
ПОГОДЖЕНО 

Голова  

районної ради 

Михайло АНДРЮК  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

колегії Вижницької  районної ради 

 

05 серпня 2020 року                       м. Вижниця 

                  зал засідань 

10-00 год. 

1. Про стан підготовки комунальних підприємств та бюджетних 

установ району до роботи в осінньо-зимовий період. 

Інформує:Світлана ВІННИЦЬКА – головний 

спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування, архітектури, 

інфраструктури, енергетики, захисту довкілля 

та надання адміністративних послуг 

Вижницької районної державної адміністрації. 

Інформують: 

Федір МИТРИНЮК – головний лікар КНП 

«Вижницька районна лікарня». 

Наталія ДОДЯК – завідувачка сектору 

культури, молоді та спорту Вижницької 

районної державної адміністрації. 

Ганна ГРИНЧУК – в.о. начальника відділу 

освіти Вижницької районної державної 

адміністрації. 

Таміла КОЗОРІЗ - головний лікар КНП 

«Берегометський ЦПМСД». 

Олексій ТРУФИН – директор КП «Ком-

сервіс». 

В’ячеслав ТАТАРЧУК – директор 

Берегометського підприємства «Криниця». 

2.Про порядок денний та регламент роботи тридцять сьомої сесії 

районної ради VIІ скликання 05 серпня  2020 року. 

Інформує:Георгій ІВОНЯК  – керуючий 

справами районної ради. 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

1. Для доповідей – до 10 хв. 

2. Для виступів до 3 хв. 

На колегію районної ради запрошуються: 

1. Члени колегії районної ради. 

2. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та 

районної ради, голови Вижницької та Вашківецької ОТГ, селищний, 

сільські голови. 

3. Керівники організацій, служб, установ району. 

 

Секретар колегії районної ради      Георгій ІВОНЯК  



 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

КОЛЕГІЯ РАЙОННОЇ РАДИ  

 

РІШЕННЯ №55 

05 серпня 2020 року                          м. Вижниця 

 

Про порядок денний та регламент  

роботи тридцять сьомої сесії  

районної ради VIІ скликання  

05 серпня  2020 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами  

районної ради Георгія ІВОНЯКА «Про порядок денний та регламент 

роботи  тридцять сьомої сесії районної ради VIІ скликання 05 серпня  

2020 року», колегія районної ради  

 

В И Р І Ш И Л А :  

 

1. Інформацію керуючого справами  районної ради Георгія ІВОНЯКА з 

цього питання взяти до відома.  

  

2. Погодити порядок денний та регламент роботи порядок денний та 

регламент роботи тридцять сьомої сесії районної ради VIІ скликання 05 

серпня 2020 року із змінами та доповненнями до проектів рішень, внесеними 

постійними комісіями і колегією районної ради. 

 

 

 

Голова колегії районної ради      Михайло АНДРЮК   

 

 

Секретар колегії районної ради     Георгій ІВОНЯК  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

КОЛЕГІЯ РАЙОННОЇ РАДИ  

 

РІШЕННЯ №54 

05 серпня  2020 року                         м. Вижниця 

 

Про стан підготовки комунальних  

підприємств та бюджетних  

установ району до роботи в  

осінньо-зимовий період 
 

Заслухавши та обговоривши інформації Світлани ВІННИЦЬКОЇ - 

головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики, захисту довкілля 

та надання адміністративних послуг Вижницької районної державної 

адміністрації,  Федіра МИТРИНЮКА – головного лікаря КНП «Вижницька 

районна лікарня», Наталії ДОДЯК – завідувачки сектору культури, молоді 

та спорту Вижницької районної державної адміністрації, Ганни ГРИНЧУК 

– в.о. начальника відділу освіти Вижницької районної державної 

адміністрації, Таміли КОЗОРІЗ - головного лікаря КНП «Берегометський 

ЦПМСД», Олексія ТРУФИНА – директора КП «Ком-сервіс», В’ячеслава 

ТАТАРЧУКА – директора Берегометського підприємства «Криниця» «Про 

стан підготовки комунальних підприємств та бюджетних установ району 

до роботи в осінньо-зимовий період», колегія районної ради  

 

В И Р І Ш И Л А :  

 

1. Інформації Світлани ВІННИЦЬКОЇ - головного спеціаліста відділу 

житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, 

інфраструктури, енергетики, захисту довкілля та надання адміністративних 

послуг Вижницької районної державної адміністрації,  Федіра 

МИТРИНЮКА – головного лікаря КНП «Вижницька районна лікарня», 

Наталії ДОДЯК – завідувачки сектору культури, молоді та спорту 

Вижницької районної державної адміністрації, Ганни ГРИНЧУК – в.о. 

начальника відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації, 

Таміли КОЗОРІЗ - головного лікаря КНП «Берегометський ЦПМСД», 

Олексія ТРУФИНА – директора КП «Ком-сервіс», В’ячеслава 

ТАТАРЧУКА – директора Берегометського підприємства «Криниця»з цього 

питання взяти до відома.  

 2.Відділу житлово-комунального господарства, містобудування, 

архітектури, інфраструктури, енергетики, захисту довкілля та надання 

адміністративних послуг Вижницької районної державної адміністрації 

забезпечити дотримання графіків підготовки об’єктів житлово- комунального 



господарства та соціально-культурної сфери до роботи в осінньо - зимовий 

період 2020-2021 років, вжити заходів щодо своєчасного завершення ремонту 

енергетичного обладнання і мереж, створення необхідних запасів палива, 

дров, природного газу та інших ресурсів та інформувати районну державну 

адміністрацію в термін до 01.10.2020 року. 

 3.Рекомендувати головам міських, селищної, сільських рад: 

 3.1.Забезпечити належну підготовку об’єктів житлово-комунального 

господарства до опалювального сезону. 

3.2. З метою створення інвестиційного іміджу району систематично 

проводити роботу із благоустрою, продовжити встановлення туристично- 

привабливих в’їзних знаків та поширювати інформацію щодо наявних 

історико-культурних пам’яток. 

3.3. Вжити додаткових заходів щодо підвищення рівня розрахунків 

споживачів за енергоносії та надані житлово-комунальні послуги, 

активізувати проведення претензійно-позовної роботи. 

 3.4.Проводити роботу за напрямком залучення коштів технічної 

допомоги Європейського Союзу для реалізації інфраструктурних проектів. 

 3.5.Вижницькій міській раді вирішити питання щодо паркування 

автомобілів біля КНП «Вижницька районна лікарня».  

 4.Відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації, сектору 

культури, молоді та спорту Вижницької районної державної адміністрації, 

КНП «Вижницька районна лікарня» та КНП «Берегометський ЦПМСД» з 

метою стабільного постачання газу в опалювальний період 2020-2021 років 

забезпечити встановлення засобів дистанційної передачі даних комерційних 

вузлів обліку природного газу та розробити заходи щодо економного 

споживання енергоносіїв бюджетними установами та забезпечити в повному 

обсязі проведення розрахунків за спожиті ними енергоносії, не допускаючи 

будь-якої заборгованості. 
5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови районної ради Сергія ВІРСТУ.  

 

 

Голова колегії районної ради      Михайло АНДРЮК   

 

 

Секретар колегії районної ради     Георгій ІВОНЯК  


