
           
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

    ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З ПИТАНЬ   БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 

 22 жовтня 2019 року                                      м. Вижниця 

  ПРОТОКОЛ №37 

    

  Головує: Романюк І.Т. -  голова постійної комісії 

 

 Присутні члени комісії:           

        1.Семирозум О.І. 

    2.Зав’ялець М.Г. 

        3.Татарин Ю.Д. 

    4.Павлюк В.Ю. 

              5.Троцюк П.Н. 

Відсутні:                                                                                            
       1.Мендришора В.С. 

      2.Стринадко Т.І. 

Запрошені:  (список додається) 

  

                          ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

        

  1.Про стан фінансово - господарської діяльності підприємств районної 

комунальної власності за перше півріччя 2019 року. 

Інформують: Романюк І.Т. – голова 

постійної комісії районної ради з 

питань бюджету, фінансів і соціально - 

економічного розвитку, керівники 

комунальних підприємств. 

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

Інформує :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 порядок денний та регламент роботи тридцять першої сесії районної 

ради  VІІ  скликання  24 жовтня  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., 

Татарин Ю.Д., 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 прибутками  в сумі 1,2 тис.грн. за рахунок збільшення оборотних 

коштів та відпуску пільгових рецептів. 

    Романюк І.Т. – звернувся з питання щодо фінансового результату за 9 

місяців поточного року. 

    Штефюк В.Ф. – головний бухгалтер аптеки №103 зауважила, що у зв’язку із  

збитковістю аптечних підрозділів, очікується отримання збитків загалом по 

аптеці №103.  

    Романюк І.Т. – щодо роботи КП «Профілактична дезінфекція» за звітний 

період.   

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

про те, що за перше півріччя отримано збитки в сумі 2,8 тис.грн.  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 за перше півріччя 2019 року. Отримано за 

звітний період 2,3 тис.грн. прибутку, що в порівнянні більше на 0,4  тис. грн. 

Також вибрала ліцензію  з виготовлення проектно-кошторисної документації на 

проведення капітальних ремонтів, реконструкцій, реставрацій об’єктів 

комунальної власності району і  надала б відповідну інформацію з цього 

питання. 

    Романюк І.Т. – запропонував Кудрик Т.М.- начальнику Вижницького 

розрахункового проектно-виробничого архітектурно-планувального бюро  

проінформувати депутатів районної ради  про розширення ліцензійних послуг  

в питанні «Різне» порядку денного тридцять першої сесії районної ради 

сьомого скликання, яка відбудеться 24 жовтня 2019 року.   

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

підприємство спрацювало із збитками в сумі 30,2  тис.грн. у зв’язку із 

проведенням виплат відпускних працівникам, що лягло на витрати 

підприємства. Є співпраця з місцевими радами. 



  Семирозум О.І. - запропонував п.2 рекомендацій викласти в наступній 

редакції: 

 «2.Керівникам підприємств районної комунальної власності вдосконалювати 

фінансово - господарську діяльність з метою підвищення прибутковості, 

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: 6 - за. Одноголосно. 

 Постійна комісія районної ради рекомендує: 

(рекомендації додаються) 

   Слухали по другому питанню:  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 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. 

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

тридцять першої  сесії Вижницької районної ради 24 жовтня 2019 року. 

   Голосування: 6 - за. Одноголосно. 

Постійна комісія районної ради рекомендує: 

(рекомендації додаються) 

 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: Семирозум О.І., 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) 

  

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., 

Романюк І.Т. 

 Голосування: 6 - за. Одноголосно. 

  

 Постійна комісія районної ради рекомендує: 

 (рекомендації додаються) 

Голова постійної комісії       І.Романюк 

Секретар          М.Зав’ялець 


