
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

ЗАСІДАННЯ   

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, 

ФІНАНСІВ  І  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

 

 РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

19  лютого 2019  року                                 м. Вижниця  

            10-00 год. 

 

Про звіт голови Вижницької районної  

державної адміністрації про виконання  

програм економічного і соціального  

розвитку, бюджету Вижницького району  

за 2018 рік та делегованих районною  

радою повноважень 
  

             Заслухавши та обговоривши   інформацію голови  Вижницької 

районної державної адміністрації Сенчука Р.І. «Про звіт голови 

Вижницької районної державної адміністрації про виконання програм 

економічного і соціального розвитку, бюджету Вижницького району за 

2018 рік та делегованих районною радою повноважень», постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1.Інформацію Сенчука Р.І. – голови  Вижницької районної державної 

адміністрації з цього питання взяти до відома. 

 

2.Погодити проект рішення «Про звіт голови Вижницької районної 

державної адміністрації про виконання програм економічного і 

соціального розвитку, бюджету Вижницького району за 2018 рік та 

делегованих районною радою повноважень» та із внесеними змінами і 

доповненнями внести на розгляд двадцять сьомої сесії Вижницької районної 

ради VІІ скликання 21 лютого 2019 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 

 

19  лютого 2019  року                                 м. Вижниця  

            10-00 год. 

 

Про затвердження Програми підвищення  

ефективності виконання повноважень  

органами виконавчої влади щодо реалізації  

державної регіональної політики та  

впровадження реформ на 2019-2021 роки 
  

Заслухавши та обговоривши   інформацію керівника апарату  

Вижницької районної державної адміністрації Фуштея М.М. «Про 

затвердження Програми підвищення ефективності виконання 

повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної 

регіональної політики та впровадження реформ на 2019-2021 роки», 

постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1.Інформацію Фуштея М.М. – керівника апарату  Вижницької районної 

державної адміністрації голови  Вижницької районної державної 

адміністрації з цього питання взяти до відома. 

 

2.Погодити проект рішення «Про затвердження Програми 

підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої 

влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження 

реформ на 2019-2021 роки» та із внесеними змінами і доповненнями внести 

на розгляд двадцять сьомої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання 21 

лютого 2019 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 

 

19  лютого 2019  року                                 м. Вижниця  

            10-00 год. 

Про затвердження Програми розвитку  

первинної медико-санітарної допомоги  

та підтримки комунального  

некомерційного підприємства  

«Берегометський центр ПМСД» Вижницької  

районної ради на 2019-2021 роки 
  

Заслухавши та обговоривши   інформацію головного лікаря КНП 

«Берегометський центр ПМСД» Козоріз Т.А. «Про затвердження Програми 

розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Берегометський центр 

ПМСД» Вижницької районної ради на 2019-2021 роки», постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1.Інформацію Козоріз Т.А. – головного лікаря КНП «Берегометський 

центр ПМСД» з цього питання взяти до відома. 

  

 

2.Погодити проект рішення «Про затвердження Програми розвитку 

первинної медико-санітарної допомоги та підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Берегометський центр ПМСД» 

Вижницької районної ради на 2019-2021 роки» та із внесеними змінами і 

доповненнями внести на розгляд двадцять сьомої сесії Вижницької районної 

ради VІІ скликання 21 лютого 2019 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 

 

19  лютого 2019  року                                 м. Вижниця  

            10-00 год. 

 

Про затвердження Районної Програми  

підвищення ефективності діяльності  

відділення інспекторів прикордонної  

служби «Фальків» відділу прикордонної  

служби «Красноїльськ» Чернівецького  

прикордонного загону на 2019-2021 роки 
  

Заслухавши та обговоривши   інформацію головного спеціаліста 

відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 

Вижницької районної державної адміністрації Николайчука О.Б. «Про 

затвердження Районної Програми підвищення ефективності діяльності 

відділення інспекторів прикордонної служби «Фальків» відділу 

прикордонної служби «Красноїльськ» Чернівецького прикордонного 

загону на 2019-2021 роки», постійна комісія  

РЕКОМЕНДУЄ: 

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

взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 

Вижницької районної державної адміністрації з цього питання взяти до 

відома. 

 

2.Погодити проект рішення «Про затвердження Районної Програми 

підвищення ефективності діяльності відділення інспекторів 

прикордонної служби «Фальків» відділу прикордонної служби 

«Красноїльськ» Чернівецького прикордонного загону на 2019-2021 роки» 
та із внесеними змінами і доповненнями внести на розгляд двадцять сьомої 

сесії Вижницької районної ради VІІ скликання 21 лютого 2019 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 

 

19  лютого 2019  року                                 м. Вижниця  

            10-00 год. 
        

Про внесення змін до районного  

бюджету на 2019 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 цього питання взяти до відома.  

 

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації при 

внесенні змін до районного бюджету на 2019 рік врахувати видатки, а 

саме: 

- Вижницькій районній державній адміністрації для організації 

проведення ХХVI Міжнародного гуцульського фестивалю - 200,0 тис. грн. за 

рахунок коштів вільного залишку; 

- Вижницькій районній раді ветеранів на виконання районної програми 

підтримки Вижницької районної організації ветеранів, політв’язнів та 

репресованих України на 2017-2021 роки та заходів щодо ветеранів - 10,0 тис. 

грн. за рахунок коштів вільного залишку; 

- КУ «Вижницька ЦРЛ» для своєчасного розрахунку за надані послуги 

КУП «Комунальник» (вивезення сміття) – 48360 грн. за рахунок залишку 

коштів додаткової дотації, що утворилдася на початку року; 

- Вижницькій районній державній адміністрації на фінансування 

Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами 

виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та 

впровадження реформ на 2019-2021 роки - 20,0 тис. грн. за рахунок коштів 

вільного залишку; 



- управлінню соціального захисту населення Вижницької районної 

державної адміністрації на фінансування районної комплексної Програми 

соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і волонтерів, поранених учасників АТО та вшанування 

пам’яті загиблих на 2017-2019 роки - 50,0 тис. грн. за рахунок коштів 

вільного залишку. 

3.Погодити проект рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2019 рік» із внесеними змінами і доповненнями та внести на  

розгляд  двадцять сьомої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання  21 

лютого 2019 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 

 

19  лютого 2019  року                                 м. Вижниця  

            10-00 год. 

 

Про розгляд пропозицій  

установ і організацій району щодо 

виділення додаткових коштів з 

районного бюджету на 2019 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 2019 

рік», постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1.Інформацію  Романюка І.Т. – голови постійної комісії  районної ради 

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

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  

2019 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 

 

19  лютого 2019  року                                 м. Вижниця  

            10-00 год. 

 

Про порядок денний та регламент  

роботи  двадцять сьомої сесії Вижницької  

районної ради  VІІ скликання   

21 лютого 2019 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 сьомої сесії Вижницької районної ради  VІІ  скликання  21 

лютого 2019 року», постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

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

питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку з цього питання 

взяти до відома. 

 

2.Питання №2 «Про звіт голови Вижницької райдержадміністрації про 

виконання програм економічного і соціального розвитку, бюджету 

Вижницького  району за 2018 рік та делегованих районною радою 

повноважень» розглянути під №1. 

 

      2.Погодити порядок денний та регламент роботи двадцять сьомої сесії 

Вижницької районної ради  VІІ скликання   21  лютого 2019 року із 

внесеними змінами. 

  

 

 

Голова постійної комісії        І.Романюк 


