
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №48 

 13  серпня   2018 року          м.Вижниця 

 

Про скликання двадцять четвертої         

сесії районної ради сьомого скликання 

 

Керуючись ч.7.ст.55, ст.46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

І. Скликати двадцять четверту сесію районної ради сьомого скликання 

30 серпня      2018 року об 11 годині в сесійній залі районної ради. 

ІІ. На розгляд двадцять четвертої сесії районної ради сьомого 

скликання внести питання: 

1.Про інформацію щодо діяльності Кіцманської місцевої 

прокуратури на території Вижницького району за перше півріччя 2018 

року. 

Доповідач: А.Никифорук – керівник Кіцманської місцевої прокуратури. 

 2.Про внесення змін та доповнень до комплексної Програми 

розвитку інформаційної та видавничої галузей Вижницького району на 

2018-2020 роки. 

Доповідач: О.Колбасова – головний спеціаліст відділу внутрішньої 

політики та доступу до публічної інформації апарату Вижницької районної 

державної адміністрації.  

3. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І 

півріччя 2018 року. 

4. Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік.  

Доповідач 3-4 питаннях: Л.Кириляк  – начальник фінансового 
управління Вижницької районної державної адміністрації. 

5. Про затвердження розпорядження голови районної ради від 

17.05.2017 року №49 «Про делегування представників до госпітальних 

рад. 

6.Про встановлення (зміну) меж населеного пункту с. Мигове 

Мигівської сільської ради Вижницького району Чернівецької області.  
7. Про затвердження міжнародних договорів про співпрацю. 

8. Про внесення змін в склад постійних комісій районної ради VІІ 

скликання. 



Доповідач по 5-8 питаннях: К.Голобуцька – завідувач юридичного 

відділу виконавчого апарату Вижницької районної ради.  

9.Про затвердження тарифів на послуги з виробництва, 

транспортування та постачання теплової енергії для бюджетних установ 

з використанням природного газу та альтернативних джерел енергії, що 

надаються КП «Ком-сервіс» Вижницької районної ради. 

Доповідач: В.Семенюк  – директор КП «Ком-сервіс» Вижницької 

районної ради.  

10.Про внесення доповнень до рішення чотирнадцятої сесії 

районної ради VII скликання від 30 березня 2017 року №58-13/17 «Про 

безоплатну передачу майна закладів охорони здоров’я зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну 

власність Вижницької міської об’єднаної територіальної громади». 

11. Про безоплатну передачу рухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району, що перебуває на балансі 

Вижницького територіального центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) у комунальну власність Вашківецької 

міської територіальної громади. 

12. Про затвердження акту приймання-передавання окремого 

рухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міст району, що перебуває на балансі Вижницького територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у 

комунальну власність Вижницької міської територіальної громади. 

13. Про нову редакцію Програми приватизації об’єктів спільної та 

комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницького району на 2018 -2019 роки. 

Доповідач по 10-13 питаннях: Ю.Никифоряк – голова постійної комісії 

районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій.  

14.Про надання згоди на безоплатне прийняття та зберігання 

Трудовим архівом Вижницької районної ради документів з особового 

складу окремих юридичних осіб Вижницького району. 

Доповідач: О.Лучик – завідувач трудового архіву Вижницької районної 

ради.  

15. 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 2018-2019 

навчальному році. 

Доповідач: М.Андрич – начальник відділу освіти Вижницької районної 

державної адміністрації.   

16. Різне. 

ІІІ. На сесію запросити: 

- депутатів обласної ради від Вижницького району; 



- голову районної державної адміністрації, першого заступника голови 

районної державної адміністрації, начальників управлінь і відділів районної 

державної адміністрації, керівників окремих підприємств, установ і 

організацій, служб району у відповідності з порядком денним сесії; 

- заступника прокурора Кіцманської місцевої прокуратури, голову 

районного суду, начальників районного відділу СБУ, Вижницького 

відділення поліції Кіцманського відділу ГУ НП в Чернівецькій області, 

Вижницької об’єднаної державної податкової інспекції головного управління 

ДФС у Чернівецькій області, управління Пенсійного Фонду України у 

Вижницькому районі, управління державної казначейської служби у 

Вижницькому районі, директора районного центру зайнятості; 

- голів Вижницької та Вашківецької міських об’єднаних 

територіальних громад; 

- селищного, сільських голів; 

- голів райкомів профспілок; 

- керівників політичних партій, блоків, громадських організацій 

району;  

- представників засобів масової інформації. 

ІV. Виконавчому апарату районної ради забезпечити належну 

підготовку і проведення двадцять четвертої сесії районної ради згідно 

чинного законодавства та діючого Регламенту районної ради. 

 

Голова районної ради            М.Андрюк  

 

Виконавець:  

Ю.Флора  

 

Погоджено:  

С.Вірста  

Г.Івоняк  

К.Голобуцька  

 

 


