
  

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

ЗАСІДАННЯ   

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, 

ФІНАНСІВ  І  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

 

   РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

  3 березня 2020  року                            м. Вижниця 

 

  Про стан фінансово-господарської  

діяльності підприємств районної  

комунальної  власності  за  2019 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  2019 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 з метою підвищення 

прибутковості, ефективно використовувати  бюджетні кошти,  розширювати 

перелік платних послуг та вживати заходів щодо недопущення збитковості  

комунальних підприємств.  

2.1Керівникам ГПВ «Архітектурно-планувальне бюро» Кудрик Т.М.   

та ДКП «Вижницьке РБТІ» Гузаку Ю.С. проінформувати депутатів 

Вижницької районної ради в питанні «Різне» порядку денного тридцять 

четвертої сесії Вижницької районної ради сьомого скликання, яка 

відбудеться 5 березня 2020 року про надання послуг по виготовленню 

проектно-кошторисної документації на роботи, пов’язані із створенням 

об’єктів архітектури, інженерно-будівельного проектування, а також про 

проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна. 

2.2.Висвітлити відповідну інформацію в засобах масової інформації , а 

також на сайтах Вижницької районної ради та Вижницької районної 

державної адміністрації. 



3.Завідувачу організаційно-аналітичного відділу Вижницької районної 

ради Г.Дутчук підготувати аналіз фінансово-господарської діяльності 

підприємств районної комунальної власності за перший квартал 2020 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 

 

  3 березня  2020  року                                                      м. Вижниця  

 

    Про стан фінансування районних  

комплексних  програм за 2019 рік та  

перспективи їх фінансування у 2020 році 

   

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

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

виконавців Програм «Про стан фінансування районних комплексних  програм за 

2019 рік та перспективи їх фінансування у 2020 році», постійна комісія рекомендує: 

 

1. Інформацію  Романюка І.Т.- голови постійної комісії районної ради з питань 

бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку та виконавців Програм з даного 

питання взяти до відома (додається). 

1.1.Голові Вижницького районного товариства репресованих і політв’язнів Анич 

О.Г. надати Вижницькій районній державній адміністрації список реабілітованих 

громадян по населених пунктах району для вирішення питання часткового безоплатного 

проїзду в транспорті відповідною категорією громадян. 

1.2. Начальнику відділу житлово-комунального господарства, містобудування, 

архітектури, інфраструктури, енергетики, захисту довкілля та адміністративних послуг 

Вижницької районної державної адміністрації Федорощаку М.М. надати інформацію 

про СГД Вижницького району, які здійснюють виробництво та реалізацію молочної 

продукції. 

1.3.Директору Берегометського центру Червоного Хреста соціальної допомоги та 

реабілітації Боднарюку Д.С. надати Вижницькій районній державній адміністрації та 

Вижницькій районній раді  листа  стосовно потреби коштів для покращення 

матеріально-технічної бази Центру. Налагоджувати співпрацю з підприємцями району 

про залучення додаткових коштів для забезпечення вирішення цього питання. 

1.4.Вижницькій районній державній адміністрації спільно з виконавчим апаратом 

Вижницької районної ради підготувати Звернення до Верховної Ради України,  Кабінету 

Міністрів України про виконання правових вимог щодо перевезення школярів 

автомобільним транспортом та розглянути в питанні «Різне» порядку денного тридцять 

четвертої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання 5 березня 2020 року. 



          2.Інформацію про виконання Програм за 2019 рік висвітлити на сайтах районної 

ради або районної державної адміністрації, а також в районній газеті «Вижницькі обрії». 

          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 

    3  березня 2020  року                                                              м. Вижниця 

  

 Про затвердження звіту про виконання  

районного бюджету за 2019  рік 

 

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

управління Вижницької райдержадміністрації  «Про затвердження звіту про 

виконання районного бюджету за 2019  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 2019  рік» із внесеними змінами і доповненнями та внести на  

розгляд   тридцять четвертої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання  5 березня 

2020 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 

   3 березня  2020  року                                                                        м. Вижниця 

  

Про внесення змін до районного  

бюджету на 2020 рік 

 

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

управління Вижницької райдержадміністрації  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2020 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 2020 рік за рахунок коштів вільного залишку 

врахувати видатки на фінансування в загальній сумі 250,0 тис.грн., а саме: 

- Вижницької районної адміністрації для виконання заходів відповідно до 

Програми малого і середнього підприємництва у Вижницькому районі на 2019-2021 

роки -5,0 тис.грн.; 

- КНП «Вижницька районна лікарня» - на капітальні видатки – 240,0 тис.грн. за 

рахунок перерозподілу капітальних  видатків по відділу освіти ; 

- сектору культури, молоді та спорту Вижницької районної державної 

адміністрації для проведення поточного ремонту покрівлі приміщення Вижницького 

РБНТД – 5,0 тис.грн. 

  

 3.Погодити проект рішення  «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 

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

сесії Вижницької районної ради VІІ скликання   5  березня 2020 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 

 

     3 березня   2020  року                                           м. Вижниця 

 

  Про  затвердження  Порядку надання  

одноразової грошової матеріальної  

допомоги членам сімей загиблих  

учасників АТО, пораненим учасникам  

АТО, мобілізованим особам на період  

АТО, учасникам антитерористичної  

операції (учасникам бойових дій) та  

членам їх сімей, членам сімей загиблих  

волонтерів в зоні АТО, які проживають  

у Вижницькому районі на 2020-2022 роки 

 

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

соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації «Про затвердження  

Порядку надання одноразової грошової матеріальної допомоги членам сімей 

загиблих учасників АТО, пораненим учасникам АТО, мобілізованим особам на 

період АТО, учасникам антитерористичної операції (учасникам бойових дій) та 

членам їх сімей, членам сімей загиблих волонтерів в зоні АТО, які проживають у 

Вижницькому районі на 2020-2022 роки» , 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 затвердження  Порядку надання одноразової 

грошової матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО, пораненим 

учасникам АТО, мобілізованим особам на період АТО, учасникам 

антитерористичної операції (учасникам бойових дій) та членам їх сімей, членам 

сімей загиблих волонтерів в зоні АТО, які проживають у Вижницькому районі на 

2020-2022 роки» із внесеними змінами і доповненнями та внести на розгляд тридцять 

четвертої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання   5 березня 2020 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 

   3 березня 2020  року                                                                         м. Вижниця 

  

Про внесення змін до діючих 

районних програм 

  

Заслухавши та обговоривши інформацію Федорощака М.М. – начальника відділу 

житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, 

енергетики, захисту довкілля та надання адміністративних послуг Вижницької районної 

державної адміністрації «Про внесення змін до діючих районних програм», постійна 

комісія рекомендує: 

 

1.Інформацію Федорощака М.М. – начальника відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики, захисту 

довкілля та надання адміністративних послуг Вижницької районної державної 

адміністрації з даного питання взяти до відома.  

2.Погодити проект рішення  «Про внесення змін до діючих районних програм» 

із внесеними змінами і доповненнями та внести на  розгляд   тридцять четвертої сесії 

Вижницької районної ради VІІ скликання   5 березня 2020 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 

 

 

      3  березня  2020  року                                             м. Вижниця 

 

   Про розгляд пропозицій  

установ і організацій району щодо 

виділення додаткових коштів з 

районного бюджету 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 виділення додаткових 

коштів з районного бюджету 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 про 

виділення додаткових коштів з районного бюджету 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 

 

    3  березня   2020  року                        м. Вижниця 

 

  Про звернення депутатів Вижницької  

районної ради VІІ скликання стосовно  

збільшення фінансування на препарати  

інсуліну та цукрознижуючі препарати  

хворим на цукровий діабет у Вижницькому  

районі Чернівецької області  

 

         

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

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

звернення депутатів Вижницької районної ради VІІ скликання стосовно 

збільшення фінансування на препарати інсуліну та цукрознижуючі препарати 

хворим на цукровий діабет у Вижницькому районі Чернівецької області», 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. Розглянути в питанні «Різне» порядку денного тридцять четвертої сесії 

Вижницької районної ради  VІІ  скликання  5 березня 2020 року звернення депутатів 

Вижницької районної ради VІІ скликання стосовно збільшення фінансування на 

препарати інсуліну та цукрознижуючі препарати хворим на цукровий діабет у 

Вижницькому районі Чернівецької області». 
  

 

 

 

 

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 

 

    3 березня   2020  року                         м. Вижниця 

 

  Про розгляд питання стосовно 

фінансово-економічної ситуації  

КП «Редакція районного радіомовлення  

«Радіо «Хвилі Черемошу» 

  

 

    Заслухавши та обговоривши інформацію  Огродюка М.Г. – директора КП «Редакція 

районного радіомовлення «Радіо «Хвилі Черемошу» «Про розгляд питання стосовно 

фінансово-економічної ситуації КП «Редакція районного радіомовлення «Радіо 

«Хвилі Черемошу», постійна комісія рекомендує: 

 

1.Інформацію  Огродюка М.Г. – директора КП «Редакція районного радіомовлення 

«Радіо «Хвилі Черемошу» з даного питання взяти до відома. 

      2.Виконавчому апарату Вижницької районної ради повторно звернутися до 

Вижницького міського голови О.Чепіля з листом  про надання субвенції з міського 

бюджету районному бюджету для подальшого фінансування у 2020 році  КП «Редакція 

районного радіомовлення «Радіо «Хвилі Черемошу».   

 

 

 

 

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 

 

    3 березня   2020  року                        м. Вижниця 

 

  Про порядок денний та регламент  

роботи  тридцять четвертої сесії  

Вижницької районної ради  VІІ  скликання   

5 березня 2020 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 четвертої сесії Вижницької районної 

ради  VІІ  скликання   5 березня 2020 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.Керівникам ГПВ «Архітектурно-планувальне бюро» Кудрик Т.М. та ДКП 

«Вижницьке РБТІ» Гузаку Ю.С. проінформувати депутатів Вижницької районної ради в 

питанні «Різне» порядку денного тридцять четвертої сесії Вижницької районної ради 

сьомого скликання, яка відбудеться 5 березня 2020 року про надання послуг по 

виготовленню проектно-кошторисної документації на роботи, пов’язані із створенням 

об’єктів архітектури, інженерно-будівельного проектування, а також про проведення 

технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна. 

     3.Вижницькій районній державній адміністрації та виконавчому апарату Вижницької 

районної ради підготувати Звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України про виконання правових вимог щодо перевезення школярів автомобільним 

транспортом та розглянути в питанні «Різне» порядку денного тридцять четвертої сесії 

Вижницької районної ради VІІ скликання 5 березня 2020 року. 

     4.Погодити порядок денний та регламент роботи тридцять четвертої сесії Вижницької 

районної ради  VІІ скликання   5  березня 2020 року. 

  

 

 

Голова постійної комісії                                                                     І.Романюк 

 


