
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №22 

5  квітня  2019 року          м.Вижниця 

Про скликання двадцять восьмої           

сесії районної ради сьомого скликання 

 

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

Україні»: 

І. Скликати двадцять восьму сесію районної ради сьомого скликання 18 

квітня 2019 року об 11 годині в сесійній залі районної ради. 

ІІ. На розгляд  двадцять восьмої сесії районної ради сьомого скликання 

внести питання: 

1.Про внесення змін та доповнень до районної комплексної Програми 

соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і волонтерів, поранених учасників АТО та вшанування 

пам’яті загиблих на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням десятої сесії районної 

ради VІІ скликання від 8 грудня 2016 року №192-10/16 із внесеними змінами та 

доповненнями затвердженими рішенням тринадцятої сесії районної ради VІІ 

скликання від 2 березня 2017 року №19-13/17. 

Доповідач: Войтенко О.Л. – начальник управління соціального захисту 

Вижницької районної державної адміністрації. 

2.Про внесення змін та доповнень до районної Програми «Забезпечення 

призову громадян на військову службу Вижницького району на 2016-2020 роки». 

Доповідач: Николайчук О.Б. – головний спеціаліст відділу з питань взаємодії 

з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Вижницької районної 

державної адміністрації. 

3.Про припинення дії Програми кінообслуговування населення Вижницького 

району на 2017-2021 р.р. 

Доповідач: Додяк Н.М. – начальник відділу культури Вижницької районної 

державної адміністрації.  

4. Про внесення змін та доповнень до Програми протидії злочинності, 

забезпечення публічної безпеки і порядку у Вижницькому районі на 2016-2020 

роки, затвердженої рішенням дев’ятої сесії районної ради VІІ скликання від 10 

листопада 2016 року №176-9/16 із внесеними змінами, затвердженими рішенням 

тринадцятої сесії районної ради VІІ скликання від 2 березня 2017 року №18-13/17. 

Доповідач: Киселиця О.В. – начальник Вижницького відділення поліції 

Кіцманського відділу поліції ГУ НП в Чернівецькій області. 

5. Про внесення змін до Комплексної програми підтримки та розвитку 

діяльності Центру Червоного Хреста для медико-соціальної підтримки та 

реабілітації на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням десятої сесії районної ради 

VІІ скликання від 8 грудня 2016 року №194-10/16. 

Доповідач: Гелевич Є.В. – начальник відділу фінансово-господарського 

забезпечення апарату Вижницької районної державної адміністрації, головний 

бухгалтер.          

6.Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2018 рік. 

7.Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік.  



Доповідач по 6-7 питаннях: Кириляк Л.І. – начальник фінансового управління  

Вижницької районної державної адміністрації. 

Співдоповідач: Романюк І.Т. – голова постійної комісії з питань бюджету, 

фінансів і соціально-економічного розвитку. 

8.Про вирішення окремих питань, пов’язаних з реорганізацією комунальної 

установи «Вижницька центральна районна лікарня» шляхом перетворення в 

комунальне некомерційне підприємство. 

Доповідач: Митринюк Ф.В. – головний лікар КУ «Вижницька ЦРЛ». 

9.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. 

Доповідач: Біляк Б.Л.  – в.о. завідуючого аптекою №103. 

10.Про затвердження розпорядження голови Вижницької районної ради з 

питань приватизації. 

11.Про списання простроченої заборгованості з орендної плати. 

Доповідач по 10-11 питаннях: Никифоряк Ю.П. – голова постійної комісії 

районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій.  

12.Про безоплатну передачу Вижницької районної бібліотеки для дітей зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну 

власність Вижницької міської територіальної громади. 

Доповідач: Додяк Н.М. – начальник відділу культури Вижницької районної 

державної адміністрації.  

13.Про безоплатну передачу Районного будинку дитячої та юнацької 

творчості зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району у 

комунальну власність Вижницької міської територіальної громади. 

Доповідач: Андрич М.Г. – начальник відділу освіти Вижницької районної 

державної адміністрації. 

14. Про внесення змін до Положення про XXVI  Міжнародний гуцульський 

фестиваль.  

Доповідач: Вірста С.Д. – заступник голови Вижницької районної ради, 

директор-розпорядник фестивалю.. 

15.Про внесення доповнення до Плану роботи Вижницької районної ради VII 

скликання на 2019 рік. 

Доповідач: Івоняк Г.С. – керуючий справами Вижницької районної ради. 

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 восьмої 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  

 

 

 


