
           
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

    ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З ПИТАНЬ   БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 

14 листопада 2018 року                                    м. Вижниця 

  ПРОТОКОЛ №31 

    

  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. 

     6.Мендришора В.С. 

Відсутні:                                    1.Стринадко Т.І. 

Запрошені:  (список додається) 

      ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

          1.Про стан фінансово-господарської діяльності підприємств районної 

комунальної власності за  9 місяців  2018 року. 

 

Інформує:  Романюк І.Т. - голова  постійної 

комісії районної ради з питань бюджету, 

фінансів і соціально - економічного 

розвитку, керівники комунальних 

підприємств. 

         2.Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 

2018 року. 

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

 

Інформує:   Кириляк Л.І. - начальник 

фінансового  управління Вижницької 

райдержадміністрації. 

 

         4.Про внесення змін та доповнень до районної програми розвитку 

місцевого самоврядування Вижницького району на 2017-2020 роки. 

 



Інформує: Дутчук Г.І. - завідувач 

організаційно-аналітичного відділу районної 

ради. 

         5.Про розгляд пропозицій установ і організацій щодо виділення 

додаткових коштів з районного бюджету на 2018 рік (додаються). 

  

         6.Про порядок денний та регламент роботи двадцять п’ятої сесії районної 

ради  VІІ  скликання    15  листопада  2018  року.   

 

Інформує по 5-6 питаннях: 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., Марцинішина Н.Х., Труфин О.П., Гузак 

Ю.С., Романюк І.Т. 

    Виступили: 

    Біляк Б.Л. – в.о завідуючої аптеки №103 м.Вижниця про те, що аптека   

спрацювала із збитками в сумі 126,1 тис.грн., сума яких збільшилася на 111,7 

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 322,5 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 збитковими є аптека №68 с.Карапчів, аптечні пункти №2 та №3 сіл 

Коритне та Мигове, які  є структурним підрозділами аптеки №103. м.Вижниця. 

Згідно проведеного аналізу, утримувати  структурні  підрозділи не має 

фінансової можливості. Тому стоїть питання їх ліквідації. 

 Романюк І.Т.  - вніс пропозицію про те, що в.о. завідуючої аптеки №103 Біляк 

Б.Л. здійснювати контроль за ефективністю роботи аптечних підрозділів, а 

саме: аптеки №68 с.Карапчів, аптечних пунктів №2 та №3 сіл Коритне та 

Мигове. В разі допущення подальшої збитковості за звітністю 2018 року, 

розглянути питання перебування керівників структурних аптечних підрозділів 

на посадах. 

 Марцинішина Н.Х. - головний бухгалтер КП «Профілактична дезінфекція» 

проінформувала присутніх про фінансовий стан підприємства за 9 місяців 

поточного року. За звітний період отримано збитки в сумі 1,3 тис. грн. у зв’язку 

з тим, що найбільше виконання робіт припадає на вересень та під кінець року і 

відповідно надходження коштів.  



 Зав’ялець М.Г. - про можливість заключення договору на виконання робіт з 

цегельним заводом, який розташований у с.Карапчів та з бюджетними 

установами району. 

Кудрик Т.М. - начальник Вижницького розрахункового проектно-виробничого 

архітектурно-планувального бюро проінформувала про фінансовий стан 

підприємства за 9 місяців 2018 року. Проблема у замовленнях. 

Романюк І.Т. - вніс пропозицію про те, що з метою економії бюджетних 

коштів та збільшення прибутковості комунального підприємства, 

рекомендувати розпорядникам коштів районного бюджету здійснювати 

замовлення на виготовлення проектно-кошторисної документації по 

будівництву, реконструкції та капітального ремонту об’єктів у КП «Вижницьке 

госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро». 

 Гузак Ю.С. - начальник КП «Вижницьке РБТІ»  надав інформацію про те, що 

підприємство працює, замовлення є. Необхідно вирішити питання стосовно   

забезпечення присутності спеціаліста з Чернівецької інспекції архітектурно-

будівельного контролю для здійснення прийому громадян Вижницького та 

Путивльського районів на базі ЦНАПу Вижницької районної державної 

адміністрації. 

Романюк І.Т. - вніс пропозицію:  в питанні «Різне» порядку денного двадцять 

п’ятої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання 15 листопада 2018 року 

розглянути Звернення до Чернівецької інспекції архітектурно-будівельного 

контролю стосовно направлення спеціаліста для здійснення прийому громадян 

Вижницького та Путильського районів на базі ЦНАПу Вижницької районної 

державної адміністрації.  

Огродюк М.Г. - директор КП «Редакція районного радіомовлення «Радіо 

«Хвилі Черемошу» про перспективу запровадження радіо FМ в районі. 

Романюк І.Т. - вніс пропозицію: директору КП «Редакція районного 

радіомовлення «Радіо «Хвилі Черемошу» М.Огродюку до 16 листопада 2018 

року підготувати та направити пакет документів до Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення щодо створення місцевої радіостанції FМ 

- мовлення. 

Труфин О.П. - проінформував присутніх про фінансовий стан підприємства за 

звітний період.   

Романюк І.Т. - зазначив про своєчасне надання розрахунку з підтверджуючими 

документами витрат, які включені у розрахунок собівартісті  Гкал. тепла. Також 

вніс пропозицію: в.о. директора КП «Ком-Сервіс» О.Труфину при поданні 

фінансової звітності підприємства за 2018 рік  надати  постійній комісії з 

питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку інформацію  

щодо чіткого розподілу витрат на придбання палива в розрізі видів та сум.    

Голосування: 7 - за. Одноголосно. 

 Постійна комісія районної ради рекомендує: 

(рекомендації додаються) 

   Слухали по другому - третьому 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., Мендришора В.С., 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 9 місяців  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. 

   Романюк І.Т. - запропонував погодити відповідні проекти рішень та внести 

на розгляд двадцять п’ятої сесії Вижницької районної ради 15 листопада 2018 

року. 

   Голосування: 7 - за. Одноголосно. 

Постійна комісія районної ради рекомендує: 

(рекомендації додаються) 

 Слухали по четвертому  питанню :  Дутчук Г.І. - завідувача організаційно -

аналітичного відділу виконавчого апарату Вижницької районної ради.   

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

Ю.Д., Троцюк П.Н., Мендришора В.С., Зав’ялець М.Г., Андрюк М.І.,Романюк 

І.Т. 

 Виступили: 

  Дутчук Г.І. - проінформувала про основні зміни, які внесені до районної  

програми розвитку місцевого самоврядування Вижницького району на 2017-

2020 роки згідно проекту рішення.  

   Романюк І.Т. - запропонував пункт 2 проекту рішення «Про внесення змін та 

доповнень до районної  програми розвитку місцевого самоврядування 

Вижницького району на 2017-2020 роки» викласти в наступній редакції 

«Вижницькій районній державній адміністрації при формуванні та уточненні 

районних бюджетів на 2019-2020 роки передбачати кошти для реалізації 

Програми, при умові забезпечення в повному обсязі  захищених статей  

видатків районного бюджету.   

 Голосування: 7 - за. Одноголосно. 

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

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

Виступили: 

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

погодити всі зміни. 

 Голосування: 7 - за. Одноголосно. 

Постійна комісія районної ради рекомендує: 

  (рекомендації додаються) 

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

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

В.Ю.,  Мендришора В.С., Романюк І.Т. 

 Виступили: 

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

двадцять п’ятої сесії Вижницької районної ради 15 листопада 2018 року. 

 Голосування: 7 - за. Одноголосно. 

 Постійна комісія районної ради рекомендує: 

 (рекомендації додаються) 

 Голова комісії                                                   І.Романюк   

 Секретар                  М.Зав’ялець 


