УКРАЇНА
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗАСІДАННЯ
ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
РЕКОМЕНДАЦІЇ
18 червня 2018 року

м. Вижниця

Про стан фінансово-господарської
діяльності підприємств районної
комунальної власності за перший квартал
2018 року
Заслухавши та обговоривши інформацію Романюка І.Т.- голови постійної комісії районної ради
з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку та керівників комунальних
підприємств « Про стан фінансово-господарської діяльності підприємств районної комунальної
власності за перший квартал 2018 року»,постійна комісія рекомендує:
1.Інформацію Романюка І.Т. - голови постійної комісії районної ради з питань бюджету,
фінансів і соціально-економічного розвитку та керівників комунальних підприємств з даного
питання взяти до відома.
2.Керівникам підприємств районної комунальної власності вдосконалювати фінансовогосподарську діяльність не допускаючи неефективного використання бюджетних коштів,
розширювати перелік платних послуг та вживати заходів щодо недопущення збитковості
комунальних підприємств.
2.1.Щоквартально інформувати Вижницьку районну раду про вжиті заходи.
2.2.До чергового засідання постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і
соціально-економічного розвитку:
2.2.1. В.о. завідуючого аптеки №103 Біляк Б.Л. надати пропозиції щодо прозорого
розподілу безкоштовних цуркознижувальних лікарських засобів.
2.2.2. Директору КП «Ком-Сервіс» Семенюку В.Ю. надати інформацію з відповідними
документами щодо придбання технологічної тріски, з врахуванням діючих тарифів на
теплопостачання. Також надати пропозиції з обґрунтуваннями щодо можливості залучення
інших альтернативних джерел енергії з метою здешевлення виробленої Гкал.тепла.
3.Завідувачу організаційно-аналітичного відділу Вижницької районної ради Г.Дутчук
підготувати аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств районної комунальної
власності за перше півріччя 2018 року та подати на розгляд постійної комісії районної ради з
питань бюджету, фінансів і соціально - економічного розвитку.
4.Голові постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і соціальноекономічного розвитку Романюку І.Т. звернутись із депутатським запитом до виконавчого
апарату районної ради стосовно виділення співфінансування Вижницькою та Вашківецькою ОТГ
для забезпечення видатків на безкоштовні цуркознижувальні лікарські засоби для хворих на
цукровий та нецукровий діабет. Розглянути депутатський запит в питанні «Різне» порядку
денного пленарного засідання двадцять третьої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання 20
червня 2018 року.

5. Розглянути в питанні «Різне» порядку денного пленарного засідання двадцять третьої
сесії Вижницької районної ради VІІ скликання 20 червня 2018 року повторне звернення депутатів
районної ради щодо повернення комунальному підприємству «Вижницьке бюро технічної
інвентаризації»Вижницької районної ради коштів від АТ Брокбізнесбанк» .
6. 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

1
УКРАЇНА
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗАСІДАННЯ
ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
РЕКОМЕНДАЦІЇ
18 червня 2018 року

м. Вижниця

Про стан фінансування медичних
закладів у районі за 5 місяців
2018 року
Заслухавши та обговоривши інформацію Кириляк Л.І. - начальника фінансового управління
Вижницької районної державної адміністрації; Митринюка Ф.В. - головного лікаря КУ
«Вижницька ЦРЛ»; Приньковського В.Г. - т.в.о. головного лікаря КЗ «Вашківецький центр
первинної медико-санітарної допомоги»; Козоріз Т.А. - головного лікаря КЗ «Берегометський
центр первинної медико-санітарної допомоги», постійна комісія рекомендує:
1.Інформацію Кириляк Л.І. - начальника фінансового управління Вижницької районної
державної адміністрації Митринюка Ф.В. - головного лікаря КУ «Вижницька ЦРЛ»;
Приньковського В.Г. - т.в.о. головного лікаря КЗ «Вашківецький центр первинної медикосанітарної допомоги»; Козоріз Т.А. - головного лікаря КЗ «Берегометський центр первинної
медико-санітарної допомоги» з даного питання взяти до відома (додаються).
2.Доручити виконавчому апарату Вижницької районної ради спільно із Вижницькою
районною державною адміністрацією підготувати та направити звернення до Кабінету Міністрів
України, Верховної Ради України, Народного депутата України Івана Рибака, Департаменту
охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації стосовно фінансування
медичної галузі в районі. Розглянути відповідне звернення на пленарному засіданні
двадцять третьої сесії районної ради сьомого скликання 20 червня 2018 року (додається).
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
18 червня 2018 року

м. Вижниця

Про затвердження звіту про виконання
районного бюджету за 1 квартал 2018 року
Заслухавши та обговоривши інформацію Кириляк Л.І. - начальника фінансового
управління Вижницької райдержадміністрації «Про затвердження звіту про
виконання районного бюджету за 1 квартал 2018 року», постійна комісія
рекомендує:
1.Інформацію
Кириляк Л.І. - начальника фінансового
Вижницької райдержадміністрації з даного питання взяти до відома.

управління

2.Погодити проект рішення «Про затвердження звіту про виконання
районного бюджету за 1 квартал 2018 року » із внесеними змінами і доповненнями
та внести на розгляд
двадцять третьої сесії Вижницької районної ради VІІ
скликання 20 червня 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
18 червня 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 за рахунок коштів
вільного залишку, що утворився на початок поточного року, а саме:
- Вижницькій районній державній адміністрації - на виконання заходів відповідно до
Програми сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними повноважень,
делегованих районною радою у Вижницькому районі на 2016-2018 роки - 30 000 грн.;
- Вижницькій районній державній адміністрації - на виконання заходів відповідно до
Програми сприяння функціонування Центру надання адміністративних послуг та Сектору
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осібпідприємців Вижницької районної державної адміністрації на 2017-2019 роки - 20 000 грн.;
- відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації - для придбання
туристичного спорядження для Вижницького БДЮТ - 30 000 грн.;
- відділу культури Вижницької районної державної адміністрації - для виконання
робіт по капітальному ремонту Вижницького районного будинку народної творчості та
дозвілля - 20 000 грн.;
- відділу культури Вижницької районної державної адміністрації на фінансування
заходів по реалізації державних (регіональних програм) в загальній сумі 21000 грн., а саме:
- на виплату районної літературно-мистецької премії імені Миколи Шутака (згідно п.6.2
Комплексної програми розвитку культури Вижницького району на 2016-2018р.р.) та
районної премії імені Валерія Васькова (згідно п.6.4 Комплексної програми розвитку
культури Вижницького району на 2016-2018р.р.) – 6000 грн.; - фінансування участі у
Міжнародному фольклорному фестивалі «Буковинські зустрічі» (згідно п.5.19 Комплексної
програми розвитку культури Вижницького району на 2016-2018р.р.) в сумі 15000грн.;
- відділу культури Вижницької районної державної адміністрації на виплату
заробітної плати тимчасово прийнятим підсобним працівникам за коління та складання
дров у Берегометській школі мистецтв в сумі 9750 грн. Відповідно до статті 31 Закону
України «Про зайнятість населення», Порядку організації громадських та інших робіт
тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
20.03.2013 року № 175(зі змінами), фінансування здійснюватиметься пропорційно рівними
частинами за рахунок коштів відділу культури Вижницької районної державної

адміністрації (50%) та за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття(50%);
- відділу охорони здоров’я Вижницької районної державної адміністрації для
фінансування КУ «Вижницька центральна районна лікарня» - на проведення капітального
ремонту технічних будівель КУ «Вижницька ЦРЛ» та розробку проектно-кошторисної
документації - 169 211 грн. та на оплату медичних бланків, бланків звітності, книги,
журнали. - 40 000 грн.;
- Вижницькій районній раді для фінансування видатків по виплаті матеріальної
допомоги на оздоровлення та на корегування відпускних працівникам апарату - 100 000
грн.;
- Вижницькій районній раді для фінансування видатків по виплаті заробітної плати
працівникам КП «Радіо «Хвилі Черемошу» - 30 000 грн.;
- відділу охорони здоров’я Вижницької районної державної адміністрації для
фінансування КУ «Вижницька центральна районна лікарня» на погашення суми
заборгованості за відпущений інсулін хворим по безкоштовних рецептах - 100 000 грн.;
- відділу охорони здоров’я Вижницької районної державної адміністрації для
фінансування КЗ «Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги» на
реалізацію медичної інформаційної системи «Медстар Солішенс» (запровадження
електронних медичних карт пацієнтів, електронних рецептів, електронного запису на
прийом до лікаря) - 65 000 грн.;
- Слобода – Банилівській сільській раді на фінансування заробітної плати – 65 000
грн.
3.Погодити проект рішення «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік» із
внесеними змінами і доповненнями та внести на розгляд двадцять третьої сесії Вижницької
районної ради VІІ скликання 20 червня 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
18 червня 2018 року

м. Вижниця

Про внесення змін до Порядку використання
коштів на проведення депутатської діяльності
депутатами районної ради, затвердженого рішенням
п’ятої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання
від 25 лютого 2016 року №80-5/16 та до районної
програми розвитку місцевого самоврядування
Вижницького району на 2017-2020 роки,
затвердженої рішенням десятої сесії районної ради
VІІ скликання 8 грудня 2016 року № 196-10/16.
Заслухавши та обговоривши інформацію Дутчук Г.І. – завідувача організаційноаналітичного відділу Вижницької районної ради «Про внесення змін до Порядку
використання коштів на проведення депутатської діяльності депутатами районної
ради, затвердженого рішенням п’ятої сесії Вижницької районної ради VІІ
скликання від 25 лютого 2016 року №80-5/16 та до районної програми розвитку
місцевого самоврядування Вижницького району на 2017-2020 роки, затвердженої
рішенням десятої сесії районної ради VІІ скликання 8 грудня 2016 року № 19610/16», постійна комісія рекомендує:
1.Інформацію Дутчук Г.І. – завідувача організаційно-аналітичного відділу
Вижницької районної ради з даного питання взяти до відома.
2.Погодити проект рішення «Про внесення змін до Порядку використання
коштів на проведення депутатської
діяльності депутатами районної ради,
затвердженого рішенням п’ятої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання від
25 лютого 2016 року №80-5/16 та до районної програми розвитку місцевого
самоврядування Вижницького району на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням
десятої сесії районної ради VІІ скликання 8 грудня 2016 року № 196-10/16» із
внесеними змінами і доповненнями та внести на розгляд двадцять третьої сесії
Вижницької районної ради VІІ скликання 20 червня 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
18 червня 2018 року

м. Вижниця

Про внесення змін до Порядку надання одноразових
грошових допомог малозабезпеченим громадянам,
які проживають у Вижницькому районі за рахунок
районної комплексної програми соціальної підтримки
малозабезпечених верств населення «Турбота» на
2016-2018 роки, затвердженого рішенням четвертої
сесії Вижницької районної ради VІІ скликання від
12 січня 2016 року №56-4/16 та до районної комплексної
програми соціальної підтримки малозабезпечених верств
населення «Турбота» на 2016-2018 роки, затвердженої
рішенням четвертої сесії Вижницької районної ради VІІ
скликання від 12 січня 2016 року№55-4/16.
Заслухавши та обговоривши інформацію Єреми Р.І. – директора територіального центру
(надання соціальних послуг) «Про внесення змін до Порядку надання одноразових грошових
допомог малозабезпеченим громадянам, які проживають у Вижницькому районі за рахунок
районної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення
«Турбота» на 2016-2018 роки, затвердженого рішенням четвертої сесії Вижницької районної
ради VІІ скликання від 12 січня 2016 року №56-4/16 та до районної комплексної програми
соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2016-2018 роки,
затвердженої рішенням четвертої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання від 12 січня
2016 року№55-4/16», постійна комісія рекомендує:
1.Інформацію Єреми Р.І. – директора територіального центру (надання соціальних послуг)
з даного питання взяти до відома.
2.Погодити проект рішення «Про внесення змін до Порядку надання одноразових
грошових допомог малозабезпеченим громадянам, які проживають у Вижницькому районі за
рахунок районної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств
населення «Турбота» на 2016-2018 роки, затвердженого рішенням четвертої сесії Вижницької
районної ради VІІ скликання від 12 січня 2016 року №56-4/16 та до районної комплексної
програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2016-2018
роки, затвердженої рішенням четвертої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання від 12
січня 2016 року№55-4/16» із внесеними змінами і доповненнями та внести на розгляд двадцять
третьої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання 20 червня 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
18 червня 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
18 червня 2018 року

м. Вижниця

Про розгляд листів КП «Ком-Сервіс»
№55/04-18 від 13 квітня 2018 року та №62
від 31 травня 2018 року
Заслухавши та обговоривши інформацію Романюка І.Т. - голови постійної
комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного
розвитку «Про розгляд листів КП «Ком-Сервіс» №55/04-18 від 13 квітня 2018
року» та № 62 від 31 травня 2018 року (додаються), 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 (додається).
2.Виконавчому апарату Вижницької районної ради надати відповідь на лист КП
«Ком-Сервіс» №55/04-18 від 13 квітня 2018 року стосовно врахування ПДВ у
вартості за 1 Гкал. теплової енергії - 1174,78 грн.
2.1. Виконавчому апарату Вижницької районної ради надати відповідь КП
«Ком-Сервіс» на лист №62 від 31 травня 2018 року стосовно не затвердження
тарифу на природний газ згідно рішення районної ради VІІ скликання №27-21/18
від 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
18 червня 2018 року

м. Вижниця

Про розгляд листа Департаменту
охорони здоров’я Чернівецької ОДА
№01.1/1766 від 5 травня 2018 року
Заслухавши та обговоривши інформацію Романюка І.Т. - голови постійної
комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного
розвитку « Про розгляд листа Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА
№01.1/1766 від 5 травня 2018 року » (додається), 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 (додається).
2. Розглянути питання «Про фінансування медичних закладів в районі за п’ять
місяців 2018 року» на засіданні колегії районної ради та пленарному засіданні
двадцять третьої сесії районної ради VІІ скликання 20 червня 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
18 червня 2018 року

м. Вижниця

Про порядок денний та регламент
роботи двадцять третьої сесії Вижницької
районної ради VІІ скликання 20 червня 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 двадцять третьої сесії Вижницької районної
ради VІІ скликання 20 червня 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 двадцять третьої сесії
Вижницької районної ради VІІ скликання 20 червня 2018 року.

Голова постійної комісії

І.Романюк

