
           
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

    ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З ПИТАНЬ   БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 

 13 серпня 2019 року                                      м. Вижниця 

  ПРОТОКОЛ №36 

    

  Головує: Романюк І.Т. -  голова постійної комісії 

 

 Присутні члени комісії:           

       

    1.Зав’ялець М.Г. 

        2.Татарин Ю.Д. 

    3.Павлюк В.Ю. 

              4.Троцюк П.Н. 

Відсутні:                                                                                            
      1.Мендришора В.С. 

     2.Семирозум О.І. 

     3.Стринадко Т.І. 

Запрошені:  (список додається) 

  

                          ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

     

  1.Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І-ше півріччя 

2019 року. 

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

 

Інформує по 1-2  питаннях: Кириляк Л.І.- 

начальник фінансового управління 

Вижницької райдержадміністрації. 

   3.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. 

   4.Про затвердження комплексної Програми поводження з твердими 

побутовими відходами на території Вижницького району крім населених 

пунктів, які увійшли до ОТГ на 2019-2021 роки. 



Інформує: Швейко В.П.  – начальник 

відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства та 

розвитку інфраструктури Вижницької 

районної державної адміністрації.  

    5.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 

    

    6.Про порядок денний та регламент роботи тридцятої сесії районної ради  VІІ  

скликання  15 серпня  2019  року.   

Інформує: Романюк І.Т.- голова  постійної 

комісії районної ради з питань бюджету, 

фінансів  і соціально - економічного 

розвитку.  

   Слухали по першому – другому  питаннях:  Кириляк Л.І.-начальника 

фінансового управління Вижницької райдержадміністрації. 

  В обговоренні питань брали участь: Татарин Ю.Д., Зав’ялець М.Г.,  

Павлюк В.Ю., 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 І-ше півріччя 2019 року», «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  проекти рішень із внесеними змінами 

і доповненнями та внести на розгляд тридцятої сесії Вижницької районної ради 

15 серпня 2019 року. 

      Постійна комісія районної ради рекомендує: 

(рекомендації додаються) 

  Голосування: 5 - за. Одноголосно. 

 

 Слухали по третьому  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.,  

Павлюк В.Ю., Кириляк Л.І., Івоняк Г.С., 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 четвертому питанню: Швейко В.П. - начальника відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку 

інфраструктури Вижницької районної державної адміністрації.  

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

Павлюк В.Ю., Кириляк Л.І., Романюк І.Т. 

 Виступили: 

 Романюк І.Т. - запропонував погодити проект рішення  та внести на розгляд 

тридцятої сесії Вижницької районної ради 15 серпня 2019 року. 

   

Постійна комісія районної ради рекомендує: 

  (рекомендації додаються) 

 Голосування: 5 - за. Одноголосно. 

 

 Слухали по п’ятому питанню: Біляк Б.Л. – в.о. завідуючої аптеки №103 

м.Вижниця. 

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

Павлюк В.Ю., Троцюк П.Н., Романюк І.Т. 

 Виступили: 

 Романюк І.Т. – поставив на голосування 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». 

 

Постійна комісія районної ради рекомендує: 

  (рекомендації додаються) 

 Голосування: 4 - за. 1-проти. Рішення не прийнято. Не набрало достатньої 

кількості голосів. 

 

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

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

 В обговоренні питання брали участь: Троцюк П.Н., Татарин Ю.Д.,  

Романюк І.Т. 

 Голосування: 5 - за. Одноголосно. 

  

   Постійна комісія районної ради рекомендує: 

 (рекомендації додаються) 

 

 

 

Голова постійної комісії       І.Романюк 

Секретар          М.Зав’ялець 

 


