
           
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

    ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З ПИТАНЬ   БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 18 грудня 2018 року                                          м. Вижниця 

  ПРОТОКОЛ №32 

    

 Головує: Романюк І.Т. -  голова постійної комісії 

 

 Присутні члени комісії:           

        1.Семирозум О.І. 

    2.Павлюк В.Ю. 

                3.Троцюк П.Н. 

      4.Татарин Ю.Д. 

       

 Відсутні:                                      1.Стринадко Т.І. 

     2. Зав’ялець М.Г. 

     3. Мендришора В.С. 

 Запрошені:  (список додається) 

  

                                                         ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 

   1.Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Вижницькому районі на 

2019-2021 роки. 

Інформує: Федоращак М.М. – начальник відділу 

економіки та агропромислового розвитку 

Вижницької районної державної адміністрації. 

 

   2.Про затвердження Районної комплексної програми соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2019-2021 роки. 

  

   3.Про затвердження Порядку надання одноразових грошових допомог малозабезпеченим 

громадянам, які проживають у Вижницькому районі за рахунок Районної комплексної 

програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2019-2021 

роки». 

 

Інформує:  Єрема Р.І.- директор територіального 

центру (надання соціальних послуг). 

  

   4.Про Комплексну програму підтримки ветеранів Афганської війни, учасників бойових дій 

та їх сімей Вижницького району  на 2019-2022 роки. 

 Інформує: Коновчук В.В. – голова Вижницької 

районної організації УСВА. 

  

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

     

Інформує: Кириляк Л.І. – начальник фінансового 

управління  Вижницької районної державної 

адміністрації. 



 

    6.Про розгляд пропозицій установ і організацій щодо виділення додаткових коштів з 

районного бюджету на 2018 рік. 

    7.Про розгляд пропозицій установ і організацій щодо передбачення додаткових коштів в 

районному бюджеті на 2019 рік. 

    8.Про розгляд Звернення Карпатського Форуму народовладдя (додається). 

    9.Про розгляд депутатського запиту депутата Вижницької районної ради Р.Погребняка 

(додається). 

Інформує:  Романюк І.Т. - голова постійної 

комісії районної ради з питань бюджету, 

фінансів і соціально-економічного розвитку. 

 

   10.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 на опалювальний 

сезон 2019 року. 

 

Інформує: Труфин О.П. - в.о. директора КП   

«Ком-сервіс».   

   11.Про план роботи Вижницької районної ради VІІ скликання  на  2019 рік.  

   12.Про порядок денний та регламент роботи двадцять шостої сесії Вижницької районної 

сесії VІІ скликання  20  грудня  2018 року.  

Інформує:  Романюк І.Т. - голова постійної 

комісії районної ради з питань бюджету, 

фінансів і соціально-економічного розвитку. 

 

   Слухали по першому  питанню:  Федорощака М.М. - начальника відділу економіки та 

агропромислового розвитку, який проінформував по питанню «Про Програму розвитку 

малого і середнього підприємництва у Вижницькому районі на 2019-2021 роки». 

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

   Виступили: 

   Романюк І.Т.  - вніс пропозицію  погодити проект рішення та внести на розгляд двадцять 

шостої сесії районної ради  20 грудня 2018 року. 

Постійна комісія районної ради рекомендує: 

(рекомендації додаються) 

  

  Голосування: За -5 .Одноголосно. 

  Слухали по другому - третьому питаннях:  Єрему Р.І.- директора територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг). 

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

Троцюк П.Н., Романюк І.Т.  

  Романюк І.Т.  - вніс пропозицію  погодити проекти рішень та внести на розгляд двадцять 

шостої сесії районної ради  20 грудня 2018 року. 

 

Постійна комісія районної ради рекомендує: 

(рекомендації додаються) 

  

 Голосування: За -5 .Одноголосно. 

 

 Слухали по четвертому питанню: Коновчука В.В. - голову Вижницької районної 

організації УСВА. 

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

Романюк І.Т.  



 Романюк І.Т.  - вніс пропозицію  погодити проект рішення та внести на розгляд двадцять 

шостої сесії районної ради  20 грудня 2018 року. 

 

Постійна комісія районної ради рекомендує: 

(рекомендації додаються) 

 Голосування: За -5 .Одноголосно. 

 

 Слухали по п’ятому питанню:  Кириляк Л.І. -  начальника фінансового управління 

Вижницької райдержадміністрації, яка довела до відома депутатів та запрошених стосовно 

висвітлення на сайті районної ради проекту рішення «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. 

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

Троцюк П.Н., Андрюк М.І., Романюк І.Т.  

 Романюк І.Т. – запропонував фінансовому управлінню районної державної адміністрації 

при внесенні  змін до районного бюджету на 2018 рік врахувати видатки, а саме: 

- Вижницькій районній раді на придбання паливно-мастильних матеріалів - 30,0 тис. грн. за 

рахунок зменшення суми резервного фонду районного бюджету. 

- Відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації на інші поточні видатки - 

426,5 тис. грн. - за рахунок зменшення суми резервного фонду. 

- на виконання заходів відповідно до районної Програми «Забезпечення призову громадян на 

військову службу до Збройних сил України на 2016-2020 роки» - 30,0 тис. грн. за рахунок 

зменшення асигнувань на утримання та навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо 

- юнацьких спортивних шкіл.  

- Слобода-Банилівській сільській раді на розробку технічних умов по вуличному освітленні 

села - 10,0 тис. грн. за рахунок зменшення асигнувань на утримання та навчально-

тренувальної роботи комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл.  

Доповнити проект рішення «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік» пунктом 

8  наступного змісту: 

« 8. При надходженні стабілізаційної дотації з державного бюджету врахувати кошти в сумі 

150,0 тис. грн. для виплати матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових 

проблем працівникам виконавчого апарату Вижницької районної ради» та поточні видатки 

на фінансування бюджетних установ району. 

Пункт 8 «Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Вижницької 

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

пунктом 9. 

Врахувати у проекті рішення «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік» 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року №934-р про «Деякі 

питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» та 

розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 20 грудня 2018 року 

№1419-р. «Про розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету». 

В результаті вніс пропозицію погодити відповідний проект рішення та внести на розгляд 

двадцять шостої сесії Вижницької районної ради 18 грудня 2018 року. 

          Постійна комісія районної ради рекомендує: 

(рекомендації додаються) 

           Голосування: 5 - за. Одноголосно. 

 

 Слухали по шостому  питанню :  Романюка І.Т. – голову постійної комісії з питань 

бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку.   

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

Троцюк П.Н., Кириляк Л.І.,Андрюк М.І., Романюк І.Т. 

 Виступили: 



 Романюк І.Т. -  запропонував розглянути кожну пропозицію зокрема та погодити всі зміни 

(додаються). 

        Постійна комісія районної ради рекомендує: 

  (рекомендації додаються) 

 

Голосування: 5 - за. Одноголосно. 

 

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

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

Кириляк Л.І.,Андрюк М.І., Романюк І.Т. 

 Виступили: 

 Романюк І.Т. -  запропонував розглянути кожну пропозицію зокрема та погодити всі зміни   

(додаються). 

        Постійна комісія районної ради рекомендує: 

  (рекомендації додаються) 

 

Голосування: 5 - за. Одноголосно. 

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

В обговоренні питання брали участь: Семирозум О.І., Романюк І.Т. 

Виступили: 

Романюк І.Т. – вніс пропозицію, погодити Звернення Карпатського Форуму народовладдя 

та розглянути  в питанні «Різне» порядку денного двадцять шостої сесії Вижницької 

районної ради VІІ скликання  20 грудня 2018 року (додається). 

  

        Постійна комісія районної ради рекомендує: 

  (рекомендації додаються) 

 

Голосування: 5 - за. Одноголосно. 

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

В обговоренні питання брали участь: Семирозум О.І.,  Кириляк Л.І.,  Романюк І.Т. 

Виступили: 

Романюк І.Т. - запропонував відділу культури Вижницької районної державної адміністрації 

надати детальний аналіз про стан та доцільність функціонування районної Комплексної 

програми кінообслуговування населення Вижницького району на 2017-2021 роки, про що 

підготувати відповідний проект рішення для подальшого розгляду на черговій сесії районної 

ради.   

  

        Постійна комісія районної ради рекомендує: 

  (рекомендації додаються) 

 

Голосування: 5 - за. Одноголосно. 

Слухали по  десятому   питанню: Труфина О.П.- в.о.директора КП «Ком-сервіс».  

В обговоренні питання брали участь: Семирозум О.І., Татарини Ю.Д., Кириляк Л.І., 

Андрюк М.І., Романюк І.Т. 

Виступили: 

Романюк І.Т. – вніс пропозицію голові Вижницької районної ради М.Андрюку, за участю 

голови Вижницької районної державної адміністрації Р.Сенчука із залученням голів 

постійних комісій районної  ради з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного 

розвитку І.Романюка, з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій Ю.Никифоряка, з питань промисловості, 

будівництва, транспорту, зв’язку,  розвитку підприємництва та туризму Р. Погребняка, в.о. 

директора  КП «Ком-сервіс» О.Труфина, керівників лісової та переробної галузей району 

Максимчука Р.М., Ткачука Ю.І., Коваля Ю.М., провести засідання круглого столу з питання 



постачання відходів деревообробки для забезпечення КП «Ком-сервіс» Вижницької районної 

ради альтернативними видами палива. Із відповідними змінами погодити проект рішення. 

        Постійна комісія районної ради рекомендує: 

  (рекомендації додаються) 

 

Голосування: 5 - за. Одноголосно. 

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

В обговоренні питання брали участь: Семирозум О.І.,Романюк І.Т. 

Виступили: 

Семирозум О.І. - Пункти 4 та 5 розділу ІІ «Питання, які виносяться на розгляд колегії 

районної ради» Плану роботи Вижницької районної ради на 2019 рік викласти в наступній 

редакції:  

«4. Про роботу комунальних підприємств і служб району щодо виконання ними функцій та 

завдань». 

«5.Про стан охорони праці та безпеки життєдіяльності в бюджетних організаціях і закладах 

освіти району». 

Романюк І.Т. - запропонував  погодити проект рішення із внесеними змінами та внести на 

розгляд двадцять шостої сесії районної ради VІІ скликання  

  

        Постійна комісія районної ради рекомендує: 

  (рекомендації додаються) 

 

Голосування: 5 - за. Одноголосно. 

Слухали по  дванадцятому  питанню: Романюка І.Т.- голову постійної комісії з питань 

бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку.  

В обговоренні питання брали участь: Семирозум О.І., Романюк І.Т. 

Виступили: 

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

шостої сесії Вижницької районної ради 20 грудня 2018 року. 

   

          Постійна комісія районної ради рекомендує: 

  (рекомендації додаються) 

 

Голосування: 5 - за. Одноголосно. 

 

  

 Голова комісії                                                        І.Романюк   

 Секретар                  М.Зав’ялець 

 

 

 


