
           
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

    ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З ПИТАНЬ   БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 

 19 лютого 2019 року                                          м. Вижниця 

  ПРОТОКОЛ  №33 

    

  Головує: Романюк І.Т. -  голова постійної комісії 

 

   Присутні члени комісії:           

        Семирозум О.І. 

    Павлюк В.Ю. 

              Троцюк П.Н. 

      Татарин Ю.Д. 

     Зав’ялець М.Г. 

     Мендришора В.С. 

 

  Відсутні:                          Стринадко Т.І. 

      

  Запрошені:  (список додається) 

                                                   ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

        

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

 

Інформує:   Кириляк Л.І. - начальник 

фінансового  управління Вижницької 

районної державної адміністрації 

  

2.Про розгляд пропозицій установ і організацій щодо виділення 

додаткових коштів з районного бюджету на 2019 рік (додаються). 

Інформує: Романюк І.Т.- голова  постійної 

комісії районної ради з питань бюджету, 

фінансів  і соціально - економічного 

розвитку 

3.Про затвердження Програми підвищення ефективності виконання 

повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної 

регіональної політики та впровадження реформ на 2019-2021 роки. 

Інформує: Фуштей М.М. – керівник апарату  

Вижницької районної державної 

адміністрації 



4. Про затвердження Програми розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги та підтримки комунального некомерційного підприємства 

«Берегометський центр ПМСД» Вижницької районної ради на 2019-2021 роки. 

Інформує: Козоріз Т.А. – головний лікар 

КНП «Берегометський центр ПМСД» 

5. Про затвердження Районної Програми підвищення ефективності 

діяльності відділення інспекторів прикордонної служби «Фальків» відділу 

прикордонної служби «Красноїльськ» Чернівецького прикордонного загону на 

2019-2021 роки. 

Інформує: Николайчук О.Б.– головний 

спеціаліст відділу взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної 

роботи апарату Вижницької районної 

державної адміністрації  

6.Про порядок денний та регламент роботи двадцять сьомої сесії 

районної ради  VІІ  скликання  21 лютого  2019  року.   

Інформує: Романюк І.Т.- голова  постійної 

комісії районної ради з питань бюджету, 

фінансів  і соціально - економічного 

розвитку 

 

 Слухали по першому питанню:  Кириляк Л.І. -  начальника фінансового 

управління Вижницької районної державної адміністрації, яка довела до відома 

депутатів та запрошених стосовно висвітлення на сайті районної ради проекту 

рішення «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік», також про 

основні зміни внесені до районного бюджету на 2019 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 2019 рік 

врахувати видатки, а саме: 

- Вижницькій районній державній адміністрації для організації 

проведення ХХVI Міжнародного гуцульського фестивалю - 200,0 тис. грн. за 

рахунок коштів вільного залишку; 

- Вижницькій районній раді ветеранів на виконання районної програми 

підтримки Вижницької районної організації ветеранів, політв’язнів та 

репресованих України на 2017-2021 роки та заходів щодо ветеранів - 10,0 тис. 

грн. за рахунок коштів вільного залишку; 

- КУ «Вижницька ЦРЛ» для своєчасного розрахунку за надані послуги 

КУП «Комунальник» (вивезення сміття) – 48360 грн. за рахунок залишку 

коштів додаткової дотації, що утворилдася на початку року; 

- Вижницькій районній державній адміністрації на фінансування 

Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами 

виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та 

впровадження реформ на 2019-2021 роки - 20,0 тис. грн. за рахунок коштів 

вільного залишку; 



- управлінню соціального захисту населення Вижницької районної 

державної адміністрації на фінансування 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 - 50,0 тис. грн. за рахунок коштів вільного 

залишку. 

                      

Голосували: За – 7, проти – 0. Утримались – 0. 
 

Прийнято одностайно (рекомендації додаються). 

 

Слухали по другому 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). 

        Голосували: За – 7, проти – 0. Утримались – 0. 
 

Прийнято одностайно (рекомендації додаються). 

 

Слухали по третьому питанню:  Романюка І.Т. – постійної комісії 

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

який проінформував по питанню «Про затвердження Програми підвищення 

ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо 

реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2019-

2021 роки». 

     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  погодити проект рішення та внести на 

розгляд двадцять сьомої сесії районної ради  21 лютого 2019 року. 

 

Голосували: За – 7, проти – 0. Утримались – 0. 

 

Прийнято одностайно (рекомендації додаються). 

Слухали по четвертому питанню:  Козоріз Т.А.  – головного лікаря 

КНП «Берегометський центр ПМСД» яка проінформувала  по питанню «Про 

затвердження Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги 

та підтримки комунального некомерційного підприємства 

«Берегометський центр ПМСД» Вижницької районної ради на 2019-2021 

роки». 
   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  погодити проект рішення та внести на 

розгляд двадцять сьомої сесії районної ради  21 лютого 2019 року. 

 

Голосували: За – 7, проти – 0. Утримались – 0. 
 

Прийнято одностайно (рекомендації додаються). 

 

Слухали по п’ятому питанню:  Николайчука О.Б.  – головного 

спеціаліста відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи 

апарату Вижницької районної державної адміністрації, який проінформував  по 

питанню «Про затвердження Районної Програми підвищення ефективності 

діяльності відділення інспекторів прикордонної служби «Фальків» відділу 

прикордонної служби «Красноїльськ» Чернівецького прикордонного 

загону на 2019-2021 роки». 
   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  погодити проект рішення та внести на 

розгляд двадцять сьомої сесії районної ради  21 лютого 2019 року. 

 

Голосували: За – 7, проти – 0. Утримались – 0. 
 

Прийнято одностайно (рекомендації додаються). 

 

 

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., Романюк І.Т. 

Виступили: 

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

роботи двадцять сьомої  Вижницької районної ради 21 лютого 2019 року. 

   

    Голосували: За – 7, проти – 0. Утримались – 0. 
 

Прийнято одностайно (рекомендації додаються). 

 

 Голова комісії                                                І.Романюк   

 Секретар                  М.Зав’ялець 

 

 

 

 


