
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №65 

05 листопада  2018 року          м.Вижниця 

 

Про скликання двадцять п’ятої          

сесії районної ради сьомого скликання 

 

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

самоврядування в Україні»: 

І. Скликати двадцять п’яту сесію районної ради сьомого скликання 15 

листопада 2018 року об 11 годині в сесійній залі районної ради. 

ІІ. На розгляд двадцять п’ятої сесії районної ради сьомого скликання 

внести питання: 

1.Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 

місяців 2018 року. 

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

Доповідач по 1-2 питаннях: Л.Кириляк  – начальник фінансового 

управління Вижницької районної державної адміністрації. 

3.Про внесення змін та доповнень до районної програми розвитку 

місцевого самоврядування Вижницького району на 2017-2020 роки.  

4.Про затвердження міжнародного договору про співпрацю.  

Доповідач по 3-4 питаннях: К.Голобуцька – завідувач юридичного 

відділу виконавчого апарату районної ради.   

5.Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу, 

призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників закладів 

загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст Вижницького району. 

6.Про погодження призначення керівників окремих закладів спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району. 

7.Про вирішення окремих питань, пов’язаних з діяльністю комунальної 

установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Вижницької районної ради.  

8.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. 

9.Про мережу, контингент учнів та штатний розпис закладів освіти 

Вижницького району, що належать до спільної власності територіальних 

громад, сіл, селища, міст району на 2018/2019 навчальний рік. 



Доповідач по 5-9 питаннях: М.Андрич – начальник відділу освіти 

Вижницької районної державної адміністрації.   

10.Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу комунального 

закладу з фізкультури і спорту «Вижницька районна дитячо-юнацька 

спортивна школа», що ліквідується. 

11.Про безоплатну передачу рухомого майна із спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність 

Вижницької міської територіальної громади.  

12.Про затвердження ліквідаційного балансу комунального закладу з 

фізкультури і спорту «Вижницька районна дитячо-юнацька спортивна 

школа», що ліквідується.  

Доповідач по 10-12 питаннях: О.Сичов - голова ліквідаційної комісії 

комунального закладу з фізкультури і спорту «Вижницька районна дитячо-

юнацька спортивна школа».      

13.Про затвердження розпорядження голови Вижницької районної ради 

від 12 жовтня 2018 року №46 «Про дострокове припинення дії контракту з 

Семенюком В.Ю.».  

14.Про затвердження розпорядження голови Вижницької районної ради 

від 12 жовтня 2018 року № 62 «Про затвердження умов продажу об’єкта 

малої приватизації та оприлюднення інформаційного повідомлення». 

15.Про надання дозволу на безоплатну передачу нерухомого майна зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького 

району, з балансу аптеки №103 м.Вижниця, у комунальну власність 

Вашківецької міської територіальної громади.  

16.Про ліквідацію структурного підрозділу аптеки № 103 м. Вижниця - 

аптеки №68 с.Карапчів, визначення розміру статутного капіталу та внесення 

змін до статуту аптеки №103 м.Вижниця.  

17.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 

Вашківецької міської територіальної громади.  

18.Про надання дозволу на списання та демонтаж будівлі віварію з 

господарським приміщенням в м.Вижниця по вул.Небесної Сотні,5 (колишня 

вул.Невського) з балансу Вижницької районної ради.  

19.Про передачу в позичку (безоплатне користування) Вижницькому 

коледжу прикладного мистецтва ім.В.Ю.Шкрібляка нежитлової будівлі в 

м.Вижниця по вул.Небесної Стоні,5 (колишня вул.Невського). 

20.Про безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району у комунальну 

власність територіальної громади с.Лукавці.  

Доповідач по 13-20 питаннях: Ю.Никифоряк – голова постійної комісії 

районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій.  



21.Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок. 

Доповідач: М.Добрянська – в.о. начальника відділу у Вижницькому 

районі Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області. 

22.Про направлення звернення до Верховної Ради України щодо 

внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному 

вивезенню необроблених лісоматеріалів» стосовно заборони експорту дров. 

Доповідач: С.Голяк – голова фракції Радикальної партії Олега Ляшка у 

Вижницькій районній  раді.     

23. 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 п’ятої 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  

 


