
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

  ЗАСІДАННЯ   

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ  І  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

 

   РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

         29  серпня  2018 року                                                                           м. Вижниця 

 

   Про стан фінансово-господарської  

діяльності підприємств районної  

комунальної власності  за  перше півріччя  

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 перше півріччя 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 фінансово-

господарську діяльність не допускаючи неефективного використання бюджетних коштів,  

розширювати перелік платних послуг та вживати заходів щодо недопущення збитковості  

комунальних підприємств.  

 2.1.Директору КП «Ком-сервіс» В.Семенюку  надати розрахунок з підтверджуючими документами 

витрат, які включені у розрахунок  собівартісті  Г.кал. тепла, а саме:  

    - витрати на транспортування, амортизацію; 

    - витрати, пов’язані із забезпеченням належного стану обладнання, виконанням ремонтно-

налагоджувальних робіт, освоєнням  нових потужностей; 

    - ремонт та обслуговування котла; 

 2.2.Надати інформацію щодо можливості надання інших послуг підприємством. Проінформувати 

по цьому питанню на черговому засіданні постійної комісії з питань бюджету, фінансів і соціально 

- економічного розвитку за результатами звітності 9 місяців 2018 року.  

 2.3.Щоквартально інформувати Вижницьку районну раду про вжиті заходи. 

 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 

 

       29 серпня  2018  року                                                 м. Вижниця 
    

  Про стан виконання програми розвитку  

цивільного захисту, забезпечення пожежної 

безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні  

ситуації у Вижницькому районі на 2016-2019 роки 
 

 Заслухавши та обговоривши інформацію  Ткача О.П. - начальника районного 

сектору Управління ДСНС України у Чернівецькій області « Про стан виконання 

програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Вижницькому районі на 

2016-2019 роки »,постійна комісія рекомендує: 

 

    1.Інформацію Ткача О.П. - начальника районного сектору Управління ДСНС 

України у Чернівецькій області з даного питання взяти до відома. 

   2.Районному сектору Управління ДСНС України у Чернівецькій області  

(Ткачу О.П.),  4 - й Державній пожежно-рятувальній частині Управління ДСНС 

України у Чернівецькій області (Макуху Я.З.) забезпечувати подальше виконання 

заходів передбачених Програмою та використовувати бюджетні кошти за 

призначенням.  

   2.1.Вживати заходи щодо ефективного використання паливно-мастильних 

матеріалів. 

   2.2.Інформувати населення в засобах масової інформації району про вжиття 

заходів щодо попередження  пожеж на об’єктах соціально-культурної сфери.  

   2.3Звернутись із клопотаннями до голів Вижницької та Вашківецької ОТГ щодо 

можливості надання співфінансування  на виконання Програми.  

    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 

 

     29 серпня  2018  року                                                 м. Вижниця  

 

         Про затвердження звіту про виконання  

   районного бюджету за 1 півріччя 2018 року  

 

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

управління Вижницької райдержадміністрації «Про затвердження звіту про 

виконання районного бюджету за 1 півріччя 2018 року», 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 1 півріччя 2018 року» із внесеними змінами і доповненнями та внести на  

розгляд  двадцять четвертої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання   30 серпня 

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 

29 серпня 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, а саме: 

-  відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації із 70000 

грн. – змінити  призначення з придбання спортивного інвентаря на придбання 

спортивного обладнання для Лопушнянської ЗОШ І-ІІІ ст. в сумі 50 000 грн. та 

Бережонського НВК в сумі 20 000 грн.; 

- КЗ «Берегометський ПМСД» для  безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів пільговій категорії населення -10 000 грн.; 

- Вижницькій районній державній адміністрації для фінансування заходів 

відповідно до програми «Забезпечення призову громадян на військову службу 

до Збройних сил України на 2016-2020 роки» - 5 000  грн.; 

-  відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації змінити 

призначення коштів з придбання спортивного інвентаря на придбання 

спортивного обладнання для Коритненської ЗОШ І-ІІІ ст. - 100 000 грн.; 

- ВФСТ «Колос» для оплати праці працівників - 30 000  грн.; 

- Слобода - Банилівській сільській раді для оплати праці працівників -  

80 000  грн.; 

- відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації для 

співфінансування Програми «Нова українська школа» - 200 000 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   

двадцять четвертої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання 30 серпня 

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 

 

 

29 серпня 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 (пропозиції 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 

 

29 серпня 2018  року                                                       м. Вижниця 
 

Про внесення змін та доповнень до комплексної  

Програми розвитку інформаційної та видавничої  

галузей Вижницького району на 2018-2020 роки 

          
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Колбасової О.Б. – головного 

спеціаліста відділу внутрішньої політики та доступу до публічної інформації 

апарату Вижницької райдержадміністрації «Про внесення змін та доповнень 

до комплексної  Програми розвитку інформаційної та видавничої галузей 

Вижницького району на 2018-2020 роки», постійна комісія рекомендує: 

 

1.Інформацію  Колбасової О.Б. – головного спеціаліста відділу 

внутрішньої політики та доступу до публічної інформації апарату Вижницької 

райдержадміністрації  з даного питання взяти до відома.  

2.Погодити проект рішення «Про внесення змін та доповнень до 

комплексної  Програми розвитку інформаційної та видавничої галузей 

Вижницького району на 2018-2020 роки» із внесеними змінами і 

доповненнями та внести на  розгляд   двадцять четвертої сесії Вижницької 

районної ради VІІ скликання 30 серпня 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 

29 серпня 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 Труфина О.П. – головного бухгалтера 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   Труфина О.П. - головного бухгалтера КП «Ком-Сервіс»  з даного 

питання взяти до відома.  

2.Виключити п.1 проекту рішення «Затвердити тарифи на послуги з 

виробництва, транспортування та постачання теплової енергії для бюджетних установ 

з використання природного газу, що надаються КП «Ком-сервіс» Вижницької районної 

ради на опалювальний сезон 2018-2019 років. 

2.1.За 1 Гкал. по економічно обґрунтованих планових витратах становить 

1764,64 грн. без врахування ПДВ. 5% - відрахування до резервного капіталу  на 

непередбачені витрати , згідно пункту 23 Постанови Кабінету Міністрів України від 01 

червня 2011 р. №869 в сумі – 88,23 грн. 

ПДВ в розмірі 20% - 370,57 грн. 

Всього ціна за 1 Гкал. – 2223,44 грн. з ПДВ 

Калькуляція розрахунку економічного обґрунтованих витрат додається згідно додатку 

1 до цього рішення. 

               3.КП «Ком-сервіс» надати розрахунок економічно обгрунтованих витрат в 

розрізі статей калькуляції з підтверджуючими документами. Розглянути дане питання 

на наступному засіданні постійної комісії.   

              

 

 

 

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 

 

29 серпня  2018  року                             м. Вижниця 

 

Про розгляд листів   

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Романюка І.Т. -  голови 

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

економічного розвитку  «Про розгляд листів» (копії додаються), постійна 

комісія рекомендує: 

 

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

питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку з даних питань 

взяти до відома. 

           2.Включити листи згідно Переліку (додається) у порядок денний 

чергового засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів і соціально-

економічного розвитку для розгляду та прийняття відповідних рішень.        

           3.Виконавчому апарату Вижницької районної ради надати листи – 

відповіді відповідно до рекомендацій постійної комісії.  

 4.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 

 

29 серпня 2018  року                             м. Вижниця 

 

 Про підтримку звернення Кам’янської  

районної ради  Черкаської області до  

Верховної ради України, Кабінету Міністрів  

України, Міністерства фінансів України щодо  

врегулювання питання фінансування соціальної  

інфраструктури району 

 

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

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

розвитку «Про підтримку звернення Кам’янської районної ради  

Черкаської області до Верховної ради України, Кабінету Міністрів 

України, Міністерства фінансів України щодо врегулювання питання 

фінансування соціальної інфраструктури району» (копії додаються), 

постійна комісія рекомендує: 

 

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

питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку з даних питань 

взяти до відома. 

  2. Погодити проект рішення «Про підтримку звернення Кам’янської 

районної ради  Черкаської області до Верховної ради України, Кабінету 

Міністрів України, Міністерства фінансів України щодо врегулювання 

питання фінансування соціальної інфраструктури району» та розглянути 

його на двадцять четвертій сесії районної ради VІІ скликання  30 серпня 2018 

року в питанні «Різне». 

 

 

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 

 

29 серпня 2018  року                                                 м.Вижниця 

 

 Про режим робочого часу на  

території Вижницького району 

         

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

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

розвитку «Про режим робочого часу на території Вижницького району», 

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.Відхилити питання «Про режим робочого часу на території 

Вижницького району» .Провести громадські слухання. 

          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 

 

29 серпня 2018  року                                                 м.Вижниця 

 

Про порядок денний та регламент  

роботи  двадцять четвертої  сесії Вижницької  

районної ради  VІІ скликання  30 серпня 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 

четвертої  сесії Вижницької районної ради  VІІ скликання 30 серпня 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 четвертої 

сесії   Вижницької районної ради  VІІ скликання  30 серпня 2018 року. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                            І.Романюк 

 
 

 

 

 

 


