
            
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

    ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З ПИТАНЬ   БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

17 грудня 2019 року                                      м. Вижниця 

  ПРОТОКОЛ №38 

    

  Головує: Романюк І.Т. -  голова постійної комісії 

 

 Присутні члени комісії:           

        1.Семирозум О.І. 

    2.Зав’ялець М.Г. 

        3.Татарин Ю.Д. 

    4.Мендришора В.С. 

                5.Троцюк П.Н. 

Відсутні:                                                                                            
       1.Павлюк В.Ю. 

      2.Стринадко Т.І. 

Запрошені:  (список додається) 

  

                                                          ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

  1. Про стан фінансово - господарської діяльності підприємств районної комунальної 

власності за 9 місяців 2019 року. 

Інформують: Романюк І.Т. – голова 

постійної комісії районної ради з питань 

бюджету, фінансів і соціально - 

економічного розвитку, керівники 

комунальних підприємств. 

 2. Про стан виконання 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. 

Інформують: Войтенко О.Л. – начальник 

управління соціального захисту населення  

Вижницької районної державної 

адміністрації. 

Митринюк Ф.В. - головний лікар КНП 

«Вижницька районна лікарня». 

 3. Про районну програму соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції, військовослужбовців і волонтерів, поранених учасників АТО та вшанування 

пам’яті загиблих  на 2020-2022 роки. 

Інформує по 2-3 питаннях: Войтенко О.Л. – 

начальник управління соціального захисту 

населення  Вижницької районної державної 

адміністрації. 

4. Про затвердження Комплексної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення 

пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Вижницькому 

районі на 2020 - 2022 роки. 



Інформує: Ткач О.П. – начальник 

Вижницького РС УДСНС України у 

Чернівецькій області. 

 5. 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 та доповненнями затвердженими рішенням тринадцятої сесії районної 

ради VІІ скликання від 2 березня 2017 року №18-13/17, рішенням двадцять восьмої сесії VІІ 

скликання від 18 квітня 2019 року №36-28/19. 

Інформує: Николайчук О.Б. – головний 

спеціаліст з питань взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної 

роботи апарату Вижницької районної 

державної адміністрації. 

6. Про затвердження звіту  про виконання  районного бюджету  за 9 місяців 2019 року. 

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

Інформує по 6-7 питаннях: Кириляк Л.І. – 

начальник фінансового управління  

Вижницької районної державної 

адміністрації. 

 8.Про розгляд пропозицій установ і організацій щодо виділення додаткових коштів з 

районного бюджету на 2019 рік (додаються). 

 9.Про розгляд пропозицій установ і організацій щодо передбачення  додаткових коштів в  

районному бюджеті на 2020 рік (додаються). 

10.Про розгляд депутатських запитів депутата Вижницької районної ради Р.Погребняка 

(додаються). 

11.Про направлення звернення до Кабінету Міністрів України стосовно збільшення 

соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування. 

12.Про порядок денний та регламент роботи тридцять другої сесії Вижницької районної ради  

VІІ  скликання  20   грудня  2019  року.   

Інформує по 8-12 питаннях: 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.,  Татарин Ю.Д.,  

Нахамко М.М., Штефюк В.Ф., Марцинішина Н.Х., Труфин О.П., Гузак Ю.С., 

Огродюк М.Г., Романюк І.Т. 

    Виступили: 

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

місяців поточного року. 

    Нахамко М.М. - в.о завідуючої аптеки №103 м. Вижниця про те, що аптека   

за січень-вересень 2019 року спрацювала зі збитками в сумі 18,7 тис.грн., що в 

порівнянні з аналогічним періодом 2018 року менше на 107,4 тис.грн. На 

сьогоднішній день адміністрація аптеки працює над покращенням асортименту 

медикаментів. Є налагоджена співпраця із  фірмами, які постачають лікарські 

засоби. Важливим є також обслуговування соціально незахищених верств 

населення, здійснюється відпуск пільгових рецептів. 



    Романюк І.Т. - звернувся з питання стосовно приміщення для облаштування 

аптечного пункту в смт.Берегомет.   

    Нахамко М.М. - проінформувала присутніх про те, що зверталася до 

Берегометського селищного голови С.Боднарюка, але приміщення не має. 

Пільгові рецепти хворим відпускає власник приватної аптеки Шупарський І.В.  

   Романюк І.Т. - звернувся з питання подальшого функціонування аптечного 

пунтку в с.Мигове.  

   Нахамко М.М. - зазначила, що працюватиме аптечний пункт і надалі, на 

даний час необхідно знайти людину із відповідною освітою. 

   Романюк І.Т. - звернув увагу присутніх, про хороші плани щодо покращення 

фінансової ситуації аптеки №103.Надіюся на їх реалізацію та отримання 

прибутку за 2019 рік. 

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

період.   

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

про те, що за 9 місяців півріччя отримано збитки в сумі 5,8 тис.грн. Для 

покращення фінансового стану у другому півріччі поточного року були підняті 

розцінки на відповідні види робіт. Дирекцією будуть направлені листи  

керівникам бюджетних установ щодо подальшої співпраці у 2020 році.  Також є 

напрацювання щодо  укладанням додаткових угод з ФОПами та юридичними 

особами на виконання профілактичних дезінфекційних, дезінсекційних та 

дератизаційних робіт. 

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

виконання робіт на цілий рік. Керівник має забезпечувати функціонування 

підприємства і вживати необхідних заходів.  

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

підприємство спрацювало із збитками в сумі 33,4  тис.грн. у зв’язку із 

проведенням виплат відпускних працівникам, що лягло на витрати 

підприємства. Є співпраця з місцевими радами. 

  Огродюк М.Г. - зазначив, що радіо працює. Але є нестача коштів по виплаті 

заробітної плати керівнику і бухгалтеру, яка складає 55,0 тис.грн.   Для економії 

коштів перебували у відпустках без збереження заробітної плати, що дало 

можливість зекономити 8,0 тис.грн. Тому прохання розглянути це питання та  

вирішити позитивно. 

 Романюк І.Т. - пояснив, що окремо буде розглядатися лист редакції 

радіомовлення у Пропозиціях щодо виділення додаткових коштів з районного 

бюджету на 2019 рік. 

  Семирозум О.І. - зауважив  про те, що керівникам комунальних підприємств 

необхідно надавати чітку інформацію щодо аналізу фінансово-господарської 

діяльності. 

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

даному питанню. 

                        Постійна комісія районної ради рекомендує: 

(рекомендації додаються) 

  Голосування: 6 - за. Одноголосно. 

 



   Слухали по другому питанню: Войтенко О.Л.- начальника управління 

соціального захисту  населення  Вижницької  райдержадміністрації, 

Митринюка Ф.В. – головного лікаря КНП «Вижницька районна лікарня» 

(інформації додаються).  

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

Зав’ялець М.Г., Мендришора В.С., Романюк І.Т.  

   Романюк І.Т. – запропонував управлінню соціального захисту населення 

Вижницької районної державної адміністрації до 1 березня 2020 року надати 

звіт про виконання Програми відділу економіки та агропромислового розвитку 

згідно Порядку формування, фінансування та моніторингу виконання районних 

(комплексних) програм, затвердженого рішенням V сесії Вижницької районної 

ради V скликання  №89-05/06 від 26 жовтня 2006 року. 

  Голосування: 6 - за. Одноголосно. 

Постійна комісія районної ради рекомендує: 

(рекомендації додаються) 

 

   Слухали по третьому питанню: Войтенко О.Л. – начальника управління 

соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації.   

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

Мендришора В.С., Кириляк Л.І., Голобуцька К.В., Дутчук Г.І., Вірста С.Д., 

Романюк І.Т.  

   Романюк І.Т. – звернув увагу членів постійної комісії щодо наявності 

негативного експертного висновку фінансового управління 

райдержадміністрації на проект Програми, тому запропонував управлінню 

соціального захисту населення Вижницької районної державної адміністрації 

доопрацювати проект районної програми соціальної підтримки сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і волонтерів, 

поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих  на 2020-2022 роки» 

врахувавши висновок фінансового управління райдержадміністрації та 

рекомендації постійної комісії . 

                      Постійна комісія районної ради рекомендує: 

(рекомендації додаються) 

  Голосування: 6 - за. Одноголосно. 

  

 Слухали по четвертому питанню: Кримова К.В. – головного інспектора 

Вижницького РС  УДСНС  у  Чернівецькій області.   

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

Романюк І.Т.  

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

тридцять другої  сесії Вижницької районної ради 20 грудня 2019 року. 

                      Постійна комісія районної ради рекомендує: 

(рекомендації додаються) 

  Голосування: 6 - за. Одноголосно. 

 

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

питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи  

Вижницької районної державної адміністрації.   



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

Зав'ялець М.Г., Троцюк П.Н., Осипчук М.М., Кириляк Л.І., Андрюк М.І., 

Романюк І.Т.  

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

тридцять другої  сесії Вижницької районної ради 20 грудня 2019 року. 

                       Постійна комісія районної ради рекомендує: 

(рекомендації додаються) 

 Голосування: 6 - за. Одноголосно. 

 

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

управління Вижницької районної державної адміністрації.   

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

Романюк І.Т. 

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

тридцять другої  сесії Вижницької районної ради 20 грудня 2019 року. 

Постійна комісія районної ради рекомендує: 

(рекомендації додаються) 

 Голосування: 6 - за. Одноголосно. 

 

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

управління Вижницької районної державної адміністрації.   

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

Татарин Ю.Д., Мендришора В.С., Вірста С.Д., Андрюк М.І., Митринюк Ф.В., 

Романюк І.Т. 

Романюк І.Т. - запропонував внести зміни у додаток 5 проекту рішення «Про 

внесення змін до районного бюджету на 2019 рік», а саме розписати по КНП 

«Вижницька районна лікарня» видатки на придбання медичної апаратури в сумі 

800 488,0 грн., та 199 512,0 грн., на придбання комп’ютерної техніки. 

Голосування: 

Утримались: - 4. За- 2. Рішення не прийнято. 

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

розгляд тридцять другої  сесії Вижницької районної ради 20 грудня 2019 року. 

Постійна комісія районної ради рекомендує: 

(рекомендації додаються) 

 Голосування: 6 - за. Одноголосно. 

 

 Слухали по восьмому  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.,Огродюк М.Г.,Митринюк Ф.В., 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  дев’ятому  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., 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  десятому  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., Романюк І.Т. 

 Виступили: 

  Романюк І.Т. - запропонував виконавчому апарату районної ради направити 

для розгляду Берегометської селищної ради  депутатські запити депутата 

Вижницької районної ради Р.Погребняка стосовно виділення додаткових 

коштів з районного бюджету  в сумі 207276 грн. на ремонт приміщення 

Берегометського будинку культури від 22.10.19 р.№52, на проведення 

капітального ремонту будівлі Берегометського ДНЗ «Барвінок» від 22.10.19 р. 

№ 55 в сумі 900,0 тис.грн., та 150,0 тис.грн., на проведення капітального 

ремонту приміщення кінотеатру «Карпати» від 22.10.19 р. №54. Повідомити 

депутата Вижницької районної ради  Р.Погребняка  про результати розгляду 

відповідних депутатських запитів постійною комісією. 

 Постійна комісія районної ради рекомендує: 

 (рекомендації додаються) 

  Голосування: 6 - за. Одноголосно. 

  

 Слухали по одинадцятому  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., Зав’ялець М.Г., 

Татарин Ю.Д., Мендришора В.С.,Войтенко О.Л., Кириляк Л.І., Романюк І.Т. 

 Виступили: 

 Семирозум О.І. – запропонував доопрацювати Звернення. 

  Романюк І.Т. – вніс пропозицію, виконавчому апарату Вижницької районної 

ради та Вижницькій районній державній адміністрації доопрацювати звернення 

до Кабінету Міністрів України стосовно збільшення соціальних нормативів у 

сфері житлово - комунального обслуговування та розглянути в питанні «Різне» 

порядку денного  тридцять другої сесії Вижницької VІІ скликання  20   грудня 

2019 року.  

 Постійна комісія районної ради рекомендує: 

 (рекомендації додаються) 

  Голосування: 6 - за. Одноголосно. 



  Слухали по дванадцятому  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., Романюк І.Т. 

 Виступили: 

  Романюк І.Т. – вніс пропозицію включити в порядок денний тридцять 

другої сесії Вижницької районної ради  VІІ скликання, яка відбудеться 20 

грудня 2019 року, проект рішення «Про районну програму соціальної 

підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і волонтерів, поранених учасників АТО та 

вшанування пам’яті загиблих  на 2020-2022 роки» за результатами його 

доопрацювання. 

 

 Постійна комісія районної ради рекомендує: 

 (рекомендації додаються) 

  Голосування: 6 - за. Одноголосно. 

 

  

  

 

Голова постійної комісії       І.Романюк 

Секретар          М.Зав’ялець 

 


