
           
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

    ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З ПИТАНЬ   БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 

 16 квітня 2019 року                                      м. Вижниця 

  ПРОТОКОЛ №34 

    

  Головує: Романюк І.Т. -  голова постійної комісії 

 

 Присутні члени комісії:           

        1.Семирозум О.І. 

    2.Зав’ялець М.Г. 

        3.Татарин Ю.Д. 

       

Відсутні:                                     
                                                      1.Павлюк В.Ю. 

               2.Троцюк П.Н. 

       3.Мендришора В.С. 

 

Запрошені:  (список додається) 

  
                                ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

        

         1.Про стан фінансово-господарської діяльності підприємств районної 

комунальної власності  за 2018 рік. 

 

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 2018 рік. 

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

 

Інформує по 2-3 питаннях: Кириляк Л.І.- 

начальник фінансового управління 

Вижницької райдержадміністрації. 

         4.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. 

          5.Про внесення змін та доповнень до 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, затвердженої рішенням десятої сесії 

районної ради VІІ скликання від 8 грудня 2016 року №192-10/16 із внесеними 

змінами та доповненнями затвердженими рішенням тринадцятої сесії районної 

ради VІІ скликання від 2 березня 2017 року №19-13/17. 

 

Інформує: Войтенко О.Л. - начальник 

управління соціального захисту Вижницької 

районної державної адміністрації. 

         6.Про внесення змін та доповнень до районної Програми «Забезпечення 

призову громадян на військову службу Вижницького району на 2016-2020 

роки». 

Інформує: Николайчук О.Б. – головний 

спеціаліст відділу з питань взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної 

роботи апарату Вижницької районної 

державної адміністрації. 

         7.Про припинення дії Програми кінообслуговування населення 

Вижницького району на 2017-2021 р.р. 

Інформує: Додяк Н.М. - начальник відділу 

культури Вижницької районної державної 

адміністрації.  

         8.Про внесення змін та доповнень до Програми протидії злочинності, 

забезпечення публічної безпеки і порядку у Вижницькому районі на 2016-2020 

роки, затвердженої рішенням дев’ятої сесії районної ради VІІ скликання від 10 

листопада 2016 року №176-9/16 із внесеними змінами, затвердженими 

рішенням тринадцятої сесії районної ради VІІ скликання від 2 березня 2017 

року №18-13/17. 

 

Інформує: Киселиця О.В. – начальник 

Вижницького відділення поліції 

Кіцманського відділу поліції ГУ НП в 

Чернівецькій області. 

         9.Про внесення змін до Комплексної програми підтримки та розвитку 

діяльності Центру Червоного Хреста для медико-соціальної підтримки та 

реабілітації на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням десятої сесії районної 

ради VІІ скликання від 8 грудня 2016 року №194-10/16. 

Інформує: Гелевич Є.В. – начальник відділу 

фінансово-господарського забезпечення 

апарату Вижницької районної державної 

адміністрації, головний бухгалтер.     



        10.Про ліквідацію структурного підрозділу аптеки № 103 м. Вижниця - 

аптеки №68 с.Карапчів, визначення розміру статутного капіталу та внесення 

змін до Статуту аптеки №103 м. Вижниця. 

 

Інформує: Біляк Б.Л. – в.о. завідуючого 

аптекою №103. 

         11.Про безоплатну передачу Районного будинку дитячої та юнацької 

творчості зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району 

у комунальну власність Вижницької міської територіальної громади. 

 

Інформує: Андрич М.Г. – начальник відділу 

освіти Вижницької районної державної 

адміністрації. 

         12.Про безоплатну передачу Вижницької районної бібліотеки для дітей зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району у 

комунальну власність Вижницької міської територіальної громади. 

Інформує: Додяк Н.М. – начальник відділу 

культури Вижницької районної державної 

адміністрації. 

         13.Про списання простроченої заборгованості з орендної плати. 

 

Інформує: Мойсей О.І.- завідувач відділу 

фінансово-господарського забезпечення 

виконавчого апарату Вижницької районної 

ради. 

         14.Про порядок денний та регламент роботи двадцять восьмої сесії 

районної ради  VІІ  скликання  18 квітня  2019  року.   

 

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., Зав’ялець М.Г.,Біляк 

Б.Л., Кудрик Т.М., 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 133,3 тис.грн., сума яких збільшилася на 133,7 

тис.грн.  

    Романюк І.Т. - звернувся  до в.о завідуючої аптеки №103 Біляк Б.Л. з 

приводу вжиття заходів щодо покращення фінансового стану аптеки та 

аптечних підрозділів. 

    Біляк Б.Л. – пояснила, що здійснювала виїзди до аптечних підрозділів до  

с.Мигове, с.Коритне та с.Карапчів. 



    Романюк І.Т. – зауважив, що створюються комунальні підприємства для 

забезпечення потреб населення. Звернув увагу на те, що у аптечному пункті №3 

с.Мигове не має ліків. Не має співпраці працівника пункту із лікарями 

Мигівської АЗПСМ. В результаті хворі їдуть до аптек в смт. Берегомет. 

    На сьогоднішній день вже забезпечуються видатки на лікарські засоби по 

Урядовій програмі «Доступні ліки» та пільгові рецепти.   

     Штефюк В.Ф. – головний бухгалтер аптеки №103 зауважила, що на 

збитковий  стан аптеки впливають реальні фактори, а саме, це обмеженість 

обігових коштів, що не дає можливості закуповувати медикаменти для 

покращення асортименту, аптека є платником ПДВ на відміну від приватної 

аптеки. Також, аптечні підрозділи, які працювали при аптеці №34 м.Вижниця і 

перейшли до аптеки №103 були  збитковими.  

    Романюк І.Т. – зазначив, що необхідно вживати заходів по наданню якісної 

послуги населенню. Для забезпечення ефективного функціонування аптеки 

№103 та її підрозділів, необхідно провести конкурс на нового керівника. Вніс 

пропозицію: «Голові Вижницької районної ради М.Андрюку, як засновнику 

створити робочу групу з компетентних фахівців і провести перевірку діяльності 

структурних підрозділів аптеки №103.Про проведену роботу проінформувати 

на черговому засіданні постійної комісії районної ради з питань бюджету, 

фінансів і соціально-економічного розвитку». 

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

про те, що за 2018 рік підприємством отримано збитки в сумі 8,2 тис.грн., за 

2017 рік прибутки склали 9,0 тис.грн. Однією з причин є не погашення 

заборгованості турбазою «Черемош» за виконані роботи. А також зростає 

розмір заробітної плати, а розцінки не змінюються. 

    Романюк І.Т. – зауважив про те, що необхідно здійснювати розподіл 

виконання робіт на цілий рік. Керівник має забезпечувати функціонування 

підприємства і вживати необхідних заходів.  

    Кудрик Т.М. - начальник Вижницького розрахункового проектно-

виробничого архітектурно-планувального бюро проінформувала про 

фінансовий стан підприємства 2018 рік. Отримано за звітний період 0,9 тис.грн. 

прибутку, а за 2017 рік 9,5 тис. грн. 

    Романюк І.Т. - звернувся із запитанням до начальника Вижницького 

розрахункового проектно-виробничого архітектурно-планувального бюро 

Кудрик Т.М.  з приводу кількості звернень розпорядниками коштів районного 

бюджету на виконання проектно - коштористної документації. 

    Кудрик Т.М. - відповіла, що таких звернень не було, тому і зменшилася сума 

прибутку. Зауважила, що для виготовлення проектно-кошторисної документації 

на проведення капітальних ремонтів, реконструкцій, реставрацій об’єктів 

комунальної власності необхідний сертифікат інженера-кошторисника. 

    Романюк І.Т. - вніс пропозицію:«Начальнику КП «Вижницьке 

госпрозрахунково-виробниче архітектурно-планувальне бюро» Кудрик Т.М. 

протягом другого кварталу 2019 року здійснити заходи щодо надання послуг з 

виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітальних 

ремонтів, реконструкцій, реставрацій об’єктів комунальної власності району». 

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

звітний період. В результаті отриманого прибутку по закінченню 



опалювального сезону 2018-2019 рр. передбачається придбання щепоріза для 

виготовлення технологічної тріски, яка використовується для виробництва 

теплової енергії. Так. як споживачами теплової енергії є виключно бюджетні 

установи, планується створити нове комунальне підприємство, яке буде 

здійснювати діяльність на загальній формі оподаткування і не буде платником 

ПДВ. Відповідно економія бюджетних коштів складе близько 400,0 тис.грн. в  

рік.   

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

підприємство працює, замовлення є. Спрацювали з прибутками в сумі 7,2 

тис.грн., що в порівнянні більше на 6,0 тис.грн. Необхідно вирішити питання 

стосовно направлення звернення депутатів Вижницької районної ради VІІ 

скликання до Державної архітектурно-будівельної інспекції України, 

Чернівецької обласної державної адміністрації щодо вирішення питання 

направлення спеціаліста для здійснення прийому громадян Вижницького та 

Путильського районів з питань реєстрації повідомлень на початок виконання 

будівельно-монтажних робіт та декларацій про готовність завершення 

будівництва об’єктів нерухомого майна на базі ЦНАПу Вижницької районної 

державної адміністрації.   

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

восьмої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання 18 квітня 2019 року 

розглянути  звернення депутатів Вижницької районної ради VІІ скликання до 

Державної архітектурно-будівельної інспекції України, Чернівецької обласної 

державної адміністрації щодо вирішення питання направлення спеціаліста для 

здійснення прийому громадян Вижницького та Путильського районів з питань 

реєстрації повідомлень на початок виконання будівельно-монтажних робіт та 

декларацій про готовність завершення будівництва об’єктів нерухомого майна 

на базі ЦНАПу Вижницької районної державної адміністрації.   

Семирозум О.І. – вніс пропозицію: пункт 2 відповідних рекомендацій викласти 

у наступній редакції: «2.Керівникам підприємств районної комунальної 

власності вдосконалювати фінансово-господарську діяльність, ефективно 

використовувати  бюджетні кошти, розширювати перелік платних послуг та 

вживати заходів щодо недопущення збитковості  комунальних підприємств».  

   Романюк І.Т. - вніс пропозицію підтримати відповідні рекомендації по 

даному питанню. 

   Голосування: 4 - 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.,    

Зав’ялець М.Г.,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 2018 рік» та «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. 



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

на розгляд двадцять восьмої сесії Вижницької районної ради 18 квітня 2019 

року. 

   Голосування: 4 - за. Одноголосно. 

Постійна комісія районної ради рекомендує: 

(рекомендації додаються) 

 Слухали по четвертому  питанню :   Романюка І.Т. – голову постійної комісії 

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

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

Зав’ялець М.Г., Кириляк Л.І., Андрич М.Г.,Андрюк М.І., Романюк І.Т. 

 Виступили: 

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

погодити всі зміни (додаються). 

 Голосування: 4 - за. Одноголосно. 

Постійна комісія районної ради рекомендує: 

  (рекомендації додаються) 

 Слухали по  п’ятому  питанню: Войтенко О.Л. – начальника управління 

соціального захисту населення Вижницької районної держаної адміністрації.  

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

 Виступили: 

 Романюк І.Т. - запропонував погодити  проект рішення «Про внесення змін та 

доповнень до 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, затвердженої рішенням десятої сесії районної ради VІІ скликання від 

8 грудня 2016 року №192-10/16 із внесеними змінами та доповненнями 

затвердженими рішенням тринадцятої сесії районної ради VІІ скликання від 2 

березня 2017 року №19-13/17» із внесеними змінами і доповненнями та внести 

на розгляд   двадцять  восьмої  сесії Вижницької районної ради VІІ скликання  

18 квітня 2019 року. 

   Голосування: 4 - за. Одноголосно. 

 Постійна комісія районної ради рекомендує: 

  (рекомендації додаються) 

 

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

відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи 

апарату Вижницької районної держаної адміністрації.  

 В обговоренні питання брали участь: Семирозум О.І., Зав’ялець М.Г., 

Кириляк Л.І.,Романюк І.Т. 

 Виступили: 

 Романюк І.Т. - запропонував в додатку 3 «Напрями діяльності та заходи 

районної програми «Забезпечення призову громадян на військову службу до 

Збройних сил України на 2016-2020 роки» п.1 «Забезпечення заходів призову 

на строкову та контрактну військові служби, мобілізаційної підготовки та 

мобілізації» доповнити підпунктом 3, наступного змісту та викласти в 

наступній редакції: 



«3. «Виплата одноразової грошової допомоги громадянам, відібраним та 

направленим Вижницьким РВК для проходження строкової військової служби 

та військової служби за контрактом у Збройних силах України», «Орієнтовні 

обсяги фінансування тис. грн., 2019 рік - 100, тис. грн., 2020 рік - 100,0 тис. грн. 

всього 200,0 тис. грн.».Погодити  проект рішення із внесеними змінами та 

доповненнями «Про внесення змін та доповнень до районної Програми 

«Забезпечення призову громадян на військову службу Вижницького району на 

2016-2020 роки» та внести на розгляд   двадцять  восьмої  сесії Вижницької 

районної ради VІІ скликання  18 квітня 2019 року. 

   Голосування: 4 - за. Одноголосно. 

 Постійна комісія районної ради рекомендує: 

 (рекомендації додаються) 

 

 Слухали по  сьомому  питанню:  Додяк Н.М. – начальника відділу культури 

Вижницької районної держаної адміністрації.  

 В обговоренні питання брали участь: Семирозум О.І., Зав’ялець М.Г., 

Кириляк Л.І.,Романюк І.Т. 

 Виступили: 

 Романюк І.Т. -  запропонував погодити проект рішення «Про припинення дії 

Програми кінообслуговування населення Вижницького району на 2017-

2021 р.р.» із внесеними змінами і доповненнями та внести на розгляд  двадцять  

восьмої  сесії Вижницької районної ради VІІ скликання  18 квітня 2019 року. 

   Голосування: 4 - за. Одноголосно. 

 Постійна комісія районної ради рекомендує: 

 (рекомендації додаються) 

 

  Слухали по восьмому  питанню:  Маковійчука Ю.Ю. заступника начальника 

Вижницького відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУ НП в 

Чернівецькій області.  

  В обговоренні питання брали участь: Семирозум О.І., Зав’ялець М.Г., 

Татарин Ю.Д., Кириляк Л.І.,Романюк І.Т. 

  Виступили: 

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

та доповнень до Програми протидії злочинності, забезпечення публічної 

безпеки і порядку у Вижницькому районі на 2016-2020 роки, затвердженої 

рішенням дев’ятої сесії районної ради VІІ скликання від 10 листопада 2016 

року №176-9/16 із внесеними змінами, затвердженими рішенням 

тринадцятої сесії районної ради VІІ скликання від 2 березня 2017 року 

№18-13/17» викласти в наступній редакції: 

«2. «Вижницькій районній державній адміністрації щорічно передбачати кошти 

в районному бюджеті для фінансування заходів Програми при умові 

забезпечення захищених статей видатків».Погодити проект рішення  із 

внесеними змінами і доповненнями та внести на розгляд  двадцять  восьмої  

сесії Вижницької районної ради VІІ скликання  18 квітня 2019 року. 

  Голосування: 4 - за. Одноголосно. 

 Постійна комісія районної ради рекомендує: 

 (рекомендації додаються) 



   Слухали по дев’ятому  питанню:  Гелевич Є.В. - начальника відділу 

фінансово-господарського забезпечення апарату Вижницької районної 

державної адміністрації, головного бухгалтера. 

  В обговоренні питання брали участь: Семирозум О.І., Зав’ялець М.Г., 

Татарин Ю.Д.,Романюк І.Т. 

  Виступили: 

  Романюк І.Т. – запропонував погодити проект рішення «Про внесення змін до 

Комплексної програми підтримки та розвитку діяльності Центру Червоного 

Хреста для медико-соціальної підтримки та реабілітації на 2017-2019 роки, 

затвердженої рішенням десятої сесії районної ради VІІ скликання від 8 грудня 

2016 року №194-10/16» із внесеними змінами і доповненнями та внести на 

розгляд  двадцять  восьмої  сесії Вижницької районної ради VІІ скликання 18 

квітня 2019 року. 

  Голосування: 4 - за. Одноголосно. 

 Постійна комісія районної ради рекомендує: 

 (рекомендації додаються) 

 

Слухали по  десятому  питанню: в.о. завідуючого аптеки №103 Біляк Б.Л., яка 

проінформувала по питанню «Про ліквідацію структурного підрозділу аптеки 

№ 103 м. Вижниця - аптеки №68 с.Карапчів, визначення розміру статутного 

капіталу та внесення змін до Статуту аптеки №103 м. Вижниця».    

  В обговоренні питання брали участь: Семирозум О.І., Зав’ялець М.Г., 

Татарин Ю.Д., Вірста С.Д.,Романюк І.Т. 

 Виступили: 

 Біляк Б.Л. - в.о. завідуючого аптеки №103, яка пояснила, що аптека №68 

с.Карапчів є збитковою і за 2018 рік збитки склали 60,8 тис. грн. Заробітна 

плата працівнику виплачується із коштів аптеки №103.Оскільки приміщення 

аптеки №68 передане Вашківецькій ОТГ, необхідно платити щомісячно оренду 

в розмірі 800 грн., що погіршить  фінансовий стан аптеки №103. 

 Вірста С.Д. - заступник голови районної ради проінформував присутніх про те, 

що у аптеці №68 не має асортименту лікарських засобів і хворі обслуговуються 

приватною аптекою. 

 Романюк І.Т. - запропонував членам комісії з питань бюджету, фінансів і 

соціально-економічного розвитку надати пропозиції стосовно прийняття 

рішення.  

 Семирозум О.І. - зауважив, що враховуючи ситуацію, яка склалася на 

сьогоднішній день із збитковістю аптеки №103 та її структурного підрозділу 

аптеки №68 с.Карапчів, запропонував погодити проект рішення «Про 

ліквідацію структурного підрозділу аптеки № 103 м. Вижниця - аптеки №68 

с.Карапчів, визначення розміру статутного капіталу та внесення змін до 

Статуту аптеки №103 м. Вижниця».    

 Романюк І.Т.  - поставив зазначене питання на голосування. 

 Голосування: 3 - за; 1-  проти, 3 відсутні. Рішення не прийняте. 

  

Слухали по одинадцятому питанню:   Андрича М.Г. - начальника відділу 

освіти  Вижницької районної державної адміністрації. 



  В обговоренні питання брали участь: Семирозум О.І., Зав’ялець М.Г., 

Татарин Ю.Д., Кириляк Л.І.,Сенчук Р.І.,Андрюк М.І., Романюк І.Т. 

  Виступили: 

  Романюк І.Т. – запропонував погодити проект рішення «Про безоплатну 

передачу Районного будинку дитячої та юнацької творчості зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну 

власність Вижницької міської територіальної громади» із внесеними змінами і 

доповненнями та внести на розгляд  двадцять  восьмої  сесії Вижницької 

районної ради VІІ скликання 18 квітня 2019 року. 

  Голосування: 4 - за. Одноголосно. 

 Постійна комісія районної ради рекомендує: 

 (рекомендації додаються) 

 

  Слухали по дванадцятому питанню:  Додяк Н.М. - начальника відділу 

культури Вижницької районної державної адміністрації. 

  В обговоренні питання брали участь: Семирозум О.І., Зав’ялець М.Г., 

Татарин Ю.Д., Кириляк Л.І., Сенчук Р.І., Андрюк М.І., Романюк І.Т. 

  Виступили: 

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

передачу Вижницької районної бібліотеки для дітей зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність 

Вижницької міської територіальної громади» із внесеними змінами і 

доповненнями та внести на розгляд  двадцять  восьмої  сесії Вижницької 

районної ради VІІ скликання 18 квітня 2019 року. 

  Голосування: 4 - за. Одноголосно. 

 Постійна комісія районної ради рекомендує: 

 (рекомендації додаються) 

 

  Слухали по тринадцятому питанню:  Мойсей О.І. – завідувача відділу 

фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату Вижницької 

районної ради. 

  В обговоренні питання брали участь: Семирозум О.І., Зав’ялець М.Г., 

Татарин Ю.Д., Романюк І.Т. 

  Виступили: 

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

простроченої заборгованості з орендної плати»  із внесеними змінами і 

доповненнями та внести на розгляд  двадцять  восьмої  сесії Вижницької 

районної ради VІІ скликання 18 квітня 2019 року. 

   Голосування: 4 - за. Одноголосно. 

 Постійна комісія районної ради рекомендує: 

 (рекомендації додаються) 

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

комісії з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку. 

  В обговоренні питання брали участь: Семирозум О.І., Зав’ялець М.Г., 

Татарин Ю.Д., Романюк І.Т. 

  Виступили: 



  Романюк І.Т. – запропонував в питанні «Різне» порядку денного та 

регламенту роботи  двадцять восьмої сесії   Вижницької районної ради  VІІ 

скликання  18 квітня  2019 року розглянути звернення депутатів Вижницької 

районної ради VІІ скликання до Державної архітектурно-будівельної інспекції 

України, Чернівецької обласної державної адміністрації щодо вирішення 

питання направлення спеціаліста для здійснення прийому громадян 

Вижницького та Путильського районів з питань реєстрації повідомлень на 

початок виконання будівельно-монтажних робіт та декларацій про готовність 

завершення будівництва об’єктів нерухомого майна на базі ЦНАПу 

Вижницької районної державної адміністрації. Погодити порядок  денний та 

регламенту роботи  двадцять восьмої сесії  Вижницької районної ради  VІІ 

скликання  18 квітня  2019 року.  

  Голосування: 4 - за. Одноголосно. 

  

 Постійна комісія районної ради рекомендує: 

 (рекомендації додаються) 

 

 

 

Голова постійної комісії       І.Романюк 

 

Секретар          М.Зав’ялець 

 

 

 

 

 

 

 

 


