
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

  ЗАСІДАННЯ   

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ  І  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

 

   РЕКОМЕНДАЦІЇ 

        19 червня  2019 року                                                                                  м. Вижниця 

 

   Про стан фінансово-господарської  

діяльності підприємств районної  

комунальної власності  за перший квартал 

2019 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 2019 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, ефективно використовувати  бюджетні кошти,  розширювати перелік 

платних послуг та вживати заходів щодо недопущення збитковості  комунальних підприємств.  

  2.1. Щоквартально інформувати Вижницьку районну раду про вжиті заходи. 

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

аналіз фінансово-господарської діяльності за перше півріччя 2019 року 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 

 

19 червня 2019 року                                                          м. Вижниця 

  

 Про стан виконання районної програми  

«Забезпечення призову громадян на військову  

службу до Збройних сил України на 2016-2020 роки»  

 

  Заслухавши та обговоривши інформацію  Николайчука О.Б.-  головного 

спеціаліста з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної 

роботи апарату Вижницької райдержадміністрації «Про стан виконання 

районної програми «Забезпечення призову громадян на військову службу 

до Збройних сил України на 2016-2020 роки», постійна комісія рекомендує: 

 

1.Інформацію  Николайчука О.Б.-  головного спеціаліста з питань взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Вижницької 

райдержадміністрації  з даного питання взяти до відома.  

 2.Виконавцю Програми - Вижницькому районному військовому комісаріату   

(Колесниченку С.К.) забезпечувати подальше виконання заходів передбачених 

Програмою та використовувати  бюджетні кошти за призначенням.  

 3.Контроль за виконанням цих рекомендацій покласти на постійну комісію 

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

І. Романюка. 

 

 

 

 

 

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 червня 2019 року                                                       м. Вижниця 

  

  Про Комплексну програму фінансової  

підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Вижницька центральна  

районна лікарня Вижницької районної ради  

на 2019-2021 роки» 

 

    Заслухавши та обговоривши інформацію  Митринюка Ф.В. – головного 

лікаря комунальної установи «Вижницька центральна районна лікарня» «Про 

Комплексну програму фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Вижницька центральна районна лікарня 

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

 

   1.Інформацію  Митринюка Ф.В. – головного лікаря комунальної установи 

«Вижницька центральна районна лікарня»  з даного питання взяти до відома.  

   2.Погодити проект рішення «Про Комплексну програму фінансової 

підтримки комунального некомерційного підприємства «Вижницька 

центральна районна лікарня Вижницької районної ради на 2019-2021 

роки» із внесеними змінами і доповненнями та внести на розгляд  двадцять  

дев’ятої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання  20 червня 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 червня 2019 року                                                         м. Вижниця 

 

 Про внесення змін до комплексної  

Програми розвитку інформаційної та  

видавничої галузей Вижницького району  

на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням  

дев’ятнадцятої сесії районної ради VІІ  

скликання №146-19/17 від 21 грудня  

2017 року із внесеними змінами та  

доповненнями, затвердженими рішенням  

двадцять четвертої сесії районної ради VІІ  

скликання №79-24/18 від 30 серпня 2018 року 

 

   Заслухавши та обговоривши інформацію  Колбасової О.Б. – начальника 

відділу внутрішньої політики та доступу до публічної інформації апарату 

Вижницької районної державної адміністрації «Про внесення змін до 

комплексної Програми розвитку інформаційної та видавничої галузей 

Вижницького району на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 

дев’ятнадцятої сесії районної ради VІІ скликання №146-19/17 від 21 грудня 

2017 року із внесеними змінами та доповненнями, затвердженими 

рішенням двадцять четвертої сесії районної ради VІІ скликання №79-24/18 

від 30 серпня 2018 року», постійна комісія рекомендує: 

 

   1. Інформацію  Колбасової О.Б. – начальника відділу внутрішньої політики та 

доступу до публічної інформації апарату Вижницької районної державної 

адміністрації з даного питання взяти до відома.  

   2.Збільшити суму фінансування на 10,0 тис. грн., а саме: 

 В додатку 1, розділі І «Загальна характеристика комплексної Програми 

розвитку інформаційної та видавничої галузей Вижницького району на 2018 – 

2020 роки», пункті 9. «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього (тис.грн.), цифру «1 952,0»  замінити на цифру  

«1 962,0», підпункті 9.1. «В тому числі бюджетних коштів» цифру «1 934,0» 

замінити на цифру «1 944,0», в частині «районного бюджету» цього підпункту  

цифру «1 871,0» замінити на цифру « 1 881,0». 

  



    В Додатку 2 «Ресурсне забезпечення  комплексної Програми розвитку 

інформаційної та видавничої галузей Вижницького району на 2018-2020 роки» 

в частині «районні бюджети» на 2019 рік цифру «647» замінити на цифру 

«657,0» та в частині «обсяг ресурсів всього», в тому числі на 2019 рік цифру 

«674» замінити на цифру «684,0». Відповідно в частині «районні бюджети» 

цифру «1 871,0» замінити на цифру «1881,0», в частині «обсяг ресурсів всього, 

в тому числі», « цифру «1 952,0» замінити на цифру «1 962,0». 

   В розділі VІ «Напрями діяльності та заходи комплексної Програми розвитку 

інформаційної та видавничої галузей Вижницького району на 2018-2020 роки», 

пункті ІІ «Висвітлення діяльності районної виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування в засобах масової інформації», 2019 рік – цифру 

«165» замінити на цифру «175». 

   3.Погодити проект рішення «Про внесення змін до комплексної Програми 

розвитку інформаційної та видавничої галузей Вижницького району на 

2018-2020 роки, затвердженої рішенням дев’ятнадцятої сесії районної ради 

VІІ скликання №146-19/17 від 21 грудня 2017 року із внесеними змінами та 

доповненнями, затвердженими рішенням двадцять четвертої сесії районної 

ради VІІ скликання №79-24/18 від 30 серпня 2018 року» із внесеними 

змінами і доповненнями та внести на розгляд  двадцять  дев’ятої сесії 

Вижницької районної ради VІІ скликання  20 червня 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 червня 2019 року                                                         м. Вижниця 

 

  Про внесення змін до районної Програми  

створення позитивного іміджу та контролю  

за дотриманням зобов’язань щодо платежів  

до місцевого бюджету підприємств, установ,  

організацій, СГД, фізичних осіб Вижницької  

об'єднаної державної податкової інспекції  

головного управління ДФС у Чернівецькій  

області «Партнерство заради добробуту»  

на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням  

сьомої сесії районної ради VІІ скликання від  

14 липня 2016 року №135-7/16 

 

  Заслухавши та обговоривши інформацію Холівана Д.І. – начальника 

Путильської ДПІ Вижницького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області 

«Про внесення змін до районної Програми створення позитивного іміджу 

та контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого 

бюджету підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб 

Вижницької об'єднаної державної податкової інспекції головного 

управління ДФС у Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» 

на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сьомої сесії районної ради VІІ 

скликання від 14 липня 2016 року №135-7/16», постійна комісія рекомендує: 

 

   1. Інформацію Холівана Д.І. – начальника Путильської ДПІ Вижницького 

управління ГУ ДФС у Чернівецькій області  з даного питання взяти до відома.  

   2.Погодити проект рішення «Про внесення змін до районної Програми 

створення позитивного іміджу та контролю за дотриманням зобов’язань 

щодо платежів до місцевого бюджету підприємств, установ, організацій, 

СГД, фізичних осіб Вижницької об'єднаної державної податкової інспекції 

головного управління ДФС у Чернівецькій області «Партнерство заради 

добробуту» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сьомої сесії районної 

ради VІІ скликання від 14 липня 2016 року №135-7/16» із внесеними 

змінами і доповненнями та внести на розгляд  двадцять  дев’ятої сесії 

Вижницької районної ради VІІ скликання  20 червня 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 червня 2019 року                                                          м. Вижниця 
 

 Про затвердження Положення про порядок  

надання адресної матеріальної грошової  

допомоги у рамках Районної комплексної  

програми соціальної підтримки малозабезпечених  

верств населення «Турбота» на 2019-2021 роки за  

рахунок коштів районного бюджету 
 

  

 Заслухавши та обговоривши інформацію Галичанської М.Ю. – соціального 

працівника Вижницького територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) «Про затвердження Положення про порядок 

надання адресної матеріальної грошової допомоги у рамках Районної 

комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств 

населення «Турбота» на 2019-2021 роки за рахунок коштів районного 

бюджету» , постійна комісія рекомендує: 

 

   1. Інформацію   Галичанської М.Ю. – соціального працівника Вижницького 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) з даного питання взяти до відома.  

   2.Погодити проект рішення «Про затвердження Положення про порядок 

надання адресної матеріальної грошової допомоги у рамках Районної 

комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств 

населення «Турбота» на 2019-2021 роки за рахунок коштів районного 

бюджету» із внесеними змінами і доповненнями та внести на розгляд  двадцять  

дев’ятої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання  20 червня 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 червня 2019 року                                                       м. Вижниця 

  

 Про затвердження звіту про виконання  

районного бюджету за перший квартал 2019 

року 

  

   Заслухавши та обговоривши інформацію Кириляк Л.І. - начальника 

фінансового управління Вижницької райдержадміністрації «Про затвердження 

звіту про виконання районного бюджету за перший квартал 2019 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 перший квартал 2019 року» із внесеними змінами і 

доповненнями та внести на розгляд  двадцять  дев’ятої  сесії Вижницької 

районної ради VІІ скликання  20 червня 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 червня  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 раді для фінансування видатків по заробітній платі з 

нарахуваннями працівникам КП « Редакція районного радіомовлення «Радіо 

«Хвилі Черемошу»  - 50 000 грн.; 

- Вижницькій районній раді для фінансування видатків відповідно до районної 

програми розвитку місцевого самоврядування Вижницького району на 2017-

2020 роки – 11 000 грн., в тому числі: 

- на придбання обладнання для етнографічної виставки, відповідно до проекту 

№ККІ-01/МО «Популяризація історично-культурної спадщини Гуцульщини за 

межами етнорегіону , шляхом збереження одягових традицій - 10 000 грн.; 

- на оплату поліграфічних послуг, відповідно до проекту № ККІ – 11/МО 

«Презентація автентичної карпатської кухні як історичного скарбу України та 

частини кулінарної спадщини Європи» 1 000 грн.; 

Вижницькій районній державній адміністрації в сумі 20 000 грн. 

в тому числі: 

- для придбання спортивного обладнання  ВФСТ «Колос» по КПКВК 0215053 

«Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських 

організацій фізкультурно-спортивної спрямованості»  - 10 000 грн.; 



- на організацію і проведення спортивних змагань серед учнів та студентів 

10 000 грн.; 

- управлінню соціального захисту населення Вижницької районної державної 

адміністрації на виконання заходів відповідно до програми «Матеріально-

технічного забезпечення управління соціального захисту населення  

Вижницької РДА на 2018-2020 роки» - 5 000 грн.;  

 - Відділу культури Вижницької райдержадміністрації для фінансування 

видатків  по виплаті заробітної плати тимчасово прийнятим підсобним 

працівникам за коління та складання дров у Берегометській школі мистецтв – 

11 000 грн.; 

      По відділу освіти Вижницької райдержадміністрації погодити зміни 

доповнивши в рішення сесії та врахувати листи: 

- зміну назви об’єкта  з придбання спортивного інвентаря для 

Коритненської ЗОШ І-ІІІ ст. по розпорядженню КМУ від 05.12.2018 

року №934-р та від 05.06.2019 року №365-р на спортивного 

обладнання для Коритненської ЗОШ І-ІІІст.; 

- перерозподіл у зв’язку з виправленням помилки при плануванні з 

КТПКВКМБ 1020 “Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами” з оплати праці з нарахуваннями 

на КТПКВКМБ  3210 “Організація та проведення громадських 

робіт” на оплату праці з нарахуваннями в сумі 36600 гривень; 

- перерозподіл у зв’язку з потребою коштів для оплати за тверде 

паливо з КТПКВКМБ 1010 “Надання дошкільної освіти” КЕКВ 

2275 “Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг” на 

КТПКВКМБ 1020 “Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами” КЕКВ 2275 “Оплата інших 

енергоносіїв та інших комунальних послуг” в сумі 18000 гривень; 

- зміну цілі видатків  в сумі 103410 гривень визначеної рішенням 

сесії районної ради від 18.04.2019 року №39-28/19 з придбання парт 

на закупівлю комп’ютерного обладнання. 

  Дозволити фінансовому управлінню Вижницької районної державної 

адміністрації включити у проект рішення «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2019 рік»  субвенції, надані районному бюджету місцевими радами 

на фінансування відповідних видатків. 

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

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

двадцять  дев’ятої  сесії Вижницької районної ради VІІ скликання  20 червня  

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 червня  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 

 

 

          Проект рекомендацій не прийнятий, 



оскільки голосування не набрало 

необхідної кількості голосів, а саме : 

4 – за; 1 – проти, відсутніх – 3, при 

загальній кількості депутатів – 8 

чол. 

 

   
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, 

ФІНАНСІВ  І  СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

 РЕКОМЕНДАЦІЇ 

19 червня  2019  року                                                          м. Вижниця 

 

 Про результати проведення перевірки  

діяльності структурних підрозділів аптеки  

№103 м. Вижниця за 2018 рік та перший 

квартал 2019 року 

 

  Заслухавши та обговоривши інформацію Вірсти С.Д. – заступника голови 

Вижницької районної ради, голови робочої групи з відповідного питання «Про 

результати проведення перевірки діяльності структурних підрозділів 

аптеки №103 м. Вижниця за 2018 рік та перший квартал 2019 року», 

постійна комісія рекомендує: 

 

   1.Інформацію  Вірсти С.Д., - заступника голови Вижницької районної ради, 

голови робочої групи  з даного питання взяти до відома.   

   2. Враховуючи результати проведення перевірки діяльності структурних 

підрозділів аптеки №103 м.Вижниця за 2018 рік та перший квартал 2019 року, 

розглянути повторно на черговій сесії Вижницької районної ради питання 

«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» . 
  3.Контроль за виконанням цих рекомендацій покласти на  заступника голови 

Вижницької районної ради Вірсту С.Д. 

   

Голова постійної комісії                                                     І.Романюк 

 

  Проект рекомендацій не прийнятий, 



оскільки голосування не набрало 

необхідної кількості голосів, а саме : 

4 – за; 1 – проти, відсутніх – 3, при 

загальній кількості депутатів – 8 

чол. 

 

  
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

 ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, 

ФІНАНСІВ  І  СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

 РЕКОМЕНДАЦІЇ 

19 червня  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.Погодити 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» із внесеними змінами та доповненнями та внести на розгляд     

двадцять  дев’ятої  сесії Вижницької районної ради VІІ скликання  20 червня  

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 червня  2019  року                                                          м. Вижниця 

 

Про внесення змін до кошторису витрат  

на реалізацію (проведення) програми  

підготовки і проведення ХХVІ Міжнародного  

Гуцульського фестивалю, затвердженого  

рішенням двадцять сьомої сесії Вижницької  

районної ради VІІ скликання «Про  

організацію підготовки і проведення ХХVІ  

Міжнародного Гуцульського фестивалю»  

від 21 лютого 2019 року №17-27/19 

  

  Заслухавши та обговоривши інформацію  Вірсти С.Д. – заступника голови 

Вижницької районної ради, директора-розпорядника ХХVІ Міжнародного 

Гуцульського фестивалю «Про внесення змін до кошторису витрат на 

реалізацію (проведення) програми підготовки і проведення ХХVІ 

Міжнародного Гуцульського фестивалю, затвердженого рішенням 

двадцять сьомої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання «Про 

організацію підготовки і проведення ХХVІ Міжнародного Гуцульського 

фестивалю» від 21 лютого 2019 року №17-27/19, постійна комісія 

рекомендує: 
  1.Інформацію Вірсти С.Д. – заступника голови Вижницької районної ради, 

директора-розпорядника ХХVІ Міжнародного Гуцульського фестивалю  з 

даного питання взяти до відома.  

  2.Внести проект рішення  «Про внесення змін до кошторису витрат на 

реалізацію (проведення) програми підготовки і проведення ХХVІ 

Міжнародного Гуцульського фестивалю, затвердженого рішенням 

двадцять сьомої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання «Про 

організацію підготовки і проведення ХХVІ Міжнародного Гуцульського 

фестивалю» від 21 лютого 2019 року №17-27/19  на розгляд колегії районної 

ради та пленарного засідання  двадцять  дев’ятої  сесії Вижницької районної 

ради VІІ скликання  20 червня  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 червня 2019  року                                                          м.Вижниця 

 

 Про порядок денний та регламент  

роботи  двадцять дев’ятої сесії Вижницької  

районної ради  VІІ скликання  20 червня 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  

дев’ятої сесії Вижницької районної ради  VІІ скликання 20 червня 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 двадцять дев’ятої сесії 

Вижницької районної ради  VІІ скликання 20 червня 2019 року» протокольно 

доручити голові районної ради підготувати та направити звернення до 

Чернівецької обласної державної адміністрації щодо виділення коштів в сумі 

1 499 524 грн. на проведення капітального ремонту зовнішніх мереж КУ 

«Вижницька центральна районна лікарня» .   

3. Погодити із внесеними змінами та доповненнями порядок денний та 

регламент роботи  двадцять  дев’ятої сесії Вижницької районної ради  VІІ 

скликання 20 червня 2019 року». 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                            І.Романюк 

 
 

 

 

 



 

 


