
         
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

    ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З ПИТАНЬ   БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 

29 вересня 2020 року                                       м. Вижниця 

  ПРОТОКОЛ №44 

    

  Головує:  Ілля РОМАНЮК -  голова постійної комісії 

 

 Присутні члени комісії:           

        1.Василь ПАВЛЮК  

    2.Микола ЗАВ’ЯЛЕЦЬ  

    3.Омелян СЕМИРОЗУМ  

        4.Юрій ТАТАРИН  

    5.Петро ТРОЦЮК 

   

Відсутні:                                             1.Василь МЕНДРИШОРА                                       

      2.Тодор СТРИНАДКО   

Запрошені:  (список додається) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

            1.Про виконання  районної комплексної програми соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2019-2021 роки. 

 

Інформує: Ганна КОЛОТИЛО – 

директор Вижницького районного центру 

соціального обслуговування. 

 

            2.Про внесення змін та доповнень до програми протидії злочинності, забезпечення 

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

 

  

            3. Про внесення змін до районного бюджету Вижницького району на 2020 рік. 

 

Інформує:  по 2-3 питаннях 

Людмила КИРИЛЯК - начальник 

фінансового  управління Вижницької 

райдержадміністрації.  

 

4.Про розгляд пропозицій установ і організацій щодо виділення додаткових 

коштів з районного бюджету на 2020 рік (додаються). 

 

Інформує:  Ілля РОМАНЮК - голова  

постійної комісії районної ради з питань 

бюджету, фінансів  і соціально - 

економічного розвитку. 

 



5.Про затвердження переліку та вартості платних послуг КНП «Вижницька 

районна лікарня» Вижницької районної ради. 

Інформує: Федір МИТРИНЮК - 

головний лікар КНП «Вижницька 

районна лікарня» 

 

6.Про порядок  денний та регламент  роботи  позачергової тридцять восьмої сесії 

Вижницької районної ради  VІІ  скликання  1 жовтня  2020  року.   

 

Інформує : Ілля РОМАНЮК - голова  

постійної комісії районної ради з питань 

бюджету, фінансів  і соціально - 

економічного розвитку . 

  

   Слухали по першому питанню:  Ганну КОЛОТИЛО – директора Вижницького 

районного центру соціального обслуговування. 

    Ілля РОМАНЮК - запропонував  погодити рекомендації  по даному питанню. 

   ВИРІШИЛИ:  (рекомендації постійної комісії додаються).  

   Голосування: 6 - за. Одноголосно. 

 

Слухали по другому питанню:   Людмилу КИРИЛЯК – начальника фінансового 

управління Вижницької райдержадміністрації. 

   ВИСТУПИЛИ: Юрій ТАТАРИН, Омелян СЕМИРОЗУМ, Ілля РОМАНЮК. 

   РОМАНЮК ІЛЛЯ – поставив це питання на голосування. 

   ВИРІШИЛИ:  (рекомендації постійної комісії додаються). 

   Голосування: 6 - за. Одноголосно. 

 

Слухали по третьому питанню:   Людмилу КИРИЛЯК – начальника фінансового 

управління Вижницької райдержадміністрації. 

   ВИСТУПИЛИ: Омелян СЕМИРОЗУМ, Юрій ТАТАРИН, Михайло АНДРИЧ, Федір 

МИТРИНЮК, Таміла КОЗОРІЗ, Михайло АНДРЮК, Ілля РОМАНЮК. 

   Ілля РОМАНЮК - запропонував об’єднати 3 і 4 питання порядку денного комісії 

«Про внесення змін до районного бюджету Вижницького району на 2020 рік» та «Про 

розгляд пропозицій установ і організацій щодо виділення додаткових коштів з районного 

бюджету на 2020 рік і проголосувати за них.  

   ВИРІШИЛИ: (рекомендації постійної комісії додаються). 

   Голосування: 6 - за. Одноголосно. 

 

   Слухали по п’ятому питанню:  Федіра МИТРИНЮКА – головного лікаря КНП 

«Вижницька районна лікарня». 

   ВИСТУПИЛИ: Омелян СЕМИРОЗУМ, Юрій ТАТАРИН, Микола ЗАВ’ЯЛЕЦЬ, Петро 

ТРОЦЮК, Таміла КОЗОРІЗ, Михайло АНДРЮК, Ілля РОМАНЮК. 

   Ілля РОМАНЮК - вніс пропозицію  внести питання  «Про затвердження переліку та 

вартості платних послуг КНП «Вижницька районна лікарня» Вижницької районної 

ради» в порядок денний позачергової тридцять восьмої сесії  Вижницької районної ради 

VІІ скликання  1 жовтня 2020 року. 

  ВИРІШИЛИ: (рекомендації постійної комісії додаються). 

  Голосування: 6 - за. Одноголосно. 

  

  Слухали по шостому питанню: Іллю РОМАНЮКА – голову постійної комісії з питань 

бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку.   

  ВИСТУПИЛИ: Микола ЗАВ’ЯЛЕЦЬ, Петро ТРОЦЮК, Юрій ТАТАРИН, Омелян 

СЕМИРОЗУМ, Ілля РОМАНЮК.  



  Ілля РОМАНЮК - вніс пропозицію внести в порядок денний позачергової тридцять 

восьмої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання   1   жовтня 2020 року питання 

«Про  затвердження переліку та вартості платних послуг КНП «Вижницька районна 

лікарня» Вижницької районної ради» та погодити із внесеними змінами і 

доповненнями порядок денний та регламент роботи позачергової тридцять восьмої сесії 

Вижницької районної ради  VІІ скликання  1 жовтня  2020 року. 

 ВИРІШИЛИ: (рекомендації постійної комісії додаються). 

 Голосування: 6 - за. Одноголосно. 

  

    

  

    

 

Голова постійної комісії                       Ілля РОМАНЮК 

Секретар                         Микола ЗАВ’ЯЛЕЦЬ 

 

 

 

 

 


