
            
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, 

ФІНАНСІВ  І  СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

 РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

   13 серпня 2019  року                                                       м. Вижниця 

  

Про затвердження звіту про виконання  

районного бюджету за І-ше півріччя 2019 

року 

  

   Заслухавши та обговоривши інформацію Кириляк Л.І. - начальника 

фінансового управління Вижницької райдержадміністрації «Про затвердження 

звіту про виконання районного бюджету за І-ше півріччя 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 І-ше півріччя 2019 року» із внесеними змінами і 

доповненнями та внести на розгляд  тридцятої  сесії Вижницької районної ради 

VІІ скликання  15 серпня 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 

13  серпня  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 районної державної адміністрації при 

внесенні змін до районного бюджету на 2019 рік врахувати додаткові видатки 

за рахунок вільного залишку коштів загального фонду районного бюджету, а 

саме: 

- Управлінню Служби безпеки України в Чернівецькій області на 

виконання заходів відповідно до Програми протидії злочинності, забезпечення 

публічної безпеки і порядку у Вижницькому районі на 2016-2020 роки 

(придбання паливно-мастильних матеріалів на службові автомобілі для 

здійснення рейдових перевірок, профілактики злочинності) - 10,0 тис. грн.; 

- Вижницькій районній  державній адміністрації для придбання 

спортивного інвентаря, м’ячів для дитячої футбольної команди “Юніор». 

с.Мигове – 10,0 тис.грн.; 

- Сл.Банилівській сільській раді на оплату працівників бюджетних 

установ – 25,0 тис.грн. 

3.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації здійснити 

перерозподіл коштів в межах загальних асигнувань на 2019 рік: 

- відділу освіти Вижницької районної  державної адміністрації за 

рахунок економії видатків на споживання природного газу по загальноосвітніх 

школах району для проведення поточного ремонту Банилівської ЗОШ І-ІІІ ст., 

Берегометської ЗОШ І-ІІІ ст., Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст., Лопушнянської І-ІІІ ст. 

- 150,0 тис.грн.; 

- Вижницькій районній  державній адміністрації на фінансування КУ 

«Вижницькій ЦРЛ» виділені кошти в лютому 2019 року на капітальні видатки, 



які було перерозподілено на поточні видатки, перерозподілити на капітальні 

видатки (капітального ремонту зовнішніх мереж системи теплопостачання 

внаслідок їх аварійного стану) в сумі 500,0 тис.грн. скоротивши поточні 

видатки в сумі 500,0 тис.грн. 

4.Погодити перерозподіл коштів відділу освіти Вижницької районної 

державної адміністрації згідно листа №01.34-946 від 5 серпня 2019 року. 

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

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

тридцятої  сесії Вижницької районної ради VІІ скликання  15 серпня  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 

 

 

13  серпня  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 

  13 серпня  2019  року                                                          м. Вижниця 

 

Про затвердження комплексної Програми  

поводження з твердими побутовими  

відходами на території Вижницького  

району крім населених пунктів, які  

увійшли до ОТГ на 2019-2021 роки 

 

   Заслухавши та обговоривши інформацію  Швейко В.П.  – начальника відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку 

інфраструктури Вижницької районної державної адміністрації» «Про 

затвердження комплексної Програми поводження з твердими побутовими  

відходами на території Вижницького району крім населених пунктів, які  

увійшли до ОТГ на 2019-2021 роки», постійна комісія рекомендує: 

 

   1.Інформацію Швейко В.П. – начальника відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури 

Вижницької районної державної адміністрації», з даного питання взяти до 

відома.   

   2.Погодити проект рішення «Про затвердження комплексної Програми 

поводження з твердими побутовими відходами на території Вижницького 

району крім населених пунктів, які увійшли до ОТГ на 2019-2021 роки » із 

внесеними змінами та доповненнями та внести на розгляд    тридцятої  сесії 

Вижницької районної ради VІІ скликання  15 серпня  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 

13  серпня 2019  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 на опалювальний сезон 2019-2020 років 

 

   Заслухавши та обговоривши інформацію   Труфина О.П. – в.о. директора 

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 на опалювальний 

сезон 2019-2020 років» , постійна комісія рекомендує: 

  1.Розглянути проект рішення  «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 

на опалювальний сезон 2019-2020 років» на  тридцятій сесії Вижницької 

районної ради  VІІ скликання  15 серпня  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 

 13  серпня  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. завідуючої 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. завідуючої 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     

тридцятої  сесії Вижницької районної ради VІІ скликання  15 серпня  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 

 

13 серпня 2019  року                                                          м.Вижниця 

 

 Про порядок денний та регламент  

роботи  тридцятої сесії Вижницької  

районної ради  VІІ скликання   

15 серпня 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  

тридцятої сесії Вижницької районної ради  VІІ скликання 15 серпня 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. Погодити порядок денний та регламент роботи  тридцятої  сесії 

Вижницької районної ради  VІІ скликання 15 серпня 2019 року. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                            І.Романюк 

 
 

 

 

 


