
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

  ЗАСІДАННЯ   

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ  І  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

 

   РЕКОМЕНДАЦІЇ 

        16 квітня  2019 року                                                                                  м. Вижниця 

 

   Про стан фінансово-господарської  

діяльності підприємств районної  

комунальної власності  за 2018 рік 

         

   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 2018 рік»,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, ефективно використовувати  бюджетні кошти,  розширювати перелік 

платних послуг та вживати заходів щодо недопущення збитковості  комунальних підприємств.  

  2.1.Начальнику КП «Вижницьке госпрозрахунково-виробниче архітектурно-планувальне бюро» 

Кудрик Т.М. протягом другого кварталу 2019 року здійснити заходи щодо надання послуг з 

виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій, реставрацій об’єктів комунальної власності району. 

 2.2. Щоквартально інформувати Вижницьку районну раду про вжиті заходи. 

   3.Голові Вижницької районної ради М.Андрюку, як засновнику створити робочу групу з 

компетентних фахівців і провести перевірку діяльності структурних підрозділів аптеки №103.Про 

проведену роботу проінформувати на черговому засіданні постійної комісії районної ради з питань 

бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку. 

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

аналіз фінансово-господарської діяльності за перший квартал 2019 року та подати на розгляд 

постійної комісії з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку. 

   5.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 

 

16 квітня 2019 року                                                       м. Вижниця 

  

Про затвердження звіту про виконання  

районного бюджету за 2018 рік 

  

   Заслухавши та обговоривши інформацію Кириляк Л.І. - начальника 

фінансового управління Вижницької райдержадміністрації «Про затвердження 

звіту про виконання районного бюджету за 2018 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 2018 рік» із внесеними змінами і доповненнями та 

внести на розгляд  двадцять  восьмої  сесії Вижницької районної ради VІІ 

скликання  18 квітня 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 

16 квітня  2019  року                                                       м. Вижниця 

  

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 2019 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 2019 рік за 

рахунок вільного залишку врахувати видатки, а саме: 

- Вижницькій районній державній адміністрації - для  виконання заходів 

відповідно до «Програми сприяння функціонування Центру надання 

адміністративних послуг та Сектору державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Вижницької 

районної державної адміністрації на 2017-2019 роки» (придбання 

комплектуючих до оргтехніки, канцелярських товарів, заправки картриджів, 

конвертів та марок) - 10,0 тис.грн.; 

- Вижницькій районній державній адміністрації - для  виконання заходів 

відповідно до районної Програми підвищення ефективності діяльності 

відділення інспекторів прикордонної служби «Красноїльськ» Чернівецького 

прикордонного загону на 2019-2021 роки - 50,0 тис.грн.; 

-  Вижницькій районній державній адміністрації для  фінансування заходів 

відповідно до Програми підвищення ефективності виконання повноважень 

органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та 

впровадження реформ на 2019-2021 роки - 25,0 тис.грн.; 

 - Відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації – для 

забезпечення харчування дітей пришкільних літніх таборів з національно-

патріотичного виховання, які плануються організувати у закладах освіти 

району в червні 2019 року - 40,0 тис.грн.; 



- Відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації – на спів 

фінансування видатків для оснащення закладів загальної середньої освіти 

засобами навчання та обладнанням для кабінетів природно - математичних 

предметів - 10,0 тис. грн., та для забезпечення належних гігієнічних умов у 

приміщеннях закладів загальної середньої освіти - 15,0 тис.грн. 

- КУ «Вижницькій ЦРЛ - на оплату за послуги монтажу холодильного 

устаткування для моргу -20,0 тис.грн.; 

- Слобода – Банилівській сільській раді  для  фінансування   видатків по 

апарату управління, а саме погашенню кредиторської заборгованості по 

заробітній платі з нарахуваннями та енергоносіях -70,0 тис.грн. 

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

2019 рік» із внесеними змінами і доповненнями та внести на розгляд   двадцять  

восьмої  сесії Вижницької районної ради VІІ скликання  18 квітня 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 

 

 

   16 квітня  2019  року                                        м.Вижниця 

 

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 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  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 

16 квітня  2019  року                                                       м. Вижниця 

 

  Про внесення змін та доповнень до  

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, затвердженої  

рішенням десятої сесії районної ради VІІ  

скликання від 8 грудня 2016 року №192-10/16  

із внесеними змінами та доповненнями  

затвердженими рішенням тринадцятої сесії  

районної ради VІІ скликання від 2 березня 2017  

року №19-13/17 

  

Заслухавши та обговоривши інформацію Войтенко О.Л. - начальника управління 

соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації «Про внесення змін та 

доповнень до 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, затвердженої 

рішенням десятої сесії районної ради VІІ скликання від 8 грудня 2016 року №192-10/16 

із внесеними змінами та доповненнями затвердженими рішенням тринадцятої сесії 

районної ради VІІ скликання від 2 березня 2017 року №19-13/17», постійна комісія 

рекомендує: 

 

1.Інформацію Войтенко О.Л. - начальника управління соціального захисту 

населення Вижницької райдержадміністрації  з даного питання взяти до відома.  

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

десятої сесії районної ради VІІ скликання від 8 грудня 2016 року №192-10/16 із 

внесеними змінами та доповненнями затвердженими рішенням тринадцятої сесії 

районної ради VІІ скликання від 2 березня 2017 року №19-13/17» із внесеними змінами і 

доповненнями та внести на розгляд   двадцять  восьмої  сесії Вижницької районної ради VІІ 

скликання  18 квітня 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 

16 квітня  2019  року                                                         м. Вижниця 

 

 Про внесення змін та доповнень до районної  

Програми «Забезпечення призову громадян  

на військову службу Вижницького району  

на 2016-2020 роки» 

  

  Заслухавши та обговоривши інформацію Николайчука О.Б. головного 

спеціаліста відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та 

оборонної роботи апарату Вижницької районної державної адміністрації«Про 

внесення змін та доповнень до районної Програми «Забезпечення призову 

громадян на військову службу Вижницького району на 2016-2020 роки», 

постійна комісія рекомендує: 

 

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

питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 

Вижницької районної державної адміністрації з даного питання взяти до 

відома.  

              2.В додатку 3 «Напрями діяльності та заходи районної програми 

«Забезпечення призову громадян на військову службу до Збройних сил України 

на 2016-2020 роки» п.1 «Забезпечення заходів призову на строкову та 

контрактну військові служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації» 

доповнити підпунктом 3, наступного змісту та викласти в наступній редакції: 

«3. «Виплата одноразової грошової допомоги громадянам, відібраним та 

направленим Вижницьким РВК для проходження строкової військової служби 

та військової служби за контрактом у Збройних силах України», «Орієнтовні 

обсяги фінансування тис. грн., 2019 рік - 100, тис. грн., 2020 рік - 100,0 тис. грн. 

всього 200,0 тис. грн.» 

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

районної Програми «Забезпечення призову громадян на військову службу 

Вижницького району на 2016-2020 роки» із внесеними змінами і 

доповненнями та внести на розгляд  двадцять  восьмої  сесії Вижницької 

районної ради VІІ скликання  18 квітня 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 

16 квітня  2019  року                                                         м. Вижниця 

 

  Про припинення дії Програми кінообслуговування  

населення Вижницького району на 2017-2021 р.р. 

  

  Заслухавши та обговоривши інформацію  Додяк Н.М. - начальника відділу 

культури Вижницької районної державної адміністрації « Про припинення дії 

Програми кінообслуговування населення Вижницького району на 2017-

2021 р.р.», постійна комісія рекомендує: 

 

     1.Інформацію  Додяк Н.М. - начальника відділу культури Вижницької 

районної державної адміністрації з даного питання взяти до відома.  

              2.Погодити проект рішення «Про припинення дії Програми 

кінообслуговування населення Вижницького району на 2017-2021 р.р.» із 

внесеними змінами і доповненнями та внести на розгляд  двадцять  восьмої  

сесії Вижницької районної ради VІІ скликання  18 квітня 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 

16 квітня  2019  року                                                          м. Вижниця 

 

   Про внесення змін та доповнень до Програми  

протидії злочинності, забезпечення публічної  

безпеки і порядку у Вижницькому районі на 2016-2020  

роки, затвердженої рішенням дев’ятої сесії районної  

ради VІІ скликання від 10 листопада 2016 року  

№176-9/16 із внесеними змінами, затвердженими  

рішенням тринадцятої сесії районної ради VІІ скликання  

від 2 березня 2017 року №18-13/17 

 

       Заслухавши та обговоривши інформацію Киселиці О.В. – начальника Вижницького 

відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУ НП в Чернівецькій області «Про 

внесення змін та доповнень до Програми протидії злочинності, забезпечення публічної 

безпеки і порядку у Вижницькому районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 

дев’ятої сесії районної ради VІІ скликання від 10 листопада 2016 року №176-9/16 із 

внесеними змінами, затвердженими рішенням тринадцятої сесії районної ради VІІ 

скликання від 2 березня 2017 року №18-13/17», постійна комісія рекомендує: 

 

      1.Інформацію Киселиці О.В. - начальника Вижницького відділення поліції 

Кіцманського відділу поліції ГУ НП в Чернівецькій області з даного питання взяти до 

відома.  

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

протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку у Вижницькому районі 

на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням дев’ятої сесії районної ради VІІ скликання 

від 10 листопада 2016 року №176-9/16 із внесеними змінами, затвердженими рішенням 

тринадцятої сесії районної ради VІІ скликання від 2 березня 2017 року №18-13/17» 

викласти в наступній редакції: 

«2. «Вижницькій районній державній адміністрації щорічно передбачати кошти в районному 

бюджеті для фінансування заходів Програми при умові забезпечення захищених статей 

видатків». 

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

протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку у Вижницькому районі 

на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням дев’ятої сесії районної ради VІІ скликання 

від 10 листопада 2016 року №176-9/16 із внесеними змінами, затвердженими рішенням 

тринадцятої сесії районної ради VІІ скликання від 2 березня 2017 року №18-13/17» із 

внесеними змінами і доповненнями та внести на розгляд  двадцять  восьмої  сесії 

Вижницької районної ради VІІ скликання 18 квітня 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 

16 квітня  2019  року                                                                   м. Вижниця 

 

   Про внесення змін до Комплексної  

програми підтримки та розвитку  

діяльності Центру Червоного Хреста  

для медико-соціальної підтримки  

та реабілітації на 2017-2019 роки,  

затвердженої рішенням десятої сесії  

районної ради VІІ скликання від 8 грудня  

2016 року №194-10/16 

 

    Заслухавши та обговоривши інформацію  Гелевич Є.В. – начальника відділу 

фінансово-господарського забезпечення апарату Вижницької районної державної 

адміністрації, головного  бухгалтера «Про внесення змін до Комплексної програми 

підтримки та розвитку діяльності Центру Червоного Хреста для медико-соціальної 

підтримки та реабілітації на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням десятої сесії 

районної ради VІІ скликання від 8 грудня 2016 року №194-10/16», постійна комісія 

рекомендує: 

 

      1.Інформацію Гелевич Є.В. – начальника відділу фінансово-господарського 

забезпечення апарату Вижницької районної державної адміністрації «Про внесення змін до 

Комплексної програми підтримки та розвитку діяльності Центру Червоного Хреста 

для медико-соціальної підтримки та реабілітації на 2017-2019 роки, затвердженої 

рішенням десятої сесії районної ради VІІ скликання від 8 грудня 2016 року №194-

10/16», з даного питання взяти до відома.  

                2.Погодити проект рішення «Про внесення змін до Комплексної програми 

підтримки та розвитку діяльності Центру Червоного Хреста для медико-соціальної 

підтримки та реабілітації на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням десятої сесії 

районної ради VІІ скликання від 8 грудня 2016 року №194-10/16» із внесеними змінами і 

доповненнями та внести на розгляд  двадцять  восьмої  сесії Вижницької районної ради VІІ 

скликання 18 квітня 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 

16 квітня  2019  року                                                          м. Вижниця 

 

Про ліквідацію структурного підрозділу  

аптеки № 103 м. Вижниця - аптеки №68  

с.Карапчів, визначення розміру статутного  

капіталу та внесення змін до Статуту аптеки  

№103 м. Вижниця. 

 

   Заслухавши та обговоривши інформацію  Біляк Б.Л. – в.о. завідуючого 

аптекою №103 «Про ліквідацію структурного підрозділу аптеки № 103 м. 

Вижниця - аптеки №68 с.Карапчів, визначення розміру статутного 

капіталу та внесення змін до Статуту аптеки №103 м. Вижниця»,постійна 

комісія рекомендує: 

 

      1.Інформацію Біляк Б.Л. – в.о. завідуючого аптекою №103 з даного 

питання взяти до відома.  

              2. Проект рішення «Про ліквідацію структурного підрозділу аптеки 

№ 103 м. Вижниця - аптеки №68 с.Карапчів, визначення розміру 

статутного капіталу та внесення змін до Статуту аптеки №103 м. 

Вижниця» комісією не погоджений. Оскільки голосування не набрало 

необхідної кількості голосів, а саме : 3 – за; 1 – проти, відсутніх – 3.  
  

 

 

 

 

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 

16 квітня  2019  року                                                          м. Вижниця 
 

Про безоплатну передачу Районного 

будинку дитячої та юнацької творчості  

зі спільної власності територіальних громад  

сіл, селища, міст району у комунальну  

власність Вижницької міської територіальної 

громади 

  

   Заслухавши та обговоривши інформацію  Андрича М.Г. – начальника відділу 

освіти Вижницької районної державної адміністрації «Про безоплатну 

передачу Районного будинку дитячої та юнацької творчості зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну 

власність Вижницької міської територіальної громади»,постійна комісія 

рекомендує: 

 

      1.Інформацію Андрича М.Г. – начальника відділу освіти Вижницької 

районної державної адміністрації  з даного питання взяти до відома.  

              2.Погодити проект рішення «Про безоплатну передачу Районного 

будинку дитячої та юнацької творчості зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність 

Вижницької міської територіальної громади» із внесеними змінами і 

доповненнями та внести на розгляд  двадцять  восьмої  сесії Вижницької 

районної ради VІІ скликання 18 квітня 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 

16 квітня  2019  року                                                          м. Вижниця 
 

Про безоплатну передачу Вижницької  

районної бібліотеки для дітей зі спільної  

власності територіальних громад  

сіл, селища, міст району у комунальну  

власність Вижницької міської територіальної 

громади 

  

   Заслухавши та обговоривши інформацію  Додяк Н.М. – начальника відділу 

культури Вижницької районної державної адміністрації «Про безоплатну 

передачу Вижницької районної бібліотеки для дітей зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність 

Вижницької міської територіальної громади»,постійна комісія рекомендує: 

 

      1.Інформацію Додяк Н.М. – начальника відділу культури Вижницької 

районної державної адміністрації  з даного питання взяти до відома.  

              2.Погодити проект рішення «Про безоплатну передачу Вижницької 

районної бібліотеки для дітей зі спільної власності територіальних громад 

сіл, селища, міст району у комунальну власність Вижницької міської 

територіальної громади» із внесеними змінами і доповненнями та внести на 

розгляд  двадцять  восьмої  сесії Вижницької районної ради VІІ скликання 18 

квітня 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 

16 квітня  2019  року                                                          м. Вижниця 
 

 Про списання простроченої  

заборгованості з орендної плати 

  

   Заслухавши та обговоривши інформацію Мойсей О.І. – завідувача відділу 

фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату Вижницької 

районної ради «Про списання простроченої заборгованості з орендної 

плати», постійна комісія рекомендує: 

 

      1.Інформацію Мойсей О.І. – завідувача  відділу фінансово-

господарського забезпечення виконавчого апарату Вижницької районної ради  

з даного питання взяти до відома.  

              2.Погодити проект рішення «Про списання простроченої 

заборгованості з орендної плати»  із внесеними змінами і доповненнями та 

внести на розгляд  двадцять  восьмої  сесії Вижницької районної ради VІІ 

скликання 18 квітня 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 

 

16 квітня 2019  року                                                          м.Вижниця 

 

 Про порядок денний та регламент  

роботи  двадцять восьмої  сесії Вижницької  

районної ради  VІІ скликання  18 квітня 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 

восьмої  сесії Вижницької районної ради  VІІ скликання 18 квітня 2019 

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.В питанні «Різне» порядку денного та регламенту роботи  двадцять 

восьмої сесії   Вижницької районної ради  VІІ скликання  18 квітня  2019 року 

розглянути звернення депутатів Вижницької районної ради VІІ скликання до 

Державної архітектурно-будівельної інспекції України, Чернівецької обласної 

державної адміністрації щодо вирішення питання направлення спеціаліста для 

здійснення прийому громадян Вижницького та Путильського районів з питань 

реєстрації повідомлень на початок виконання будівельно-монтажних робіт та 

декларацій про готовність завершення будівництва об’єктів нерухомого майна 

на базі ЦНАПу Вижницької районної державної адміністрації.   

             3.Погодити порядок денний та регламент роботи  двадцять восьмої сесії   

Вижницької районної ради  VІІ скликання  18 квітня  2019 року. 

  

 

 

Голова постійної комісії                                                            І.Романюк 

 
 

 


