання: 

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

прийняти порядок денний та регламент роботи шостої сесії районної ради VІІ 

скликання за основу: 

За – 28,  проти – 0,  утримались – 0. 

Андрюк М.І. - голова районної ради: 

Шановні члени лічильної комісії! 

Звертаю Вашу увагу, що відповідно до статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» голосування депутатів за прийняття рішень 

на сесіях ради  здійснюється  поіменно. Відповідно до цього лічильній комісії 

роздані бланки для заповнення результатів голосування по кожному проекту 

рішення. Таким чином, члени лічильної комісії повинні слідкувати за тим, як 

проходить голосування по прийняттю проекту  рішення в цілому, і результати 

поіменного голосування кожного депутата ради вносити в ці бланки. Бланки 

поіменного голосування скріплюються підписами членів лічильної комісії. 

Прошу секретаріат і лічильну комісію сесії згідно розданих вам форм 

підраховувати результати поіменного голосування і повідомляти президію про 

них та записувати пропозиції, зміни і доповнення до проектів рішень сесії. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

На засіданні профільних постійних комісій районної ради та засіданні 

колегії районної ради було внесено наступні зміни: 

Назву питання 9 порядку денного викласти в наступній редакції:  

«Про вирішення питань щодо надання дозволу на звільнення від оплати 

за теплопостачання, оренди приміщень (в канікулярний період), обладнання 

харчоблоків суб’єктів господарювання, які здійснюють гаряче харчування учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів району у орендованих приміщеннях 

харчоблоків спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

району». 
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Оновлений проект рішення з цього питання Вам роздано на руки. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

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

1. «Про депутатське звернення голови депутатської фракції 

«Батьківщина» у Вижницькій районній раді – Семирозума О.І., звернення 

окремих депутатів Чернівецької обласної ради, районної ради від політичної 

партії «ВО «Батьківщина», представників районних громадських організацій, 

партій, спілок, асоціацій підприємців, деревообробників та лісозаготівельників 

стосовно кандидатури на вакантну посаду директора ДП «Берегометське ЛМГ». 

2. «Про депутатський запит депутата Чернівецької обласної ради 

Гавриляка Ю.В. щодо відкриття групи дошкільного виховання у Мигівському 

НВК». 

3. «Про депутатський запит депутата Чернівецької обласної ради 

Гавриляка Ю.В. щодо ремонту дороги Лукавці-Мигове-Велике-Банилів 

Підгірний-Мигове-Горкут (дорога Т2624 Петрачанка-Банилів Підгірний-

Лукавці-Р62)».  

4. «Про депутатський запит депутата районної ради Гаврильчука І.С. 

щодо проведення заходів від підтоплення та замулення русла р.Бережниця в 

с.Слобода-Банилів». 

5.  «Про депутатське звернення депутата районної ради Татарина Ю.Д. 

стосовно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».  

6. «Про депутатське звернення депутата районної ради Татарина Ю.Д. 

щодо відновлення проводового радіомовлення в с.Іспас (Горкут)».  

7. «Про депутатське звернення депутата районної ради Татарина Ю.Д. 

щодо ремонту комунальної дороги в с.Іспас (Іспаський Майдан)».  

8. «Про звернення депутатів Вижницької районної ради Чернівецької 

області до народного депутата України Рибака І.П. щодо сприяння в розгляді та 

внесенню Верховною Радою України змін до Бюджетного кодексу України в 

частині спрямування рентної плати за користування надрами для видобування 
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корисних копалин загальнодержавного значення».  

9. «Про депутатське звернення депутата районної ради Костецького Ю.М.  

щодо виплати заборгованості по заробітній платі працівникам філії 

«Вижницький райавтодор» ДП «Чернівецький облавтодор» та проведення 

розрахунків за виконані роботи на території Вижницького району».  

10. «Про депутатське звернення депутата районної ради Павлюка В.Ю.  

щодо встановлення відповідних дорожніх знаків по вул.Гагаріна, пішохідний 

перехід біля школи, а також знак «Перегін худоби» по вул.Іспаській в с.Іспас».  

11. «Про депутатський запит депутата районної ради Тирон Т.І. щодо 

визначення місць відтворення диких тварин».  

12. «Про депутатське звернення депутата районної ради Погребняка Р.М. 

щодо прийняття звернення депутатів Вижницької районної ради до 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та депутату 

Верховної ради України Рибаку І.П. щодо зміни періоду опалювального 

сезону».  

Пропоную включити ці питання розглянути в питанні «РІЗНЕ» порядку 

денного сесії. 

За – 28,  проти – 0,  утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про затвердження Програми сприяння органам виконавчої влади по 

виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у Вижницькому 

районі на 2016-2018 роки. 

Доповідач: Фуштей М.М. – керівник апарату Вижницької районної 

державної адміністрації.  

Проект рішення роздається на руки. 
2. Про затвердження Програми приватизації об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району на 2016-2017 

роки. 

Доповідач: Романюк І.Т. – голова постійної комісії районної ради з 

питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку.  

Співдоповідач: Джал О.В. - завідувач відділу з питань управління 

об’єктами комунальної власності, інвестицій та транскордонного 

співробітництва. 

Проект рішення роздається на руки. 
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3. Про внесення змін та доповнень до районної програми підтримки 

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

роки та встановлення щомісячної адресної допомоги. 

Доповідач: Коновчук В.В. – голова Вижницької районної організації УСВА  

Проект рішення роздається на руки. 
4. Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік. 

Доповідач: Кириляк Л.І. – начальник фінансового управління районної 

державної адміністрації;  

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

питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку. 

Проект рішення роздається на руки. 
5. Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок. 

Доповідач: Будз А.Ю. – в.о. начальника Держземгеокадастру у 

Вижницькому районі; 

Співдоповідач: Никифоряк Ю.П. – голова постійної комісії районної ради 

з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони 

довкілля та надзвичайних ситуацій. 

Проект рішення роздається на руки. 
6. Про внесення змін до Статутів загальноосвітніх навчальних закладів 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району. 

7. Про погодження призначення керівників окремих навчальних закладів 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району.  

8. Про вирішення питань щодо продовження терміну дії контрактів з 

керівниками окремих загальноосвітніх навчальних закладів району та КУ 

«Вижницька ЦРЛ», які використовують майно, що належить до спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району. 

9. Про надання дозволу на звільнення від оплати за теплопостачання, 

оренди приміщень та обладнання харчоблоків суб’єктів господарювання, які 

здійснюють гаряче харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

району у орендованих приміщеннях харчоблоків спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району.  

Доповідач по 6-9 питаннях: Андрич М.Г. – начальник відділу освіти 

Вижницької районної державної адміністрації. 

Проекти рішень роздаються на руки. 
10. Про присвоєння Банилівській ЗОШ І-ІІІ ст. імені Івана Діяконюка та 

встановлення меморіальної дошки пам’яті героїв АТО Олександра Колотила та 

Івана Діяконюка. 

11. Про внесення змін до статуту комунального підприємства «Редакція 

районного радіомовлення «Радіо «Хвилі Черемошу» Вижницької районної 

ради.  

12. Про штатну чисельність комунального підприємства «Редакція 

районного радіомовлення «Радіо «Хвилі Черемошу» Вижницької районної ради 

13. Про реформування друкованого засобу масової інформації та редакції, 

співзасновником яких є Вижницька районна рада. 

Доповідач по 10-13 питаннях: Голобуцька К.В. – завідувач юридичного 
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відділу виконавчого апарату районної ради.  

Проекти рішень роздаються на руки. 
14. Про внесення змін до рішення четвертої сесії Вижницької районної 

ради VI скликання від 24 березня 2011 року №16-4/11 «Про уточнений перелік 

об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району.  

15. Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст Вижницького району. 

Доповідач: Романюк І.Т. – голова постійної комісії районної ради з 

питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку.  

Співдоповідач: Джал О.В. - завідувач відділу з питань управління 

об’єктами комунальної власності, інвестицій та транскордонного 

співробітництва. 

Проекти рішень роздаються на руки. 
16. Про передачу в позичку (безоплатне користування) нерухомого майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району. 

17. Про затвердження розпорядження голови районної ради від 17 

березня 2016 року №19 «Про затвердження складу комісій районної ради». 

Доповідач по 14, 16, 17 питаннях: Джал О.В. - завідувач відділу з питань 

управління об’єктами комунальної власності, інвестицій та транскордонного 

співробітництва. 

Проекти рішень роздаються на руки. 
18. Про звернення депутатів районної ради щодо можливості повернення 

комунальному підприємству «Вижницьке районне бюро технічної 

інвентаризації» Вижницької районної ради коштів від АТ «Брокбізнесбанк». 

Доповідач: Гузак Ю.С. – начальник КП «Вижницьке РБТІ».  

Проект рішення роздається на руки. 
19. Про запит депутата районної ради Зав’яльця М.Г. 

Доповідач: Флора Ю.Я. – завідувач загального відділу виконавчого 

апарату районної ради.  

Проект рішення роздається на руки. 
20. Різне. 

  

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

 Голосували:  

Прийняти порядок денний та регламент роботи шостої сесії районної 

ради VІІ скликання в цілому: 

За – 28,  проти – 0,  утримались – 0. 

Розгляд питань порядку денного: 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Програми 

сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними повноважень, 
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делегованих районною радою у Вижницькому районі на 2016-2018 роки» за 

основу: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Програми 

сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними повноважень, 

делегованих районною радою у Вижницькому районі на 2016-2018 роки»   в 

цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (101-6/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Програми 

приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст Вижницького району на 2016-2017 роки» за основу: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Програми 

приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст Вижницького району на 2016-2017 роки»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (102-6/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін та доповнень до 

районної програми підтримки ветеранів Афганської війни, учасників 

бойових дій та їх сімей на 2014-2018 роки та встановлення щомісячної 

адресної допомоги» за основу: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін та доповнень до 

районної програми підтримки ветеранів Афганської війни, учасників 

бойових дій та їх сімей на 2014-2018 роки та встановлення щомісячної 
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адресної допомоги»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (103-6/16 додається). 

Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового 

управління районної державної адміністрації з питання «Про внесення змін до 

районного бюджету на 2016 рік».     

Шановні депутати! 

В проекті рішення сесії вносяться зміни до рішення третьої сесії 

Вижницької районної ради VІІ скликання від 24 грудня 2015 року  № 43-3/15 

“Про районний бюджет на 2016 рік, враховуючи рішення IV сесії Чернівецької 

обласної ради  VІІ скликання від 15.03.2016 року №13-04/16 «Про внесення 

змін до обласного бюджету на 2016 рік», рішення шостої сесії VII скликання 

Міліївської сільської ради від 10 березня 2016 року № 12-06/16 “Про внесення 

змін до сільського бюджету на 2016 рік”, рішення шостої сесії VII скликання 

Вижницької міської ради від 16 березня 2016 року № 47-6/16 “Про внесення 

змін до рішення третьої сесії сьомого скликання від 25.12.2015 року № 36-3/15  

“Про міський бюджет на 2016 рік”, зокрема: 

1.1. Збільшується обсяг доходної частини районного бюджету в 

загальній сумі 208600 гривень, в тому числі по загального фонду в сумі 200000 

гривень, спеціальному фонду 8600 гривень в тому числі по бюджету розвитку 

8600 гривень за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на видання, придбання зберігання і доставку підручників і 

посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів в  сумі 188000 

гривень, в тому числі по загальному фонду 188000 гривень, цільової субвенції з 

Вижницького міського бюджету районному бюджету для фінансування 

головного розпорядника коштів “Районна рада” в сумі 12000 гривень, в тому 

числі по загальному фонду в сумі 12000 гривень для придбання стільців та 

столів в приміщення сумісної комунальної власності за адресою м.Вижниця, 

вул. Січових Стрільців № 4, цільової субвенції з Міліївського сільського 
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бюджету районному бюджету для фінансування головного розпорядника 

коштів “Відділ освіти Вижницької райдержадміністрації” в сумі 8600 гривень 

по спеціальному фонду в тому числі по бюджету розвитку 8600 гривень для 

Міліївської ЗОШ І-ІІІ ст., в сумі 2600 гривень, для придбання бойлера та 

Кибацької ЗОШ І-ІІ ст. в сумі 6000 гривень, для капітального ремонту та 

облаштування з водопостачання, згідно листа відділу освіти Вижницької 

райдержадміністрації № 131 від 29.01.2016 року та листа № 153 від 04.02.2016 

року. 

 Збільшується обсяг видатків районного бюджету на 2016 рік в сумі 

208600 гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі  12000 гривень та  по 

спеціальному фонду в сумі 196600 гривень, з них  за рахунок передачі коштів 

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на на придбання 

підручників для учнів 4-7-х класів із загального фонду до спеціального фонду в 

сумі 188000 гривень. 

Вносяться відповідні зміни в розподіл видатків районного бюджету, 

Джерела фінансування та в Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку.  

У зв’язку з тим, що частиною 8 статті 23 Бюджетного кодексу 

передбачено можливість перерозподілу у межах загального обсягу бюджетних 

призначень головного розпорядника бюджетних коштів видатків за 

бюджетними програмами, здійснено перерозподіл розпорядженням районної 

державної адміністрації від 09.03.2016 року № 46 “Про перерозподіл 

бюджетних асигнувань районного бюджету на 2016 рік”, яке пропонується 

затвердити.  

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-
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економічного розвитку з питання «Про внесення змін до районного бюджету 

на 2016 рік».   

Шановні депутати! 

На засіданні постійної комісії районної ради було внесено наступні зміни: 

- Замостянській сільській раді на проведення ремонту водовідведення  та 

водопостачання в ДНЗ  с. Замостя – 60 000 грн.; 

- Карапчівській сільській раді для завершення ремонтних робіт та 

придбання стільців в будинку народної творчості та дозвілля с. Карапчів – 35 

000 грн.; 

Відділу освіти райдержадміністрації на фінансування: 

 - на харчування учнів ЗНЗ, з малозабезпечених сімей, які тимчасово 

опинилися в  складних життєвих обставинах, та з числа інвалідів, сімей 

учасників АТО, переселенців 370 000 грн. 

Відділу охорони здоров’я  Вижницької райдержадміністрації на 

фінансування: 

- КЗ «Вашківецький центр первинної медико-санітарної допомоги» на 

придбання насосів -25 000 грн.; 

- КУ «Вижницька центральна районна лікарня» - для  проведення  

ремонту автомобіля швидкої допомоги  – 20 000 грн. ; 

- КЗ «Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 

проведення ремонту автомобіля швидкої допомоги – 15 000 грн. 

 Відділу культури Вижницької райдержадміністрації на фінансування: 

-  кінофестивалю «Миколайчук - фест» - 20 000 грн.; 

- лауреатів районних премій ім. Георгія Гараса та Василя Михайлюка (по 

3 000 грн. зокрема) –  6000 грн.; 

 Вижницькій районній раді на фінансування: 

- Трудового архіву по придбанню комп’ютерної техніки – 12 000 грн.; 

- заходів районної програми підтримки ветеранів Афганської війни, 

учасників бойових дій та їх сімей на 2014-2018 роки – 28 900 грн.; 

- на завершення робіт по облаштуванню пандуса при вході до 
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адмінбудинку районної ради та райдержадміністрації – 10 000 грн.; 

- редакції радіомовлення «Хвилі Черемошу» на виплату заробітної плати 

згідно  комплексної програми розвитку інформаційної та видавничої галузей 

Вижницького району на 2016-2017 роки – 20 000 грн. 

Вижницькій райдержадміністрації на фінансування: 

- заходів Програми сприяння органам виконавчої влади по виконанню 

ними повноважень, делегованих районною радою у Вижницькому районі на 

2016 - 2018 роки (при умові  її затвердження) – 50 000 грн. 

- заходів  для  фінансування районної цільової соціальної програми 

розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки – 20 000 грн. 

- заходів районної програми запобігання дитячій бездоглядності та 

захисту прав дитини у Вижницькому районі на 2012-2016 роки – 5 000 грн. 

-  Надати субвенцію обласному бюджету з районного бюджету для 

співфінансування завершення добудови  ФАПу  с. Виженка – 140 100 грн., яке 

не було виділено в 2015 році. 

Відділу охорони здоров’я Вижницької райдержадміністрації за рахунок 

вільного залишку коштів медичної субвенції на початок року на фінансування: 

- КУ «Вижницька центральна районна лікарня» для забезпечення 

своєчасної виплати заробітної плати по КУ “Вижницька ЦРЛ” за квітень місяць 

та у зв’язку із відсутністю асигнувань на дані цілі, здійснити розподіл залишку 

коштів медичної субвенції на початок року в сумі 205 402 гривні (з них за 

рахунок залишку медичної субвенції з обласного бюджету в сумі 133 610 

гривень та за рахунок залишку коштів на початок року медичної субвенції з 

державного бюджету в сумі 71 792 гривні), спрямувавши їх на видатки по 

КТКВМБ 080101 “Лікарні” на оплату за спожиті енергоносії, одночасно 

скоротивши заплановані кошторисні призначення на енергоносії в сумі 205 402 

грн. та направити на оплату праці з нарахуваннями, в т.ч. на КЕКВ 2111 

“Заробітна плата” 168 200 гривень та на КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну 

плату”  37 202  гривні.   

- КЗ «Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
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розподілити залишок медичної субвенції з державного бюджету на початок 

року, який не використаний на дані цілі,  для придбання обладнання для ФАПу 

с. Виженка - 400 000 грн. 

Відділу освіти райдержадміністрації на фінансування: 

За рахунок економії асигнувань з коштів освітньої субвенції, 

передбачених на харчування учнів ЗНЗ, внаслідок того, що учні 1-4 класів 

(окрім з числа малозабезпечених) не мають права харчуватися з даних коштів, 2 

643 000 грн. по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» здійснити перерозподіл 

коштів, а саме, направити на незабезпеченість видатків на заробітну плату – 1 

693 000 грн. (КЕКВ 2111 – 1 376 400 грн., КЕКВ 2120 316 600 грн.); на  

недоплановані видатки на оплату послуг крім комунальних (КЕКВ 2240) в сумі 

500 000 грн. на поточні ремонти ЗНЗ району, а також для забезпечення 

співфінансування придбання  автобуса для ЗОШ (КЕКВ 3110) в сумі 450 000 

грн.  

  - Багнянській сільській раді на проведення оновлення нормативно-

грошової оцінки землі – 9 000 грн. (за рахунок спеціального фонду від коштів 

втрат сільськогосподарського та лісогосподарського призначення).    

Дякую за увагу! 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2016 рік» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2016 рік»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (104-6/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок» за основу: 
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За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (105-6/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до Статутів 

загальноосвітніх навчальних закладів спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до Статутів 

загальноосвітніх навчальних закладів спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (106-6/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про погодження призначення 

керівників окремих навчальних закладів спільної власності 

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

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про погодження призначення 

керівників окремих навчальних закладів спільної власності 

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

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (107-6/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про вирішення питань щодо 

продовження терміну дії контрактів з керівниками окремих 
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загальноосвітніх навчальних закладів району та КУ «Вижницька ЦРЛ», 

які використовують майно, що належить до спільної власності 

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

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про вирішення питань щодо 

продовження терміну дії контрактів з керівниками окремих 

загальноосвітніх навчальних закладів району та КУ «Вижницька ЦРЛ», 

які використовують майно, що належить до спільної власності 

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

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (108-6/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про надання дозволу на звільнення 

від оплати за теплопостачання, оренди приміщень та обладнання 

харчоблоків суб’єктів господарювання, які здійснюють гаряче харчування 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів району у орендованих 

приміщеннях харчоблоків спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про надання дозволу на звільнення 

від оплати за теплопостачання, оренди приміщень та обладнання 

харчоблоків суб’єктів господарювання, які здійснюють гаряче харчування 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів району у орендованих 

приміщеннях харчоблоків спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (109-6/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про присвоєння Банилівській ЗОШ 
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І-ІІІ ст. імені Івана Діяконюка та встановлення меморіальної дошки 

пам’яті героїв АТО Олександра Колотила та Івана Діяконюка» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про присвоєння Банилівській ЗОШ 

І-ІІІ ст. імені Івана Діяконюка та встановлення меморіальної дошки 

пам’яті героїв АТО Олександра Колотила та Івана Діяконюка»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (110-6/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до статуту 

комунального підприємства «Редакція районного радіомовлення «Радіо 

«Хвилі Черемошу» Вижницької районної ради» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Шановні депутати! 

На засіданні профільної постійної комісії районної ради враховані 

пропозиції депутата районної ради Семирозума О.І. до проекту рішення, а 

саме: 

- в п.1.1. проекту рішення в абзаці 6, після слова «заслуховує», 

доповнити словом «звіт»; в абзаці 7 після слова «інформацію» доповнити 

словосполученням «про фінансово-господарську діяльність редакції». 

Голосували за пропозицію депутатів постійної комісії: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Пропозицію прийнято. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до статуту 

комунального підприємства «Редакція районного радіомовлення «Радіо 

«Хвилі Черемошу» Вижницької районної ради»   в цілому: 
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За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (111-6/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про штатну чисельність 

комунального підприємства «Редакція районного радіомовлення «Радіо 

«Хвилі Черемошу» Вижницької районної ради» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Шановні депутати! 

На спільному засіданні постійних комісій з питань бюджету, фінансів і 

соціально-економічного розвитку; з питань власності, агропромислового 

комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій; 

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

та засіданні колегії районної ради було внесено наступні зміни: 

В пункті 1 проекту рішення «кореспондент – 0,5 шт.од» замінити на  

«кореспондент – 0,25 шт.од». 

Голосували за пропозицію депутатів постійних комісій: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Пропозицію прийнято. 

Голосували: прийняти рішення  «Про штатну чисельність 

комунального підприємства «Редакція районного радіомовлення «Радіо 

«Хвилі Черемошу» Вижницької районної ради»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (112-6/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про реформування друкованого 

засобу масової інформації та редакції, співзасновником яких є Вижницька 

районна рада» за основу: 
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За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про реформування друкованого 

засобу масової інформації та редакції, співзасновником яких є Вижницька 

районна рада»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (113-6/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до рішення 

четвертої сесії Вижницької районної ради VI скликання від 24 березня 2011 

року №16-4/11 «Про уточнений перелік об’єктів спільної власності 

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

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до рішення 

четвертої сесії Вижницької районної ради VI скликання від 24 березня 2011 

року №16-4/11 «Про уточнений перелік об’єктів спільної власності 

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

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (114-6/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про управління майном спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району» 

за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про управління майном спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району»   

в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 
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Рішення прийняти (115-6/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про передачу в позичку (безоплатне 

користування) нерухомого майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про передачу в позичку (безоплатне 

користування) нерухомого майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (116-6/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження розпорядження 

голови районної ради від 17 березня 2016 року №19 «Про затвердження 

складу комісій районної ради» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження розпорядження 

голови районної ради від 17 березня 2016 року №19 «Про затвердження 

складу комісій районної ради»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (117-6/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення депутатів районної 

ради щодо можливості повернення комунальному підприємству 

«Вижницьке районне бюро технічної інвентаризації» Вижницької районної 

ради коштів від АТ «Брокбізнесбанк» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення депутатів районної 

ради щодо можливості повернення комунальному підприємству 
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«Вижницьке районне бюро технічної інвентаризації» Вижницької районної 

ради коштів від АТ «Брокбізнесбанк»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (118-6/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Зав’яльця М.Г.» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Зав’яльця М.Г.»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (119-6/16 додається). 

Питання «Різне»: 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатське звернення голови 

депутатської фракції «Батьківщина» у Вижницькій районній раді – 

Семирозума О.І., звернення окремих депутатів Чернівецької обласної ради, 

районної ради від політичної партії «ВО «Батьківщина», представників 

районних громадських організацій, партій, спілок, асоціацій підприємців, 

деревообробників та лісозаготівельників стосовно кандидатури на 

вакантну посаду директора ДП «Берегометське ЛМГ»» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатське звернення голови 

депутатської фракції «Батьківщина» у Вижницькій районній раді – 

Семирозума О.І., звернення окремих депутатів Чернівецької обласної ради, 

районної ради від політичної партії «ВО «Батьківщина», представників 

районних громадських організацій, партій, спілок, асоціацій підприємців, 

деревообробників та лісозаготівельників стосовно кандидатури на 

вакантну посаду директора ДП «Берегометське ЛМГ»»   в цілому: 
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За –21, утримались – 5, проти – 0, не голосували – 2. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (120-6/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

Чернівецької обласної ради Гавриляка Ю.В. щодо відкриття групи 

дошкільного виховання у Мигівському НВК» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

Чернівецької обласної ради Гавриляка Ю.В. щодо відкриття групи 

дошкільного виховання у Мигівському НВК»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (121-6/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

Чернівецької обласної ради Гавриляка Ю.В. щодо ремонту дороги 

Лукавці-Мигове-Велике-Банилів Підгірний-Мигове-Горкут (дорога Т2624 

Петрачанка-Банилів Підгірний-Лукавці-Р62)» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

Чернівецької обласної ради Гавриляка Ю.В. щодо ремонту дороги 

Лукавці-Мигове-Велике-Банилів Підгірний-Мигове-Горкут (дорога Т2624 

Петрачанка-Банилів Підгірний-Лукавці-Р62)»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (122-6/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Гаврильчука І.С. щодо проведення заходів від підтоплення 

та замулення русла р.Бережниця в с.Слобода-Банилів» за основу: 
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За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Гаврильчука І.С. щодо проведення заходів від підтоплення 

та замулення русла р.Бережниця в с.Слобода-Банилів»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (123-6/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатське звернення депутата 

районної ради Татарина Ю.Д. стосовно Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатське звернення депутата 

районної ради Татарина Ю.Д. стосовно Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (124-6/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатське звернення депутата 

районної ради Татарина Ю.Д. щодо відновлення проводового 

радіомовлення в с.Іспас (Горкут)» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатське звернення депутата 

районної ради Татарина Ю.Д. щодо відновлення проводового 

радіомовлення в с.Іспас (Горкут)»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (125-6/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатське звернення депутата 
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районної ради Татарина Ю.Д. щодо ремонту комунальної дороги в с.Іспас 

(Іспаський Майдан)» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатське звернення депутата 

районної ради Татарина Ю.Д. щодо ремонту комунальної дороги в с.Іспас 

(Іспаський Майдан)»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (126-6/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення депутатів Вижницької 

районної ради Чернівецької області до народного депутата України Рибака 

І.П. щодо сприяння в розгляді та внесенню Верховною Радою України змін 

до Бюджетного кодексу України в частині спрямування рентної плати за 

користування надрами для видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення депутатів Вижницької 

районної ради Чернівецької області до народного депутата України Рибака 

І.П. щодо сприяння в розгляді та внесенню Верховною Радою України змін 

до Бюджетного кодексу України в частині спрямування рентної плати за 

користування надрами для видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (127-6/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатське звернення депутата 

районної ради Костецького Ю.М.  щодо виплати заборгованості по 

заробітній платі працівникам філії «Вижницький райавтодор» ДП 

«Чернівецький облавтодор» та проведення розрахунків за виконані роботи 



 
24 

на території Вижницького району» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатське звернення депутата 

районної ради Костецького Ю.М.  щодо виплати заборгованості по 

заробітній платі працівникам філії «Вижницький райавтодор» ДП 

«Чернівецький облавтодор» та проведення розрахунків за виконані роботи 

на території Вижницького району»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (128-6/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатське звернення депутата 

районної ради Павлюка В.Ю.  щодо встановлення відповідних дорожніх 

знаків по вул.Гагаріна, пішохідний перехід біля школи, а також знак 

«Перегін худоби» по вул.Іспаській в с.Іспас» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатське звернення депутата 

районної ради Павлюка В.Ю.  щодо встановлення відповідних дорожніх 

знаків по вул.Гагаріна, пішохідний перехід біля школи, а також знак 

«Перегін худоби» по вул.Іспаській в с.Іспас»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (129-6/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Тирон Т.І. щодо визначення місць відтворення диких 

тварин» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Тирон Т.І. щодо визначення місць відтворення диких 
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тварин»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (130-6/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатське звернення депутата 

районної ради Погребняка Р.М. щодо прийняття звернення депутатів 

Вижницької районної ради до Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України та депутату Верховної ради України Рибаку І.П. 

щодо зміни періоду опалювального сезону» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради . 

Шановні депутати! 

Пропонується наступний текст звернення:  

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Вижницької районної ради Чернівецької області VII 

скликання 

Ми, депутати Вижницької районної ради Чернівецької області VII 

скликання звертаємось до Вас з клопотанням сприяти в розгляді питання 

оплати за газ в квітні місяці 2016 року.   

У зв’язку з погіршенням погодних умов та зниженням температурного 

режиму в квітні місяці 2016 року виникла потреба жителів Вижницького 

району у включенні опалювальних приладів, а підвищення ціни на газ буде 

не посильним для населення. 

Споживачі, котрі використовують блакитне паливо для опалення своїх 

помешкань, начебто мали б сплачувати за нього 3,6 гривні за куб за умови, 

що не використали протягом опалювального періоду ліміт у 1200 кубічних 

метрів. Мовляв, це передбачено прийнятою постановою КМУ №234 від 30 

березня. Але уважно вчитавшись у документ, можна зрозуміти, що ніякої 

пільгової ціни на газ для населення на квітень немає.  
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Підвищення ціни на газ призведе до того що населення не потягне такі 

тарифи  та й держава також буде не в змозі оплачувати величезну кількість 

субсидій. 

З огляду на викладене, просимо Вашого сприяння у вирішенні питання 

щодо залишення ціни на газ рівня березня місяця. 

Заздалегідь вдячні за взаєморозуміння! 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатське звернення депутата 

районної ради Погребняка Р.М. щодо прийняття звернення депутатів 

Вижницької районної ради до Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України та депутату Верховної ради України Рибаку І.П. 

щодо зміни періоду опалювального сезону»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (131-6/16 додається). 

 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні колеги! 

Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути. 

Шосту сесію районної ради сьомого скликання оголошую закритою. 

 

 

 

Голова районної ради        М.Андрюк  

 

 

 

 

 


