
           
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

    ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З ПИТАНЬ   БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

19 червня 2019 року                                                м. Вижниця 

  ПРОТОКОЛ №35 

    

  Головує: Романюк І.Т. -  голова постійної комісії 

 

 Присутні члени комісії:           

         

    1.Зав’ялець М.Г. 

        2.Татарин Ю.Д. 

     3.Троцюк П.Н. 

      4.Мендришора В.С. 

Відсутні:                                     
                                                              1.Павлюк В.Ю. 

                      2.Семирозум О.І. 

      3.Стринадко Т.І. 

Запрошені:  (список додається) 

  

                                                       ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 

   1.Про стан фінансово-господарської діяльності підприємств районної комунальної 

власності  за перший квартал 2019 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 районної програми «Забезпечення призову громадян на військову 

службу до Збройних сил України на 2016-2020 роки».  

 

Інформує:  Николайчук О.Б.-  головний спеціаліст 

з питань взаємодії з правоохоронними органами та 

оборонної роботи апарату Вижницької 

райдержадміністрації. 

   3.Про Комплексну програму фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Вижницька центральна районна лікарня Вижницької районної ради на 2019-

2021 роки». 

Інформує: Митринюк Ф.В. – головний лікар 

комунальної установи «Вижницька центральна 

районна лікарня».                   

   4.Про внесення змін до комплексної Програми розвитку інформаційної та видавничої 

галузей Вижницького району на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням дев’ятнадцятої сесії 

районної ради VІІ скликання №146-19/17 від 21 грудня 2017 року із внесеними змінами та 

доповненнями, затвердженими рішенням двадцять четвертої сесії районної ради VІІ 

скликання №79-24/18 від 30 серпня 2018 року. 

 



Інформує: Колбасова О.Б. – начальник відділу 

внутрішньої політики та доступу до публічної 

інформації апарату Вижницької районної державної 

адміністрації.  

   5.Про внесення змін до районної Програми створення позитивного іміджу та контролю за 

дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету підприємств, установ, 

організацій, СГД, фізичних осіб Вижницької об'єднаної державної податкової інспекції 

головного управління ДФС у Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» на 2016-

2020 роки, затвердженої рішенням сьомої сесії районної ради VІІ скликання від 14 липня 

2016 року №135-7/16. 

Інформує:  Холіван Д.І. – начальник Путильської 

ДПІ Вижницького управління ГУ ДФС у 

Чернівецькій області.  

   6.Про затвердження Положення про порядок надання адресної матеріальної грошової 

допомоги у рамках Районної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених 

верств населення «Турбота» на 2019-2021 роки за рахунок коштів районного бюджету. 

 

Інформує: Галичанська М.Ю.- соціальний 

працівник територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг). 

  7.Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за перший квартал 2019 року. 

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

 

Інформує по 7-8 питаннях: Кириляк Л.І.- 

начальник фінансового управління Вижницької 

райдержадміністрації. 

   9.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. 

  10.Про результати проведення перевірки діяльності структурних підрозділів аптеки №103 

м. Вижниця за 2018 рік та перший квартал 2019 року. 

 

Інформує: Вірста С.Д. – заступник голови 

Вижницької районної ради. 

   11.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. завідуючої аптеки №103 

м. Вижниця 

 

   12. Про розгляд проекту регуляторного акта – проекту рішення Вижницької районної ради 

«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності”.            

        

 Інформує: Джал О.В. – завідувач відділу з питань 

об’єктів комунальної власності, інвестицій та 

транскордонного співробітництва виконавчого 

апарату Вижницької  районної ради. 

 

 

   13.Про внесення змін до кошторису витрат на реалізацію (проведення) програми 

підготовки і проведення ХХVІ Міжнародного Гуцульського фестивалю, затвердженого  



рішенням двадцять сьомої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання «Про організацію 

підготовки і проведення ХХVІ Міжнародного Гуцульського фестивалю» від 21 лютого 2019 

року №17-27/19. 

 

Інформує: Вірста С.Д. – заступник голови 

Вижницької районної ради, директор-розпорядник  

ХХVІ Міжнародного Гуцульського фестивалю. 

   14.Про порядок денний та регламент роботи двадцять дев’ятої сесії районної ради  VІІ  

скликання  20 червня  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: Татарин Ю.Д., Мендришора В.С., Зав’ялець М.Г., 

Троцюк П.Н., Біляк Б.Л., Кудрик Т.М., Марцинішина Н.Х., Гакман Л.І., Огродюк М.Г.,  

Романюк І.Т. 

    Виступили: 

    Марцинішина Н.Х. – головний бухгалтер КП «Профілактична дезінфекція» про те, що за 

перший квартал 2019 року підприємством отримано збитки в сумі 3,0 тис.грн., за звітний 

період 2018 року підприємство спрацювало з нульовим результатом. Однією з причин є не 

погашення заборгованості турбазою «Черемош» за виконані роботи, а також Берегометською 

селищною радою. Зростає розмір заробітної плати, а розцінки не змінюються. 

   Гакман Л.І. – т.в.о. директора КП «Профілактична дезінфекція» проінформувала 

присутніх, про надання відповідних послуг по державних установах .Є багато випадків, що 

керівники відмовляються від проведення профілактичних дезінфекційних, дезінсекційних та 

дератизаційних робіт. В результаті цього підприємство не має доходів . 

   Романюк І.Т. – звернув увагу на те, що необхідно працювати з комунальними установами. 

   Зав’ялець М.Г.- вніс пропозицію стосовно потреби проведення такого виду робіт на 

цегельному заводі в  с.Карапчів.   

   Романюк І.Т. - довів до відома депутатів та присутніх про те, що на виконання 

рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного 

розвитку від 16 квітня 2019 року, начальником Вижницького госпрозрахункового проектно-

виробничого архітектурно-планувального бюро Т.Кудрик надано листа про проходження 

курсів після 15 липня 2019 року. Відповідні документи вже направлені до навчально-

методичного центру «Проектувальник» Всеукраїнського громадського об’єднання «Гільдія 

проектувальників у будівництві».Також зауважив керівнику про те, що до 1 серпня 

поточного року  повідомити Вижницьку районну раду про отримання сертифікату на 

виконання кошторисних робіт по реконструкціях та капітальних ремонтах.    

   Огродюк М.Г. – директор редакції районного радіомовлення «Радіо «Хвилі Черемошу» 

проінформував присутніх про те, що були подані документи до Національної Ради з питань 

телебачення і радіомовлення на конкурс щодо впровадження FМ мовлення в районі. В 

результаті серед 4 притендентів, конкурс виграло радіо-10 м.Чернівці. Ця 

телерадіоорганізація протягом року розпочне мовлення на території Вижницького району 24 

години на добу, 3,5 години з яких буде надано для висвітлення інформації нашого району. 

   Біляк Б.Л. - в.о завідуючої аптеки №103 м.Вижниця про те, що аптека   за звітний період 

поточного року спрацювала із прибутками  в сумі  2,6 тис. грн. За перший квартал минулого 

року збитки складали 88,0 тис. грн.  

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

   Голосування: 5 - за. Одноголосно. 

 

 Постійна комісія районної ради рекомендує: 



(рекомендації додаються) 

   Слухали по другому питанню:   Николайчука О.Б.-  головного спеціаліста з питань 

взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Вижницької 

райдержадміністрації. 

   В обговоренні питання брали участь: Татарин Ю.Д., Мендришора В.С., Зав’ялець М.Г., 

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

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

   Голосування: 5 - за. Одноголосно. 

  

Постійна комісія районної ради рекомендує: 

(рекомендації додаються) 

   Слухали по третьому питанню:  Митринюка Ф.В.-  головного лікаря КУ «Вижницька 

центральна районна лікарня» . 

   В обговоренні питання брали участь: Татарин Ю.Д., Мендришора В.С., Зав’ялець М.Г., 

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

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

   Голосування: 5 - за. Одноголосно. 

 Постійна комісія районної ради рекомендує: 

(рекомендації додаються) 

 

   Слухали по четвертому питанню: Колбасову О.Б. -  начальника відділу внутрішньої 

політики та доступу до публічної інформації апарату Вижницької районної державної 

адміністрації.   

   В обговоренні питання брали участь: Татарин Ю.Д., Мендришора В.С., Зав’ялець М.Г., 

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

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

   Голосування: 5 - за. Одноголосно. 

Постійна комісія районної ради рекомендує: 

(рекомендації додаються) 

 

  Слухали по п’ятому питанню:  Холівана Д.І. – начальника Путильської ДПІ Вижницького 

управління  ГУ  ДФС у Чернвецькій області. 

   В обговоренні питання брали участь: Татарин Ю.Д., Мендришора В.С., Зав’ялець М.Г., 

Троцюк П.Н., Романюк І.Т. 

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

   Голосування: 5 - за. Одноголосно. 

 Постійна комісія районної ради рекомендує: 

(рекомендації додаються) 

 

   Слухали по шостому питанню: Галичанську М.Ю. -  соціального працівника 

Вижницького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг). 

  В обговоренні питання брали участь: Татарин Ю.Д., Мендришора В.С., Зав’ялець М.Г., 

Троцюк П.Н., Романюк І.Т. 

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

   Голосування: 5 - за. Одноголосно. 

 Постійна комісія районної ради рекомендує: 

(рекомендації додаються) 

 

   Слухали по сьомому - восьмому питаннях:  Кириляк Л.І.-  начальника фінансового 

управління Вижницької райдержадміністрації. 

   В обговоренні питань брали участь:  Татарин Ю.Д.,  Зав’ялець М.Г., 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 перший квартал 2019 року» 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. Людмилою Іванівною  було зауважено щодо подання листів 

розпорядниками коштів, або депутатами районної ради на виділення додаткових коштів з 

районного бюджету. Щорічно, при формуванні бюджету складаються і подаються бюджетні 

запити фінансовому управлінню райдержадміністрації  на видатки, які додатково необхідно 

фінансувати. Тому у клопотаннях, або депутатських запитах, мають бути вказані джерела, 

звідки фінансувати ті, чи інші видатки. Також листи мають бути розглянуті фінансовим 

управлінням райдержадміністрації. 

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

двадцять дев’ятої сесії Вижницької районної ради 20 червня 2019 року. 

   Голосування: 5 - за. Одноголосно. 

Постійна комісія районної ради рекомендує: 

(рекомендації додаються) 

 

 Слухали по дев’ятому  питанню :   Романюка І.Т. – голову постійної комісії районної ради 

з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку. 

 В обговоренні питання брали участь: Татарин Ю.Д., Зав’ялець М.Г., Кириляк Л.І., Андрич 

М.Г., Додяк Н.М., Андрюк М.І., Романюк І.Т. 

 Виступили: 

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

(додаються). 

 Голосування: 5 - за. Одноголосно. 

      

         Постійна комісія районної ради рекомендує: 

  (рекомендації додаються) 

 Слухали по  десятому  питанню:  Вірсту С.Д. – заступника голови Вижницької районної 

ради. 

 В обговоренні питання брали участь: Татарин Ю.Д., Мендришора В.С., Зав’ялець М.Г., 

Троцюк П.Н., Романюк І.Т. 

 Виступили: 

  С.Вірста - заступник голови проінформував депутатів та присутніх про результати 

проведення перевірки. Згідно рекомендацій постійної комісії Вижницької районної ради з 

питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку від 16 квітня 2019 року та 

розпорядження голови районної ради Андрюка М.І. №26 від 23 квітня 2019 року, робочою 

групою 10 травня 2019 року  було проведено перевірку діяльності структурних підрозділів 

аптеки №103 м.Вижниця за 2018 рік та перший квартал 2019 року, а саме аптеки №68 

с.Карапчів та аптечного пункту с.Коритне №2.  

  В результаті перевірки виявлено порушення розпорядку робочого дня завідувачем аптеки 

№68 с.Карапчів Рибюк Л.Є. В аптеці мала кількість медикаментів. Відповідно не має 

виручки і є збитки, як за 2018 рік, так і перший квартал 2019 року. Населення практично 

обслуговує приватна аптека, яка забезпечена лікарськими засобами та близько розташована 

біля комунальної аптеки. 

  Обслуговує завідувач аптечного пункту №2 с.Коритне (фармацевт)  Артем Л.П. Розпорядку 

денного дотримується. Є асортимент лікарських засобів. І було підготовлене і подане 

замовлення аптеці №103 для його виконання. 

  Робочою групою по аптечному пункті с.Мигове перевірку не здійснено у зв’язку із 

поданням заяви на звільнення завідувачем аптечного пункту Більською Н.В. 

Враховуючи збитковий стан аптеки №68 с.Карапчів, робоча група прийняла рішення про  

повторний розгляд на черговій сесії Вижницької районної ради питання «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. – зауважив, про незрозумілість пропозицій робочої групи з приводу цього 

питання, оскільки першим пунктом написано: - «1.В.о. завідуючої аптеки №103 Б.Біляк 

налагодити співпрацю із працівниками аптечних підрозділів с.Карапчів та с.Коритне 

стосовно збільшення асортименту лікарських засобів», а другим - розглянути повторно на 

черговій сесії  це питання. З приводу цього нехай голосують члени бюджетної комісії.   

Голосування: 4 – за; 1 – проти, відсутніх – 3, при загальній кількості депутатів - 8 чол. 

Проект рекомендацій не прийнятий, оскільки голосування не набрало необхідної кількості 

голосів. 

 Слухали по одинадцятому питанню:  Біляк Б.Л. – в.о. завідуючої аптеки №103. 

 В обговоренні питання брали участь: Татарин Ю.Д., Мендришора В.С., Зав’ялець М.Г., 

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

 Виступили: Романюк І.Т., який вніс питання на голосування . 

 Голосування: 4 – за; 1 – проти, відсутніх – 3, при загальній кількості депутатів - 8 чол. 

Проект рекомендацій не прийнятий, оскільки голосування не набрало необхідної кількості 

голосів. 

  Слухали по дванадцятому питанню :   Джал О.В. – завідувача відділу з питань об’єктів 

комунальної власності, інвестицій та транскордонного співробітництва виконавчого апарату 

Вижницької  районної ради. 

  В обговоренні питання брали участь: Татарин Ю.Д., Зав’ялець М.Г., Кириляк Л.І., 

Романюк І.Т. 

 Виступили: 

Джал О.В. – завідувач відділу з питань об’єктів комунальної власності, інвестицій та 

транскордонного співробітництва виконавчого апарату Вижницької  районної ради 

проінформувала депутатів та присутніх по питанню «Про розгляд проекту регуляторного 

акта – проекту рішення Вижницької районної ради «Про затвердження Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності».            

 Романюк І.Т. -  запропонував погодити відповідне питання.   

 Голосування: 5 - за. Одноголосно. 

Постійна комісія районної ради рекомендує: 

     ( Погодити регуляторний акт - додається) 

 

 Слухали по тринадцятому  питанню :   Вірсту С.Д. – заступника голови Вижницької 

районної ради. директора-розпорядника ХХVІ Міжнародного Гуцульського фестивалю. 

 В обговоренні питання брали участь: Татарин Ю.Д., Зав’ялець М.Г., Кириляк Л.І., 

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

 Виступили: 

 Романюк І.Т. -  запропонував розглянути  проект рішення на колегії районної ради та 

пленарному засіданні  двадцять  дев’ятої  сесії Вижницької районної ради VІІ скликання  20 

червня  2019 року. 

  Голосування: 5 - 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: Зав’ялець М.Г., Татарин Ю.Д., Романюк І.Т. 

  Виступили: 

  Романюк І.Т. – запропонував в питанні «Різне» порядку денного двадцять дев’ятої сесії 

Вижницької районної ради  VІІ скликання 20 червня 2019 року» протокольно доручити 

голові районної ради підготувати та направити звернення до Чернівецької обласної 



державної адміністрації щодо виділення коштів в сумі 1 499 524 грн. на проведення 

капітального ремонту зовнішніх мереж КУ «Вижницька центральна районна лікарня» .   

  Голосування: 5 - за. Одноголосно. 

 Постійна комісія районної ради рекомендує: 

 (рекомендації додаються) 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                    І.Романюк 

Секретар          М.Зав’ялець 

 

 


