
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

  ЗАСІДАННЯ   

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ  І  СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

 

   РЕКОМЕНДАЦІЇ 

        14  листопада  2018 року                                                                                м. Вижниця 

 

   Про стан фінансово-господарської  

діяльності підприємств районної  

комунальної власності  за   9 місяців  

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 9 місяців 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. Щоквартально інформувати Вижницьку районну раду про вжиті заходи. 

 2.2.В.о.завідуючої Аптеки №103 Біляк Б.Л. здійснювати контроль за ефективністю роботи аптечних 

підрозділів, а саме: аптеки №68 с.Карапчів, аптечних пунктів №2 та №3 сіл Коритне та Мигове. В разі 

допущення подальшої збитковості за підсумками звітності 2018 року, розглянути питання доцільності 

перебування на посадах керівників структурних аптечних підрозділів. 

 2.3.З метою економії бюджетних коштів та збільшення прибутковості комунального підприємства, 

рекомендувати розпорядникам коштів районного бюджету здійснювати замовлення на виготовлення 

проектно-кошторисної документації по будівництву, реконструкції та капітального ремонту об’єктів у КП 

«Вижницьке госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро». 

 2.4.В.о.директора КП «Ком-Сервіс» О.Труфину при поданні фінансової звітності підприємства за 2018 рік 

надати  постійній комісії з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку інформацію   щодо 

чіткого розподілу витрат на придбання палива в розрізі видів та сум. 

 2.5.Директору КП «Редакція районного радіомовлення «Радіо «Хвилі Черемошу» М.Огродюку до 16 

листопада 2018 року підготувати та направити пакет документів до Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення щодо створення місцевої радіостанції FМ - мовлення. 

 2.6. В питанні «Різне» порядку денного двадцять п’ятої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання 15 

листопада 2018 року розглянути Звернення до Чернівецької інспекції архітектурно-будівельного контролю 

стосовно направлення спеціаліста для здійснення прийому громадян Вижницького та Путильського районів 

на базі ЦНАПу Вижницької районної державної адміністрації.  

  3.Завідувачу організаційно-аналітичного відділу Вижницької районної ради Г.Дутчук підготувати аналіз 

фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та подати на розгляд постійної комісії з питань бюджету, 

фінансів і соціально-економічного розвитку. 

  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 

14 листопада  2018  року                                               м. Вижниця 

  

Про затвердження звіту про виконання  

районного бюджету за 9 місяців 2018 року 

  

   Заслухавши та обговоривши інформацію Кириляк Л.І. - начальника 

фінансового управління Вижницької райдержадміністрації «Про затвердження 

звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 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 9 місяців 2018 року» із внесеними змінами і 

доповненнями та внести на розгляд двадцять  п’ятої  сесії Вижницької районної 

ради VІІ скликання  15 листопада 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 

14 листопада  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 охорони здоров’я Вижницької райдержадміністрації  для 

придбання туберкуліну  КНП «Берегометський ЦПМСД» - 73 565 грн., в тому 

числі за рахунок вільного залишку загального фонду районного бюджету - 

52 132,37 грн. та за рахунок зменшення асигнувань на утримання та навчально-

тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл - 

21 432,63 грн.; 

- районній раді - для своєчасного виконання програми приватизації  на 

фінансування видатків по проведенню робіт по незалежній оцінці об’єктів 

оренди спільної власності територіальних громад району, а також на 

виготовлення технічних матеріалів по інвентаризації земельних ділянок під 

об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району в 

м.  Вижниця за адресами: вул.Українська,20 та вул.. Івасюка, 5а та на 

розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельних ділянок (із 

зміною цільового призначення) за адресами: вул. Небесної Сотні,5 та 5а 

(колишня вул. Невського) - 30 000 грн. за рахунок зменшення резервного фонду  

районного бюджету на 2018 рік.  

   3.Погодити проект рішення  «Про внесення змін до районного бюджету 

на 2018 рік» із внесеними змінами і доповненнями та внести на розгляд   

двадцять  п’ятої  сесії Вижницької районної ради VІІ скликання  15 листопада 

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 

 

  14  листопада 2018  року                                               м. Вижниця 
 

Про внесення змін та доповнень до районної   

програми розвитку місцевого самоврядування  

Вижницького району на 2017-2020 роки 

          
 

    Заслухавши та обговоривши інформацію Г.Дутчук – завідувача 

організаційно-аналітичного відділу районної ради  «Про внесення змін та 

доповнень до районної  програми розвитку місцевого самоврядування 

Вижницького району на 2017-2020 роки», постійна комісія рекомендує: 

 

1.Інформацію Г.Дутчук – завідувача організаційно-аналітичного відділу 

районної ради з даного питання взяти до відома.  

2.Пункт 2 проекту рішення «Про внесення змін та доповнень до 

районної  програми розвитку місцевого самоврядування Вижницького 

району на 2017-2020 роки» викласти в наступній редакції «Вижницькій 

районній державній адміністрації при формуванні та уточненні районних 

бюджетів на 2019-2020 роки передбачати кошти для реалізації Програми, 

при умові забезпечення в повному обсязі  захищених статей  видатків 

районного бюджету.   

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

районної  програми розвитку місцевого самоврядування Вижницького 

району на 2017-2020 роки» із внесеними змінами і доповненнями та внести на  

розгляд  двадцять п’ятої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання 15 

листопада 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 

 

 

   14  листопада  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 

 

14  листопада 2018  року                                                м.Вижниця 

 

Про порядок денний та регламент  

роботи  двадцять п’ятої  сесії Вижницької  

районної ради  VІІ скликання  15 листопада 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 

п’ятої  сесії Вижницької районної ради  VІІ скликання 15 листопада 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 п’ятої сесії   

Вижницької районної ради  VІІ скликання  15  листопада  2018 року. 

  

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                            І.Романюк 

 
 

 

 

 


