
           
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З ПИТАНЬ   БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 

29 серпня 2018 року                                          м. Вижниця 

  ПРОТОКОЛ №30 

    

  Головує: Романюк І.Т. -  голова постійної комісії 

 

 Присутні члени комісії:           

        1.Семирозум О.І. 

    2.Павлюк В.Ю. 

              3.Зав’ялець М.Г. 

        4.Троцюк П.Н. 

      5.Татарин Ю.Д. 

Відсутні:                                    1.Стринадко Т.І. 

Запрошені:  (список додається) 

     ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

                                                                

        1.Про стан фінансово-господарської діяльності підприємств районної 

комунальної власності за перше  півріччя 2018 року. 

Інформує:  Романюк І.Т. - голова  

постійної комісії районної ради з 

питань бюджету, фінансів і соціально - 

економічного розвитку, керівники 

комунальних підприємств. 

        2.Про стан виконання програми розвитку цивільного захисту, забезпечення 

пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у 

Вижницькому районі на 2016-2019 роки. 

 

Інформує: Ткач О.П. - начальник 

районного сектору   Управління ДСНС 

України у Чернівецькій області. 

        3.Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 1 півріччя 

2018 року.  

         

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



Інформує:   Кириляк Л.І. - начальник 

фінансового  управління Вижницької 

райдержадміністрації. 

 

         5.Про розгляд пропозицій установ і організацій щодо виділення 

додаткових коштів з районного бюджету на 2018 рік. 

Інформує:  Романюк І.Т.- голова  

постійної комісії районної ради з 

питань бюджету, фінансів  і соціально  

- економічного розвитку.  

         6.Про внесення змін та доповнень до комплексної Програми розвитку 

інформаційної та видавничої галузей Вижницького району на 2018-2020 роки. 

          

Інформує: Колбасова О.Б. - головний 

спеціаліст відділу внутрішньої 

політики та доступу до публічної 

інформації апарату Вижницької 

райдержадміністрації. 

 

          7. 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. 

Інформує: Труфин О.П. -  головний 

бухгалтер  КП «Ком - Сервіс».  

          8. Про розгляд листів. 

          9. Про режим робочого часу на території Вижницького району. 

        10. Про підтримання звернення Кам’янської районної ради Черкаської 

області до Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства 

фінансів України щодо врегулювання питання фінансування соціальної 

інфраструктури району 

        11.Про порядок денний та регламент роботи двадцять четвертої сесії 

районної ради  VІІ  скликання  30 серпня 2018  року.   

По 9-11 питаннях інформує:  
Романюк І.Т.- голова  постійної комісії 

районної ради з питань бюджету, 

фінансів  і соціально - економічного 

розвитку.  

 

    Слухали по першому  питанню: Романюка І.Т. - голову постійної комісії 

районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку, 

керівників комунальних підприємств. 

    В обговоренні питання брали участь: Семирозум О.І., Татарин Ю.Д., Біляк 

Б.Л., Кудрик Т.М., Огродюк М.Г., Труфин О.П., Гузак Ю.С., Романюк І.Т. 

    Виступили: 

    Труфин О.П. - проінформував про стан справ на підприємстві. А саме про 

те, що  підприємство вивчало цінову пропозицію технологічної тріски, що 



являється основною сировиною для виробництва теплової енергії  у всіх 

найближчих виробників (ПП Ковалі за 1м.куб.-515 грн., ПП Хромей С.Г. - 455 

грн. м.куб.,  ПП Замориняк І.І. - 485 грн. м.куб., ПП Гузак М.І. - 560грн. м.куб. 

та Берегометське  ЛМГ - 282 грн. м.куб.). 

  Найкраща цінова позиція відповідно  ДП «Берегометське ЛМГ» - 282 грн. 

м.куб., що було взято за розрахунок витрат на придбання палива (потреба 1530 

м.куб *282 грн.  = 431 460,00 грн.). 

  Слід звернути увагу на те, що  можливість забезпечення тріскою підприємства 

ДП «Берегометське ЛМГ» - 100 м.куб. на місяць, а потреба  підприємства - 250 

м.куб. Тому необхідність є у пошуку потрібної кількості технологічної тріски. 

Відповідно дану технологічну тріску ще потрібно доставити до котельні КП 

«Ком-сервіс» Вижницької районної ради.  

 Вжиті заходи щодо економії коштів підприємства: 

В неопалювальний період було звільнено слюсаря, а директора та головного 

бухгалтера переведено на 0,5 окладу, що дасть економію 55,1 тис. грн. 

Відповідно зменшена сума фонду заробітної плати, що включено у розрахунок. 

   Щодо можливості залучення інших альтернативних джерел енергії з метою 

здешевлення виробленої Гкал. тепла то КП «Ком-сервіс» Вижницької районної 

ради з Державним Підприємством «Берегометське лісомисливське 

господарство» укладено договір № 08-08-04-01-01/238 від 16 липня 2018 року 

про закупку дров паливних твердолистяних порід, які будуть 

використовуватись для виробництва теплової енергії  в замін брикетів 

паливних. Станом на сьогодні завезено 30 м. куб. на суму 28,8 тис. грн. 

Також підприємство склало договір № 02/06/18 від 01 червня 2018 року з 

приватним підприємцем Мацюком  Володимиром  Степановичем щодо 

придбання обаполу від лісопилення породи бук за ціною 350,00 грн. за один 

складометр з доставкою до котельні КП «Ком-сервіс». Станом на сьогодні 

завезено 100 м.куб. на суму 35,0 тис. грн. 

     Романюк І.Т. – запропонував надати розрахунок з підтверджуючими 

документами витрат, які включені у розрахунок собівартісті  Г.кал. тепла, а 

саме:  

 - витрати на транспортування, амортизацію; 

 - витрати, пов’язані із забезпеченням належного стану обладнання, виконанням 

ремонтно-налагоджувальних робіт, освоєнням  нових потужностей; 

- ремонт та обслуговування котла; 

     Також вніс пропозицію виключити із собівартості графу витрат 

«Комерційний облік теплової енергії» в сумі 39 372 грн. надавши відповідну 

субвенцію розпорядникам коштів для встановлення самостійно приладів обліку 

тепла. 

   Голова постійної комісії звернув увагу головному бухгалтеру Труфину О.П.  

про необхідність вивчення питання про розширення сфери надання послуг 

підприємством КП «Ком-Сервіс». Про можливість запровадження інноваційних 

технологій через участь у міжнародних грандових проектах.  

Голова постійної комісії вніс пропозицію: «Головному бухгалтеру  КП «Ком-

Сервіс» Труфину О.П. надати інформацію щодо можливості надання інших 

послуг підприємством. Проінформувати по цьому питанню на черговому 



засіданні постійної комісії з питань бюджету, фінансів і соціально - 

економічного розвитку за результатами звітності 9 місяців 2018 року.  

    Кудрик Т.М. - надала депутатам та запрошеним інформацію про 

функціонування госпрозрахункового бюро.   

    Романюк І.Т. - зауважив, що комунальні підприємства мають надавати 

населенню якісні послуги. 

    Біляк Б.Л. - про те, що аптека №103 спрацювала із збитками в сумі 113,5 

тис.грн., сума яких збільшилася на 106,4 тис.грн. КУ «Вижницька ЦРЛ» має 

борги перед аптекою №103 за відпуск цуркознижувальних препаратів для 

хворих на цукровий та нецукровий діабет. Наявна заборгованість на сьогодні  

склала 63,9 тис. грн., тому суттєво ускладнюється процес розрахунків 

аптечного закладу із фармацевтичними фірмами, що у свою чергу призводить 

до неможливості здійснення замовлень на лікарські засоби, затримання у часі 

забезпечення хворих лікарськими засобами та соціальної напруги серед хворих 

даної категорії населення. А також збитковою є аптека №68, яка знаходиться в 

с.Карапчів, вул. Головна,7 і є структурним підрозділом аптеки №103. 

м.Вижниця. Згідно проведеного аналізу, утримувати  аптеку №68 не має 

фінансової можливості. Тому стоїть питання ліквідації аптеки №68, яка 

знаходиться в с.Карапчів, вул. Головна,7. 

   Романюк І.Т. - про необхідність надання субвенцій Вижницькою та 

Вашківецькою ОТГ на фінансування пільгових рецептів за відпуск 

цуркознижувальних препаратів для хворих на цукровий та нецукровий діабет.  

  Семирозум О.І. – звернувся із пропозицією до директора КП «Редакція 

районного радіомовлення «Радіо « Хвилі Черемошу» Огродюка М.Г. стосовно 

можливості запровадження в районі  радіо – FM.  

  Огродюк М.Г. -  проінформував присутніх про те, один радіопередавач 

коштує 8,0 тис. у.о., таких грошей у редакції та в ОТГ не має. 

  Романюк І.Т. -  про необхідність заробляння грошей для утримання редакції 

радіомовлення. 

  Огродюк М.Г. -  згідно із Програмною концепцією та ліцензією на мовлення 

виданої Національною радою з питань радіомовлення та телебачення, радіо не 

має права транслювати рекламу і таким чином заробляти гроші.  

    Гузак Ю.С. - проінформував, що підприємство працює. За перше півріччя 

поточного року отримало збитки  в сумі 21,6 тис.грн. Це пов’язано із витратами 

на отримання  ліцензії на виконання робіт - 2 спеціалісти, а ще двом необхідно 

отримати. Слід працювати більше в населених пунктах району, тобто 

здійснювати прийом громадян на місцях. Підприємство боргів не має, але не 

розрахувався  АТ «Брокбізнесбанк».   

    Семирозум О.І. - про необхідність удосконалення механізму розширення 

платних послуг. 

    Романюк І.Т. -  звернув увагу керівникам комунальних підприємств, про 

необхідність вжиття заходів щодо отримання прибутків. Треба заробляти гроші. 

Шукати шляхи виходу із збитковості підприємства. 

    Голосування: 6 - за. Одноголосно. 

 

 Постійна комісія районної ради рекомендує: 

(рекомендації додаються) 



    Слухали по другому питанню Ткача О.П. - начальника районного сектору   

Управління ДСНС України у Чернівецькій області. 

    В обговоренні питання брали участь: Семирозум О.І., Татарин Ю.Д., 

Троцюк П.Н., Павлюк В.Ю., Романюк І.Т. 

         Романюк І.Т. – про необхідність ефективного використання паливно-

мастильних матеріалів. Також треба інформувати населення в засобах масової 

інформації району про вжиття заходів щодо попередження  пожеж на об’єктах 

соціально-культурної сфери. Звернутись до голів Вижницької та Вашківецької 

ОТГ щодо можливості надання співфінансування  по даній програмі. 

   Голосування: 6 - за. Одноголосно. 

     

Постійна комісія районної ради рекомендує: 

(рекомендації додаються) 

    Слухали по третьому - четвертому питаннях:  Кириляк Л.І.-  начальника 

фінансового управління Вижницької райдержадміністрації. 

    В обговоренні питань брали участь: Семирозум О.І., Татарин Ю.Д., 

Павлюк В.Ю., Троцюк П.Н., Романюк І.Т.  

   Виступили: 

   Кириляк Л.І. - довела до відома депутатів та запрошених стосовно 

висвітлення на сайті районної ради проектів рішень «Про затвердження звіту 

про виконання районного бюджету за 1 півріччя  2018 року» та «Про внесення 

змін до районного бюджету на 2018 рік».Також про основні зміни внесені до 

районного бюджету на 2018 рік, які враховані  у відповідному проекті рішення. 

    Голосування: 6 - за. Одноголосно. 

 

Постійна комісія районної ради рекомендує: 

(рекомендації додаються) 

 Слухали по п’ятому  питанню :  Романюка І.Т.- голову постійної комісії.  

    В обговоренні питання брали участь: Семирозум О.І., Павлюк В.Ю., 

Татарин Ю.Д., Троцюк П.Н., Зав’ялець М.Г.,Романюк І.Т. 

    Виступили: 

    Романюк І.Т. -  запропонував розглянути кожну пропозицію зокрема та 

погодити всі зміни. 

    Голосування: 6 - за. Одноголосно. 

 

Постійна комісія районної ради рекомендує: 

(рекомендації додаються) 

   Слухали по шостому питанню: Колбасову О.Б. – головного спеціаліста 

відділу внутрішньої політики та доступу до публічної інформації апарату 

Вижницької райдержадміністрації. 

   В обговоренні питання брали участь: Семирозум О.І., Павлюк В.Ю., 

Татарин Ю.Д., Зав’ялець М.Г.,Романюк І.Т. 

 Виступили: 

 Колбасова О.Б. – яка надала інформацію стосовно питання  « Про внесення 

змін та доповнень до комплексної Програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району на 2018-2020 роки».   



 Романюк І.Т. – запропонував погодити відповідні зміни та внести відповідний 

проект рішення на розгляд двадцять четвертої сесії районної ради сьомого 

скликання 30 серпня 2018 року. 

 

Голосування: 6 - за. Одноголосно. 

  

Постійна комісія районної ради рекомендує: 

(рекомендації додаються) 

   Слухали по сьомому питанню: Труфина О.П. – головного бухгалтера КП 

«Ком-сервіс».  

   В обговоренні питання брали участь: Семирозум О.І., Татарин Ю.Д., 

Павлюк В.Ю., Троцюк П.Н.,  Романюк І.Т. 

   Виступили:  

Романюк І.Т. – вніс пропозицію виключити п.1 проекту рішення «Затвердити 

тарифи на послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової 

енергії для бюджетних установ з використання природного газу, що надаються 

КП «Ком-сервіс» Вижницької районної ради на опалювальний сезон 2018-2019 

років. За 1 Гкал. по економічно обґрунтованих планових витратах становить 

1764,64 грн. без врахування ПДВ. 5% - відрахування до резервного капіталу  на 

непередбачені витрати, згідно пункту 23 Постанови Кабінету Міністрів України 

від 01 червня 2011 р. №869 в сумі – 88,23 грн. 

ПДВ в розмірі 20% - 370,57 грн. 

Всього ціна за 1 Гкал. – 2223,44 грн. з ПДВ 

Калькуляція розрахунку економічного обґрунтованих витрат додається згідно 

додатку 1 до цього рішення. 

              У зв’язку з відсутністю надання економічно обгрунтованих витрат в 

розрізі статей калькуляції, розглянути дане питання на наступному засіданні 

постійної комісії. КП «Ком-сервіс» надати відповідний розрахунок з 

підтверджуючими документами в розрізі статтей калькуляції.  

    Голосування: 5 - за. 1 -  проти. 

      

Постійна комісія районної ради рекомендує: 

(рекомендації додаються) 

   Слухали по восьмому питанню:  Романюка І.Т.- голову постійної комісії. 

   В обговоренні питання брали участь: Семирозум О.І., Троцюк П.Н.,  

Татарин Ю.Д., Романюк І.Т. 

  Виступили: 

  Татарин Ю.Д. – вніс пропозицію, щоб листи , які надійшли до виконавчого 

апарату районної ради несвоєчасно, були подані на розгляд чергового засідання 

профільної комісії.  

   

  Голосування: 6 - за. Одноголосно. 

 

Постійна комісія районної ради рекомендує: 

(рекомендації додаються)      
   Слухали по дев’ятому питанню: Романюка І.Т.- голову постійної комісії.  



В обговоренні питання брали участь: Семирозум О.І., Троцюк П.Н., 

Павлюк В.Ю., Зав’ялець М.Г., Романюк І.Т. 

Виступили: 

  

  Романюк І.Т. – вніс пропозиції: 

   І.Відхилити питання «Про режим робочого часу на території Вижницького 

району». 

  2.Провести громадські слухання. 

Голосування: 6 - за. Одноголосно. 

 

Постійна комісія районної ради рекомендує: 

(рекомендації додаються) 

  Слухали по десятому питанню: Романюка І.Т.- голову постійної комісії.  

  В обговоренні питання брали участь: Семирозум О.І., Троцюк П.Н.,  

Павлюк В.Ю.,  Романюк І.Т. 

    Виступили: 

    Романюк І.Т. - запропонував погодити  проект рішення «Про підтримку 

звернення Кам’янської районної ради  Черкаської області до Верховної 

ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України 

щодо врегулювання питання фінансування соціальної інфраструктури 

району» та розглянути його на двадцять четвертій сесії районної ради VІІ 

скликання  30 серпня 2018 року в питанні «Різне». 

   Голосування: 6 - за. Одноголосно. 

  

 Постійна комісія районної ради рекомендує: 

 (рекомендації додаються) 

    Слухали по одинадцятому питанню: Романюка І.Т.- голову постійної 

комісії.  

    В обговоренні питання брали участь: Семирозум О.І., Троцюк П.Н.,  

Павлюк В.Ю.,  Романюк І.Т. 

    Виступили: 

    Романюк І.Т. - запропонував погодити порядок денний та регламент роботи 

двадцять четвертої сесії Вижницької районної ради 30 серпня 2018 року. 

    Голосування: 6 - за. Одноголосно. 

  

 Постійна комісія районної ради рекомендує: 

 (рекомендації додаються) 

 

 

 

 Голова комісії                                                   І.Романюк   

 Секретар                  М.Зав’ялець 


