
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

ЗАСІДАННЯ 

  ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ,    

ФІНАНСІВ  І  СОЦІАЛЬНО -  ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

  РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 28 березня  2018  року                                                                  м. Вижниця 

  

Про затвердження звіту про виконання  

районного бюджету за 2017 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Кириляк Л.І. - начальника 

фінансового управління Вижницької райдержадміністрації «Про затвердження звіту 

про виконання районного бюджету за 2017 рік», постійна комісія рекомендує: 

 

 1.Інформацію  Кириляк Л.І. - начальника фінансового управління Вижницької 

райдержадміністрації з даного питання взяти до відома.  

  

 2.Погодити проект рішення «Про затвердження звіту про виконання 

районного бюджету за 2017 рік» із внесеними змінами і доповненнями та внести на  

розгляд позачергової двадцять першої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання  

29 березня 2018 року. 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                      І.Романюк 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ  І  

СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 28 березня  2018  року                                                                                м. Вижниця 

  

Про внесення змін до районного  

бюджету на 2018 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Кириляк Л.І. - начальника фінансового управління 

Вижницької райдержадміністрації «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», 

постійна комісія рекомендує: 

 

1.Інформацію  Кириляк Л.І. - начальника фінансового управління Вижницької 

райдержадміністрації з даного питання взяти до відома.  

2.Фінансовому управлінню Вижницької районної державної адміністрації при внесенні 

змін до районного бюджету на 2018 рік врахувати видатки на фінансування : 

- відділу культури Вижницької районної державної адміністрації для завершення 

будівництва внутрішньої вбиральні Берегометської школи мистецтв - 20 000  грн.; 

-  відділу культури Вижницької районної державної адміністрації  на фінансування видатків 

по оплаті виконавчого збору за позовом Управління Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Чернівецькій області до Берегометської школи мистецтв про застосування заходів 

реагування та виконавчого листа відповідної Служби - 12 982 грн. 

-  КУ «Вижницька ЦРЛ» на проведення ремонту флюрографа для КЗ «Берегометський 

ЦПМСД» - 10 000 грн.; 

-   Берегометської селищної ради  на погашення заборгованості щодо проведення 

комплексної термомодернізації приміщення ДНЗ «Росинка» - 150 000 грн. 

2.1. Врахувати у проекті рішення «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік» 

надані субвенції районному бюджету з обласного та інших бюджетів. 

3.Погодити проект рішення  «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік» із 

внесеними змінами і доповненнями та внести на  розгляд  позачергової двадцять першої сесії 

Вижницької районної ради VІІ скликання  29 березня 2018 року. 

 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                                      І.Романюк 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ 

З    ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ  І  СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 

 

  РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

  28 березня  2018  року                                      м. Вижниця 

 

Про розгляд пропозицій  

установ і організацій району 

щодо виділення додаткових 

коштів з районного бюджету на 

2018 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Романюка І.Т.- голови постійної 

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

«Про розгляд пропозицій установ і організацій району щодо виділення додаткових 

коштів з районного бюджету на 2018 рік», постійна комісія рекомендує: 

 

1.Інформацію  Романюка І.Т.- голови постійної комісії  районної ради з питань 

бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку з даного питання взяти до 

відома (додаються). 

2.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  2018 рік. 

3.Контроль за виконанням цих рекомендацій покласти на постійну комісію 

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

(І.Романюк). 

 

 

 

Голова постійної комісії                                             І.Романюк 

 

 



 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, 

ФІНАНСІВ  І  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 28 березня   2018  року                   м. Вижниця 

 

Про затвердження тарифів на послуги  

з виробництва, транспортування та  

постачання теплової енергії для бюджетних  

установ з використанням природного газу  

та альтернативних джерел енергії, що  

надаються КП «Ком-Сервіс» 

Вижницької районної ради 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Семенюка В.Ю. -  директора КП «Ком-

Сервіс»  «Про затвердження тарифів на послуги з виробництва, транспортування та 

постачання теплової енергії для бюджетних установ з використанням природного 

газу та альтернативних джерел енергії, що надаються КП «Ком-Сервіс»Вижницької 

районної ради», постійна комісія рекомендує: 

 

1.Інформацію Семенюка В.Ю. -  директора КП «Ком-Сервіс»  з даного питання 

взяти до відома. 

2.Внести наступні зміни до проекту рішення «Про затвердження тарифів на 

послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії для 

бюджетних установ з використанням природного газу та альтернативних джерел 

енергії, що надаються КП «Ком-Сервіс» : 

- пункт 1 вилучити; 

- пункт 2 вважати пунктом 1 та викласти в наступній редакції: «1. Затвердити 

тарифи на послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії 

для бюджетних установ з використанням альтернативних джерел енергії, що 

надаються КП «Ком-сервіс» Вижницької районної ради: 

1.1. За 1 Гкал. по економічно обґрунтованій собівартості – 1174,78 грн.   

- пункти 3-6 проекту рішення вважати пунктами «2-5»; 

- пункт 4 проекту рішення викласти в редакції: «4. Рішення набирає чинності з 01 

жовтня 2018 року». 

3.Проект рішення «Про затвердження тарифів на послуги з виробництва, 

транспортування та постачання теплової енергії для бюджетних установ з 



використанням природного газу та альтернативних джерел енергії, що надаються КП 

«Ком-Сервіс»Вижницької районної ради» із запропонованими змінами і 

доповненнями внести на  розгляд позачергової двадцять першої сесії Вижницької 

районної ради VІІ скликання  29 березня 2018 року. 

4. Контроль за виконанням цих рекомендацій покласти на голову постійної 

комісії районної ради з питань бюджету, фінансів  і  соціально-економічного 

розвитку Романюка І.Т. 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                               І.Романюк 

 

                                                        



 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, 

ФІНАНСІВ  І  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

 РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

   28  березня  2018  року                            м. Вижниця 

 

Про розгляд листа (відповіді) КП  

«Редакція районного радіомовлення  

«Радіо «Хвилі Черемошу» Вижницької  

  районної ради №12 від 14 березня 2018 року 

  

Заслухавши та обговоривши інформацію Огродюка М.Г. - директора КП 

«Редакція районного радіомовлення «Радіо «Хвилі Черемошу» Вижницької районної 

ради   «Про розгляд листа (відповіді) КП «Редакція районного радіомовлення «Радіо 

«Хвилі Черемошу» Вижницької районної ради №12 від 14 березня 2018 року», 

постійна комісія рекомендує: 

 

1.Інформацію Огродюка М.Г. - директора КП «Редакція районного 

радіомовлення «Радіо «Хвилі Черемошу» Вижницької районної ради з даного 

питання взяти до відома. 

  

  

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                               І.Романюк 

 
 



 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, 

ФІНАНСІВ  І  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 28 березня   2018  року                           м. Вижниця 

 

  Про порядок денний та регламент  

роботи  позачергової двадцять першої 

сесії Вижницької районної ради   

VІІ скликання  29 березня 2018 року 

         

Заслухавши та обговоривши інформацію Романюка І.Т. -  голови постійної 

комісії  районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного 

розвитку «Про порядок денний та регламент роботи позачергової двадцять першої 

сесії Вижницької районної ради  VІІ  скликання  29 березня 2018 року», постійна 

комісія рекомендує: 

 

1.Інформацію Романюка І.Т. -  голови постійної комісії  районної ради з питань 

бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку з даного питання взяти до 

відома. 

2.Погодити порядок денний та регламент роботи позачергової двадцять першої 

сесії Вижницької районної ради  VІІ скликання  29 березня 2018 року. 

  

 

Голова постійної комісії                                                               І.Романюк 


