
 

  
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

ЗАСІДАННЯ   

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ  

І  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

 

   РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 22 жовтня 2019  року                                      м. Вижниця 

 

  Про стан фінансово-господарської  

діяльності підприємств районної  

комунальної власності  за перше півріччя 

 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 перше півріччя 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 з метою підвищення прибутковості, ефективно 

використовувати  бюджетні кошти,  розширювати перелік платних послуг та вживати 

заходів щодо недопущення збитковості  комунальних підприємств.  

 3.Завідувачу організаційно-аналітичного відділу Вижницької районної ради 

Г.Дутчук підготувати аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств районної 

комунальної власності за 9 місяців 2019 року та подати на розгляд постійної комісії 

районної ради 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 

 22 жовтня  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   

коштів районного бюджету врахувати видатки, а саме: 

Вижницькій районній державній адміністрації:  
- на  фінансування  ВФСТ «Колос» - придбання футбольних м’ячів та 

спортивної форми для дитячої футбольної команди с.Банилів - 10,0 тис.грн.; 

- на виконання заходів відповідно до Програми розвитку цивільного захисту, 

забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у 

Вижницькому районі на 2016-2019 роки - 40,0 тис.грн; 

- на 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» - 10,0 тис.грн.; 

- на виконання заходів відповідно до комплексної програми «Матеріально-

технічного забезпечення управління соціального захисту населення Вижницької РДА 

на 2018-2020 роки»  - 10,0 тис.грн.; 

- на виконання заходів відповідно до Програми «Створення позитивного іміджу 

та контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету 

підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб Вижницького управління 

головного управління ДФС у Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту»  

на 2017-2021 роки» - 10,0 тис.грн.; 

- на виконання заходів відповідно до районної програми «Забезпечення призову 

громадян на військову службу до Збройних сил України на 2016-2020 роки - 5,0 

тис.грн. 

- на фінансування КНП «Вижницька районна лікарня» - для завершення 

капітального ремонту зовнішніх мереж опалювальної системи та системи 

водопостачання – 100,0 тис.грн.   



Вижницькій районній раді на фінансування заходів відповідно до Комплексної 

програми підтримки ветеранів Афганської війни, учасників бойових дій та їх сімей 

Вижницького району на 2019-2022 роки - 10,0 тис.грн.; 

- Коритненській сільській раді виділити субвенцію з районного бюджету на 

фінансування видатків по придбанню 2-х ярусних ліжечок для Коритненського ДНЗ - 

8,1 тис.грн.; 

Відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації  на поточні і 

капітальні видатки  - 100,0 тис.грн. 

Надати іншу субвенцію з районного бюджету Вашківецькій ОТГ в сумі 7,0 

тис.грн. для придбання твердого палива на утримання філії Вашківецької школи 

мистецтв в с.Банилів під час опалювального періоду 2019-2020 р. 

3.Погодити проект рішення  «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 

рік» із внесеними змінами і доповненнями та внести на  розгляд   тридцять першої  

сесії Вижницької районної ради VІІ скликання  24 жовтня 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 

 

 

  22 жовтня  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 (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 

 

22 жовтня   2019  року                                               м.Вижниця 

 

Про порядок денний та регламент  

роботи  тридцять першої  сесії Вижницької  

районної ради  VІІ скликання   

24 жовтня 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 

тридцять першої сесії Вижницької районної ради  VІІ  скликання  24 

жовтня 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 тридцять першої сесії 

Вижницької районної ради  VІІ скликання  24 жовтня 2019 року. 

  

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                              І.Романюк 

 
 

 

 


