
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

ЗАСІДАННЯ   

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ  І  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

 

   РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 17 грудня 2019  року                                              м. Вижниця 

 

  Про стан фінансово-господарської  

діяльності підприємств районної  

комунальної власності  за 9 місяців 

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 9 місяців 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 2019 - й рік 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 

 17  грудня  2019  року                                                                   м. Вижниця 

  

   Про стан виконання 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 

   

   

  Заслухавши та обговоривши інформацію О.Войтенко - начальника управління соціального 

захисту населення Вижницької райдержадміністрації, Ф.Митринюка - головного лікаря КНП 

«Вижницька  районна лікарня»,  «Про стан виконання 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»,  постійна комісія рекомендує: 

 

1.Інформацію  Войтенко - начальника управління соціального захисту населення 

Вижницької райдержадміністрації, Ф.Митринюка - головного лікаря КНП «Вижницька  

0районна лікарня» з даного питання взяти до відома.  

2.Управлінню соціального захисту населення Вижницької районної державної 

адміністрації до 1 березня 2020 року надати звіт про виконання Програми відділу економіки 

та агропромислового розвитку згідно  Порядку формування, фінансування та моніторингу 

виконання районних (комплексних) програм, затвердженого рішенням V сесії Вижницької 

районної ради V скликання  №89-05/06 від 26 жовтня 2006 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 

 17  грудня  2019  року                                                                   м. Вижниця 

  

       

  Про районну програму соціальної підтримки сімей  

загиблих учасників антитерористичної операції,  

військовослужбовців і волонтерів, поранених  

учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих   

на 2020-2022 роки 

  

  Заслухавши та обговоривши інформацію О.Войтенко - начальника управління соціального 

захисту населення Вижницької райдержадміністрації « Про районну програму соціальної 

підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців 

і волонтерів, поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих  на 2020-2022 

роки», постійна комісія рекомендує: 

 

1.Інформацію  Войтенко - начальника управління соціального захисту населення 

Вижницької райдержадміністрації з даного питання взяти до відома.  

2.Управлінню соціального захисту населення Вижницької районної державної 

адміністрації доопрацювати проект районної програми соціальної підтримки сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і волонтерів, поранених 

учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих  на 2020-2022 роки» врахувавши висновки 

фінансового управління райдержадміністрації та рекомендації постійної комісії . 

2.1. Внести доопрацьований проект Програми на розгляд тридцять другої сесії 

Вижницької районної ради VІІ скликання 20 грудня 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 

 17  грудня  2019  року                                                                   м. Вижниця 

  

   Про затвердження Комплексної програми  

розвитку цивільного захисту, забезпечення  

пожежної безпеки та запобігання і реагування  

на надзвичайні ситуації у Вижницькому районі  

на 2020 - 2022 роки 

  

 

   Заслухавши та обговоривши інформацію  Ткача О.П. – начальника Вижницького РС 

УДСНС України у Чернівецькій області « Про затвердження Комплексної програми 

розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації у Вижницькому районі на 2020 - 2022 роки», 

постійна комісія рекомендує: 

 

1.Інформацію Ткача О.П. – начальника Вижницького РС УДСНС України у 

Чернівецькій області  з даного питання взяти до відома.  

2.Погодити проект рішення «Про затвердження Комплексної програми розвитку 

цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації у Вижницькому районі на 2020 - 2022 роки» із внесеними змінами і 

доповненнями та внести на розгляд тридцять другої сесії Вижницької районної ради VІІ 

скликання  20 грудня  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 

 17  грудня  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 та  

доповненнями затвердженими рішенням  

тринадцятої сесії районної ради VІІ скликання від  

2 березня 2017 року №18-13/17, рішенням двадцять  

восьмої сесії VІІ скликання від 18 квітня 2019 року  

№36-28/19 

  

   Заслухавши та обговоривши інформацію  Николайчука О.Б. – головного спеціаліста з 

питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Вижницької 

районної державної адміністрації «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 та доповненнями затвердженими 

рішенням тринадцятої сесії районної ради VІІ скликання від 2 березня 2017 року №18-

13/17, рішенням двадцять восьмої сесії VІІ скликання від 18 квітня 2019 року №36-

28/19»,  постійна комісія рекомендує: 

 

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

правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Вижницької районної державної 

адміністрації  з даного питання взяти до відома.  

2.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 та доповненнями затвердженими 

рішенням тринадцятої сесії районної ради VІІ скликання від 2 березня 2017 року №18-

13/17, рішенням двадцять восьмої сесії VІІ скликання від 18 квітня 2019 року №36-

28/19» із внесеними змінами і доповненнями та внести на розгляд тридцять другої сесії 

Вижницької районної ради VІІ скликання  20 грудня  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 

 17  грудня  2019  року                                                                    м. Вижниця 

  

 

  Про затвердження звіту  про виконання  

 районного бюджету  за 9 місяців 2019 року 

  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Кириляк Л.І. - начальника фінансового 

управління Вижницької райдержадміністрації  «Про затвердження звіту  про виконання  

районного бюджету  за 9 місяців 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 9 місяців 2019 року»із внесеними змінами і доповненнями та внести на  розгляд 

тридцять другої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання  20 грудня  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 

 17  грудня  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: 

- Відділу освіти Вижницької райдержадміністрації на оплату за підключення 

лічильників газу - 20,0 тис.грн.; 

- Вижницькій районній раді на фінансування редакції радіомовлення «Хвилі 

Черемошу» відповідно до Програми розвитку інформаційної та видавничої галузей 

Вижницького району на 2018-2020 роки - 43,0 тис.грн.; 

- Вижницькій районній раді на фінансування видатків відповідно до Комплексної 

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

Вижницького району на 2019-2022 роки - 7,0 тис.грн. 

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

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

Вижницької районної ради VІІ скликання  20 грудня  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 

 

 

  17 грудня  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 

 

 

  17 грудня  2019  року                                                       м. Вижниця 

 

Про розгляд пропозицій  

установ і організацій району щодо 

передбачення  додаткових коштів в 

районному бюджеті на 2020 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 передбачення  додаткових коштів в 

районному бюджеті на 2020 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 щодо передбачення  

додаткових коштів в районному бюджеті на 2020 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 

 

 

  17 грудня  2019  року                                        м. Вижниця 

 

 Про  розгляд депутатських  

запитів депутата Вижницької  

районної ради Р.Погребняка  

(додаються) 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію Романюка І.Т.- голови постійної комісії районної 

ради з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку «Про розгляд 

депутатських запитів депутата Вижницької районної ради Р.Погребняка»  (додаються), 

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 направити для розгляду Берегометської 

селищної ради  депутатські запити депутата Вижницької районної ради Р.Погребняка 

стосовно виділення додаткових коштів з районного бюджету  в сумі 207276 грн. на ремонт 

приміщення Берегометського будинку культури від 22.10.19 р.№52, на проведення 

капітального ремонту будівлі Берегометського ДНЗ «Барвінок» від 22.10.19 р. № 55 в сумі 

900,0 тис.грн., та 150,0 тис.грн., на проведення капітального ремонту приміщення кінотеатру 

«Карпати» від 22.10.19 р. №54. 

  2.1.Повідомити депутата Вижницької районної ради Р.Погребняка  про результати 

розгляду відповідних депутатських запитів постійною комісією. 

  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 

 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

   ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ 

З    ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ  І  СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 

 

 РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

  17 грудня  2019  року                                           м. Вижниця 

 

   Про направлення звернення до Кабінету  

Міністрів України стосовно збільшення  

соціальних нормативів у сфері житлово - 

комунального обслуговування 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію Романюка І.Т.- голови постійної комісії районної 

ради з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку « Про направлення 

звернення до Кабінету Міністрів України стосовно збільшення соціальних нормативів 

у сфері житлово-комунального обслуговування» (додається), 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 Вижницької районної ради та Вижницькій районній 

державній адміністрації доопрацювати звернення до Кабінету Міністрів України стосовно 

збільшення соціальних нормативів у сфері житлово - комунального обслуговування та 

розглянути в питанні «Різне» порядку денного  тридцять другої сесії Вижницької VІІ 

скликання  20   грудня 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 

 

 17 грудня  2019  року                                                              м.Вижниця 

 

Про порядок денний та регламент  

роботи  тридцять другої  сесії Вижницької  

районної ради  VІІ скликання   

20 грудня 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 другої сесії Вижницької районної ради  VІІ  

скликання  20 грудня 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 другої сесії Вижницької 

районної ради  VІІ скликання  20 грудня 2019 року. 

3.Включити в порядок денний тридцять другої сесії Вижницької районної ради  VІІ 

скликання, яка відбудеться 20 грудня 2019 року, проект рішення «Про районну програму 

соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і волонтерів, поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 

загиблих  на 2020-2022 роки» за результатами його доопрацювання. 

 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                                                   І.Романюк 

 

 

 

 

 


