
           
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

    ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З ПИТАНЬ   БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 

16 червня 2020 року                                       м. Вижниця 

  ПРОТОКОЛ №42 

    

  Головує: РОМАНЮК Ілля -  голова постійної комісії 

 

 Присутні члени комісії:           

        1.ПАВЛЮК Василь 

    2.ЗАВ’ЯЛЕЦЬ Микола 

    3.СЕМИРОЗУМ Омелян 

        4.ТАТАРИН Юрій 

    5.МЕНДРИШОРА Василь 

                6.ТРОЦЮК Петро 

Відсутні:                                                                                            
      1.СТРИНАДКО Тодор 

Запрошені:  (список додається) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 1.Про стан фінансово-господарської діяльності підприємств районної 

комунальної власності за перший квартал 2020 року. 

Інформує:  РОМАНЮК Ілля - голова  

постійної комісії районної ради з питань 

бюджету, фінансів і соціально - 

економічного розвитку, керівники 

комунальних підприємств. 

 

2.Про стан фінансування закладів  освіти Вижницького району за січень-травень 

2020 року. 

Інформують:  ГРИНЧУК Ганна – в.о. 

начальника відділу освіти Вижницької 

районної державної адміністрації. 

  

3. Про заходи щодо збільшення надходжень до місцевого бюджету за січень – 

травень 2020 року. 

Інформує : ДОДЯК Валерій -  начальник 

Вижницького управління  ГУ ДПС у 

Чернівецькій області.  

 

4. 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, 

рішенням тридцять другої сесії VІІ скликання від 20 грудня 2019 року. 

Інформує :  САКАЛА Микола -  

заступник начальника Вижницького 

відділення УСБУ  в Чернівецькій області. 

          5.Про внесення змін та доповнень до районної програми соціальної підтримки 

сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і волонтерів, 

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

затвердженої рішенням тридцять другої сесії районної ради VІІ скликання від 20 грудня 

2019 року №136-32/19. 

Інформує:  ВОЙТЕНКО Оксана - 

начальник управління соціального 

захисту населення Вижницької 

райдержадміністрації.  

      

       6. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за перший квартал 

2020 року. 

       7. Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік. 

 

Інформує:   КИРИЛЯК Людмила - 

начальник фінансового  управління 

Вижницької райдержадміністрації.  

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

районного бюджету на 2020 рік (додаються). 

 

      9.Про розгляд звернень Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон  

Карпати Україна – Карпатська мережа регіонального розвитку».   

           

     10.Про порядок  денний та регламент  роботи  тридцять шостої сесії районної ради  

VІІ  скликання  18  червня  2020  року.   

Інформує по 8-10 питаннях:  
РОМАНЮК Ілля - голова  постійної 

комісії районної ради з питань бюджету, 

фінансів  і соціально - економічного 

розвитку, керівники комунальних 

підприємств. 

 

   Слухали по першому питанню: РОМАНЮКА Іллю - голову постійної комісії 

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

комунальних підприємств. 

   ВИСТУПИЛИ:  ТАТАРИН Юрій, ПАВЛЮК Василь, ТРОЦЮК Петро, ЗАВ’ЯЛЕЦЬ 

Микола, МЕНДРИШОРА Василь , СЕМИРОЗУМ Омелян, НАХАМКО Марина, 

КУДРИК Тамара, МАРЦИНІШИНА Надія, ТРУФИН Олексій, ГУЗАК  Юрій, ЧОРНЕЙ 

Михайло, ВІРСТА Сергій, РОМАНЮК Ілля. 

   РОМАНЮК Ілля – звернувся з питання щодо фінансового результату за перший 

квартал 2020 року. 

   РОМАНЮК Ілля - щодо роботи КП «Профілактична дезінфекція» за звітний період.   

   МАРЦИНІШИНА Надія - головний бухгалтер КП «Профілактична дезінфекція» про 

те, що за перший квартал отримані збитки в сумі 5,7 тис.грн. в порівнянні із звітним 

періодом 2019 року. На сьогодні укладені додаткові угоди на виконання відповідних 

робіт. Також є напрацювання щодо укладання додаткових угод з ФОПами та 

юридичними особами на виконання профілактичних дезінфекційних, дезінсекційних та 

дератизаційних робіт. Крім того, за виконані роботи не розрахувались відділ освіти 



райдержадміністрації - 16,0 тис.грн., Вижницька міська рада -15,0 тис.грн. та 

Берегометська селищна рада - 2,7 тис.грн.   

    НАХАМКО Марина - в.о завідуючої аптеки №103 м. Вижниця про те, що аптекою 

вживалися заходи щодо покращення фінансового стану і в результаті отримано суму 

прибутку в розмірі 32,2 тис.грн., що більше на 2,6 тис.грн., в порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року.  

   РОМАНЮК  Ілля – зауважив про необхідність збільшення асортименту медикаментів 

у аптечному пункті, який працює на першому  поверсі поліклініки КНП «Вижницька 

районна лікарня». 

  РОМАНЮК Ілля - щодо роботи ДКП «Вижницьке РБТІ» за звітний період.   

   ГУЗАК Юрій - начальник КП «Вижницьке РБТІ»  надав інформацію про те, що 

підприємство спрацювало з прибутками в сумі 4,5 тис.грн., що більше на   0,9 тис.грн. Є 

співпраця з місцевими радами. 

   РОМАНЮК Ілля - щодо роботи Вижницького госпрозрахункового проектно-

виробничого архітектурно-планувального бюро. 

   КУДРИК Тамара - зауважила, що підприємство працює. Є ліцензія на надання послуг 

по виготовленню проектно-кошторисної документації на роботи, пов’язані із створенням 

об’єктів архітектури, інженерно - будівельного проектування. 

   РОМАНЮК Ілля – запропонував  погодити рекомендації  по даному питанню. 

   ВИРІШИЛИ:  (рекомендації постійної комісії додаються).  

 Голосування: 7 - за. Одноголосно. 

 

   Слухали по другому питанню:  ГРИНЧУК Ганну – в.о. начальника відділу освіти 

Вижницької районної державної адміністрації (інформація додається). 

   ВИСТУПИЛИ: ТАТАРИН Юрій, ЗАВ’ЯЛЕЦЬ Микола, МЕНДРИШОРА Василь, 

ТРОЦЮК Петро, ПАВЛЮК Василь,  КИРИЛЯК Людмила, ЧОРНЕЙ Михайло, ВІРСТА 

Сергій, РОМАНЮК Ілля.    

   РОМАНЮК ІЛЛЯ – запропонував підтримати рекомендації проголосувати. 

   ВИРІШИЛИ:  (рекомендації постійної комісії додаються). 

   Голосування: 7 - за. Одноголосно. 

 

   Слухали по третьому питанню: ДОДЯКА Валерія – начальника Вижницького 

управління ГУ ДПС у Чернівецькій області. 

   ВИСТУПИЛИ: ТАТАРИН Юрій, МЕНДРИШОРА Василь, СЕМИРОЗУМ Омелян, 

ВИШИНСЬКИЙ Микола, МУДРАК Василь, ЖЕБЧУК Юрій, ПИГИЧКО Микола, 

БІЛІВСЬКИЙ Анатолій, ВІРСТА Сергій, КИРИЛЯК Людмила, ЧОРНЕЙ Михайло, 

РОМАНЮК Ілля.  

  СЕМИРОЗУМ Омелян - вніс пропозицію: пункт 3.3. доповнити словосполученням: - « 

не допускаючи прийняття необґрунтованих рішень встановлення пільгового 

оподаткування для суб’єктів підприємницької діяльності». 

   РОМАНЮК Ілля –  вніс пропозицію погодити рекомендації із відповідною зміною та 

проголосувати. 

 ВИРІШИЛИ: (рекомендації постійної комісії додаються). 

  Голосування: 7 - за. Одноголосно. 

  

  Слухали по четвертому питанню:   САКАЛУ Миколу  – заступника начальника УСБУ 

у Чернівецькій області. 

  ВИСТУПИЛИ:  ТАТАРИН Юрій, ЗАВ’ЯЛЕЦЬ Микола, МЕНДРИШОРА Василь, 

ТРОЦЮК Петро, ПАВЛЮК Василь,  КИРИЛЯК Людмила, ЧОРНЕЙ Михайло, ВІРСТА 

Сергій, РОМАНЮК Ілля.    

 РОМАНЮК Ілля –  вніс пропозицію погодити проект 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 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, рішенням тридцять другої сесії VІІ скликання від 20 грудня 

2019 року та внести на розгляд тридцять шостої сесії Вижницької районної ради VІІ 

скликання 18 червня 2020 року. 

 ВИРІШИЛИ: (рекомендації постійної комісії додаються). 

  Голосування: 7 - за. Одноголосно. 

 

 Слухали по п’ятому питанню: ВОЙТЕНКО Оксану – начальника управління 

соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації.   

 ВИСТУПИЛИ: ТАТАРИН Юрій, ТРОЦЮК Петро, РОМАНЮК Ілля.  

 РОМАНЮК Ілля - запропонував погодити  проект рішення  «Про внесення змін та 

доповнень до районної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, військовослужбовців і волонтерів, поранених учасників 

АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 

тридцять другої сесії районної ради VІІ скликання від 20 грудня 2019 року №136-32/19» 

та внести на розгляд тридцять шостої сесії Вижницької районної ради 18 червня 2020 

року. 

  ВИРІШИЛИ: (рекомендації постійної комісії додаються). 

 Голосування: 7 - за. Одноголосно. 

 

 Слухали по шостому питанню: КИРИЛЯК Людмилу – начальника фінансового 

управління Вижницької райдержадміністрації. 

 ВИСТУПИЛИ: ЗАВ’ЯЛЕЦЬ Микола, ТРОЦЮК ПЕТРО, ПАВЛЮК Василь, 

МЕНДРИШОРА Василь, ТАТАРИН Юрій, ЧОРНЕЙ Михайло, РОМАНЮК Ілля.  

 РОМАНЮК Ілля - вніс пропозицію погодити проект рішення «Про затвердження звіту 

про виконання районного бюджету за перший квартал 2020 року» та внести на розгляд 

тридцять шостої сесії Вижницької районної ради сьомого скликання  18 червня 2020 

року. 

  ВИРІШИЛИ: (рекомендації постійної комісії додаються). 

  Голосування: 7 - за. Одноголосно. 

  

  Слухали по сьомому питанню:   КИРИЛЯК Людмилу – начальника фінансового 

управління Вижницької райдержадміністрації. 

 ВИСТУПИЛИ: ЗАВ’ЯЛЕЦЬ Микола, ТРОЦЮК ПЕТРО, ПАВЛЮК Василь, 

МЕНДРИШОРА Василь, ТАТАРИН Юрій, ЧОРНЕЙ Михайло, АНДРЮК Михайло, 

РОМАНЮК Ілля.  

РОМАНЮК Ілля – за пропозиціями керівництва району, фінансовому управлінню 

Вижницької районної державної адміністрації при внесенні змін до районного бюджету 

на 2020 рік врахувати видатки для фінансування, а саме: 

1.Скоротити видатки в загальній сумі 300,0 тис.грн. по управлінню соціального захисту 

населення райдержадміністрації за бюджетною програмою «Компенсаційні виплати на 

пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» та 

спрямувати  на збільшення видатків: 

- Слобода-Банилівській сільській раді для надання іншої субвенції на виплату заробітної 

плати з нарахуваннями апарату управління – 50,0 тис.грн.; 

- надати іншу субвенцію з Вижницького районного бюджету Сторожинецькому 

районному бюджету на 2020 рік в сумі 50,0 тис.грн. для фінансування КНП 

«Сторожинецька ЦРЛ» на оплату енергоносіїв, в якому лікуються  хворі на COVID – 19 з 

населених пунктів Вижницького району.  

-  Відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації виділити додаткові кошти 

в сумі 200,0 тис.грн. за бюджетною програмою по загальному фонду «Надання середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тому числі школою-дитячим садком, 



інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»  

по  КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»; 

- Вижницькій районній державній адміністрації збільшити асигнування в сумі 200,0 

тис.грн., на виконання заходів відповідно до Програми протидії злочинності, 

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

фінансування УСБУ в Чернівецькій області за бюджетною програмою по загальному 

фонду відділу освіти райдержадміністрації «Надання середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в тому числі школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» за рахунок зменшення по 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці», що були спрямовані за рахунок залишку 

коштів загального фонду районного бюджету, що утворився на початок року відповідно 

до рішення сесії районної ради від 05.03.2020 року №09-34/20 «Про внесення змін до 

районного бюджету Вижницького району на 2020 рік». 

   2. Фінансовому управлінню Вижницької районної державної адміністрації до 

пленарного засідання тридцять шостої сесії районної ради сьомого скликання, яка 

відбудеться 18 червня 2020 року вивчити питання можливості здійснення перерозподілу 

асигнувань по відділу освіти райдержадміністрації в сумі 250300 грн. та 183593 грн. з 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на 

КЕКВ 2210 »Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (копія листа додається)  і 

надати пропозиції щодо можливості включення змін до рішення «Про внесення змін до 

районного бюджету на 2020 рік».  

 3.Погодити  проект рішення «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік» із 

відповідними змінами та внести на розгляд тридцять шостої сесії Вижницької районної 

ради сьомого скликання 18 червня 2020 року. 

  ВИРІШИЛИ:  (рекомендації постійної комісії додаються). 

  Голосування: 7 - за. Одноголосно. 

 

  Слухали по восьмому питанню:   РОМАНЮКА Іллю - голову постійної комісії з 

питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку (Пропозиції додаються). 

  ВИСТУПИЛИ: СЕМИРОЗУМ Омелян, ЗАВ’ЯЛЕЦЬ Микола, ТРОЦЮК ПЕТРО, 

ПАВЛЮК Василь, МЕНДРИШОРА Василь, ТАТАРИН Юрій, ЧОРНЕЙ Михайло, 

АНДРЮК Михайло, РОМАНЮК Ілля.   

  РОМАНЮК Ілля -  запропонував розглянути кожну пропозицію зокрема та погодити 

всі зміни (додаються). Крім того, виконавчому апарату районної ради повідомити про 

результати розгляду постійною комісією керівників  установ і організацій, які 

направляли листи про виділення додаткових коштів з районного бюджету на  2020 рік 

відповідно до прийнятих комісією рекомендацій. 

  ВИРІШИЛИ: (рекомендації постійної комісії додаються). 

 Голосування: 6 - за. Одноголосно. 

 

 Слухали по  дев’ятому   питанню :   РОМАНЮКА Іллю – голову постійної комісії 

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

 ВИСТУПИЛИ: ТАТАРИН Юрій, ЗАВ’ЯЛЕЦЬ МИКОЛА, АНДРЮК Михайло, 

РОМАНЮК Ілля. 

 РОМАНЮК Ілля -  вніс пропозицію виконавчому апарату районної ради спільно з 

спеціалістами КНП «Вижницька районна лікарня» та відділу освіти Вижницької районної 

державної адміністрації підготувати звернення до депутата Верховної Ради України 

Заремського Максима  про виділення коштів на проведення капітального ремонту 

корпусів КНП «Вижницька районна лікарня», а також до Кабінету Міністрів України 

щодо виділення додаткових коштів на функціонування освітніх закладів в гірських 

населених пунктах району і подати на розгляд тридцять шостої сесії районної ради VІІ 

скликання 18 червня 2020 року. Розглянути звернення Асоціації органів місцевого 

самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна - Карпатська мережа регіонального 



розвитку» в порядку денному тридцять шостої сесії Вижницької районної ради  VІІ  

скликання  18 червня 2020 року.   

 ВИРІШИЛИ:  (рекомендації постійної комісії додаються). 

 Голосування: 6 - за. Одноголосно. 

 

  Слухали по  десятому  питанню: РОМАНЮКА Іллю – голову постійної комісії 

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

  ВИСТУПИЛИ: ТАТАРИН Юрій, ПАВЛЮК Василь, ЗАВ’ЯЛЕЦЬ Микола,   

РОМАНЮК Ілля. 

 РОМАНЮК Ілля – вніс пропозицію, виконавчому апарату районної ради спільно з 

спеціалістами КНП «Вижницька районна лікарня» та відділу освіти Вижницької районної 

державної адміністрації підготувати звернення до депутата Верховної Ради України 

Заремського Максима  про виділення коштів на проведення капітального ремонту 

корпусів КНП «Вижницька районна лікарня», а також до Кабінету Міністрів України 

щодо виділення додаткових коштів на функціонування освітніх закладів в гірських 

населених пунктах району і подати на розгляд тридцять шостої сесії районної ради VІІ 

скликання 18 червня 2020 року. Розглянути звернення Асоціації органів місцевого 

самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна - Карпатська мережа регіонального 

розвитку» в порядку денному тридцять шостої сесії Вижницької районної ради  VІІ  

скликання  18 червня 2020 року.   

 ВИРІШИЛИ: (рекомендації постійної комісії додаються). 

   

Голосування: 6 - за. Одноголосно. 

  

    

 

Голова постійної комісії                               Ілля РОМАНЮК  

Секретар                        Микола ЗАВ’ЯЛЕЦЬ 

 

 

 


