
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

ЗАСІДАННЯ   

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, 

ФІНАНСІВ  І  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

 

   РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 16  червня 2020  року                            м. Вижниця 

 

  Про стан фінансово-господарської  

діяльності підприємств районної  

комунальної  власності  за перший  

квартал 2020 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 2020 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 перше півріччя 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 

 

  16 червня  2020  року                                                      м. Вижниця  

 

    Про стан фінансування закладів   

освіти Вижницького району за  

січень-травень 2020 року 

   

 

  Заслухавши та обговоривши інформацію  Гринчук Г.І. – в.о. начальника відділу освіти 

Вижницької районної державної адміністрації, Кириляк Л.І. – начальника фінансового 

управління Вижницької районної державної адміністрації «Про стан фінансування 

закладів  освіти Вижницького району за січень-травень 2020 року», постійна комісія 

рекомендує: 

 

1. Інформацію  Гринчук Г.І.- в.о. начальника відділу освіти Вижницької районної 

державної адміністрації, Кириляк Л.І. – начальника фінансового управління Вижницької 

районної державної адміністрації   з даного питання взяти до відома (додається). 

1.1. Відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації постійно 

вживати заходів щодо ефективного та цільового використання бюджетних коштів. 

           2. 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 

      16 червня 2020  року                                                                              м. Вижниця 

  

   Про заходи щодо збільшення надходжень до 

 місцевого бюджету за січень –травень 2020 року 

    

   Заслухавши та обговоривши інформацію Додяка В.В. -  начальника Вижницького управління ГУ 

ДПС у Чернівецькій області  «Про заходи щодо збільшення надходжень до місцевого бюджету за 

січень –травень 2020 року», постійна комісія рекомендує: 

 

1.Інформацію Додяка В.В. -  начальника Вижницького управління ГУ ДПС у Чернівецькій 

області  з даного питання взяти до відома.  

2. Вижницькому управлінню  ГУ ДПС у Чернівецькій області  (Додяк В.В.) : 

2.1.Активізувати роботу по легалізації робочої сили, яка працює в суб’єктів  господарської 

діяльності та забезпечити в повному обсязі до кінця поточного року виконання планових показників по 

надходженнях. 

2.2..Вжити заходів щодо недопущення утворення у другому півріччі  2020 року поточного 

податкового боргу суб’єктів господарювання  до місцевого та державного бюджетів. 

2.3 Посилити контроль  по надходженню платежів до місцевих бюджетів. 

2.4.Постійно співпрацювати з органами місцевого самоврядування з метою забезпечення 

надходжень додаткових коштів та недопущення заборгованості по платежах. 

 

3.Головам місцевих рад: 

3.1.Посилити контроль за своєчасним і повним внесенням до сільських, селищного бюджетів 

податків, зборів, інших обов’язкових платежів, фізичними особами - підприємцями, підприємствами, 

установами, організаціями та вжити заходів щодо вишукування доходів забезпечивши виконання 

плану, затвердженого рішеннями сесій. 

3.2.Посилити контроль щодо недопущення безоплатного використання земель в тому числі і по 

укладенню договорів оренди за межами населеного пункту, вживати заходів щодо вилучення 

земельних ділянок , які використовуються безоплатно. 

3.3.Провести аналіз наявної податкової бази та вивчити питання можливості залучення 

додаткових коштів до місцевого бюджету, не допускаючи прийняття необґрунтованих рішень 

встановлення пільгового оподаткування для суб’єктів підприємницької діяльності. 

3.4.Проводити роботу спільно з  Вижницьким управлінням  ГУ ДПС у Чернівецькій області  та 

інспектором по праці по виявленню незареєстрованої робочої сили, веденню нелегальної 

підприємницької діяльності. 

4.Інформацію про проведену роботу  Вижницькому управлінню  ГУ ДПС у Чернівецькій 

області  та місцевим радам подати районній раді до  1 вересня  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 

      16 червня 2020  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, рішенням тридцять  

другої сесії VІІ скликання від 20 грудня 2019 року 

 

    Заслухавши та обговоривши інформацію Сакали М.М.  – заступника начальника Вижницького 

відділення УСБУ в Чернівецькій області « 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, рішенням тридцять другої сесії VІІ скликання 

від 20 грудня 2019 року», постійна комісія рекомендує: 

 

1.Інформацію Сакали М.М. – заступника начальника Вижницького відділення УСБУ в 

Чернівецькій області 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, рішенням тридцять другої сесії VІІ скликання 

від 20 грудня 2019 року» із внесеними змінами і доповненнями та внести на  розгляд   тридцять шостої 

сесії Вижницької районної ради VІІ скликання  18 червня 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 

  16  червня 2020  року                                                                         м. Вижниця 

    

   Про внесення змін та доповнень до  

районної програми соціальної підтримки  

сімей загиблих учасників антитерористичної  

операції, військовослужбовців і волонтерів,  

поранених учасників АТО та вшанування  

пам’яті загиблих на 2020-2022 роки,  

затвердженої рішенням тридцять другої  

сесії районної ради VІІ скликання від  

20 грудня 2019 року №136-32/19 

 

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

соціального захисту населення Вижницької районної державної адміністрації «Про 

внесення змін та доповнень до районної програми соціальної підтримки сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і волонтерів, 

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

затвердженої рішенням тридцять другої сесії районної ради VІІ скликання від 20 

грудня 2019 року №136-32/19 », постійна комісія рекомендує: 

 

1.Інформацію Войтенко О.Л. – начальника управління соціального захисту 

населення Вижницької районної державної адміністрації з даного питання взяти до 

відома.  

2..Погодити проект рішення «Про внесення змін та доповнень до районної 

програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції, військовослужбовців і волонтерів, поранених учасників АТО та 

вшанування пам’яті загиблих на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять 

другої сесії районної ради VІІ скликання від 20 грудня 2019 року №136-32/19 » із 

внесеними змінами і доповненнями та внести на  розгляд тридцять шостої сесії 

Вижницької районної ради VІІ скликання  18 червня 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 

  16   червня 2020  року                                                              м. Вижниця 

  

 Про затвердження звіту про виконання  

районного бюджету за І-ий квартал  2020 року 

 

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

управління Вижницької райдержадміністрації  «Про затвердження звіту про 

виконання районного бюджету за І-ий квартал 2020 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-ий квартал 2020 року» із внесеними змінами і доповненнями 

та внести  на  розгляд  тридцять шостої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання  

18 червня 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 

  16 червня  2020  року                                                                        м. Вижниця 

  

Про внесення змін до районного  

бюджету Вижницького району на 2020 рік 

 

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

управління Вижницької райдержадміністрації  «Про внесення змін до районного 

бюджету Вижницького району 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 Вижницької районної державної адміністрації при 

внесенні змін до районного бюджету на 2020 рік врахувати видатки для 

фінансування, а саме: 

    Скоротити видатки в загальній сумі 300,0 тис.грн. по управлінню соціального 

захисту населення райдержадміністрації за бюджетною програмою «Компенсаційні 

виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» 

та спрямувати  на збільшення видатків: 

 - Слобода-Банилівській сільській раді для надання іншої субвенції на виплату 

заробітної плати з нарахуваннями апарату управління – 50,0 тис.грн.; 

 -   надати іншу субвенцію з Вижницького районного бюджету Сторожинецькому 

районному бюджету на 2020 рік в сумі 50,0 тис.грн. для фінансування КНП 

«Сторожинецька ЦРЛ» на оплату енергоносіїв, в якому лікуються  хворі на COVID – 19 

з населених пунктів Вижницького району.  

-  Відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації виділити додаткові 

кошти в сумі 200,0 тис.грн. за бюджетною програмою по загальному фонду «Надання 

середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тому числі школою-

дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами»  по  КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»; 

- Вижницькій районній державній адміністрації збільшити асигнування в сумі 

200,0 тис.грн., на виконання заходів відповідно до Програми протидії злочинності, 

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

фінансування УСБУ в Чернівецькій області за бюджетною програмою по загальному 

фонду відділу освіти райдержадміністрації «Надання середньої освіти загальноосвітніми 



навчальними закладами (в тому числі школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» за рахунок зменшення по 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці», що були спрямовані за рахунок залишку 

коштів загального фонду районного бюджету, що утворився на початок року відповідно 

до рішення сесії районної ради від 05.03.2020 року №09-34/20 «Про внесення змін до 

районного бюджету Вижницького району на 2020 рік». 

  2.1.Фінансовому управлінню Вижницької районної державної адміністрації до 

пленарного засідання тридцять шостої сесії районної ради сьомого скликання, яка 

відбудеться 18 червня 2020 року вивчити питання можливості здійснення перерозподілу 

асигнувань по відділу освіти райдержадміністрації в сумі 250300 грн. та 183593 грн. з 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на 

КЕКВ 2210 »Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (копія листа додається)  і 

надати пропозиції щодо можливості включення змін до рішення «Про внесення змін до 

районного бюджету на 2020 рік». 

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

Вижницького району на 2020 рік» із внесеними змінами і доповненнями  та внести на  

розгляд  тридцять шостої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання 18 червня 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 

 

 

       16 червня  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 

 

   16 червня   2020  року                        м. Вижниця 

 

   Про розгляд звернень Асоціації органів  

місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна- 

Карпатська мережа регіонального розвитку»   

         

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

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

розгляд звернень Асоціації органів  місцевого самоврядування «Єврорегіон 

Карпати Україна - Карпатська мережа регіонального розвитку», 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.Виконавчому апарату районної ради спільно з спеціалістами КНП «Вижницька 

районна лікарня» та відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації 

підготувати звернення до депутата Верховної Ради України Заремського Максима  про 

виділення коштів на проведення капітального ремонту корпусів КНП «Вижницька 

районна лікарня», а також до Кабінету Міністрів України щодо виділення додаткових 

коштів на функціонування освітніх закладів в гірських населених пунктах району і 

подати на розгляд тридцять шостої сесії районної ради VІІ скликання 18 червня 2020 

року.  

      3.Розглянути звернення Асоціації органів місцевого самоврядування 

«Єврорегіон Карпати Україна - Карпатська мережа регіонального розвитку» в 

порядку денному тридцять шостої сесії Вижницької районної ради  VІІ  скликання  18 

червня 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 

 

  16 червня  2020  року                              м. Вижниця 

 

   Про порядок денний та регламент роботи   

тридцять шостої сесії Вижницької районної  

ради  VІІ  скликання  18 червня 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 шостої сесії  Вижницької районної  

ради  VІІ  скликання  18 червня 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. Виконавчому апарату районної ради спільно з спеціалістами КНП «Вижницька 

районна лікарня» та відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації 

підготувати звернення до депутата Верховної Ради України Заремського Максима  про 

виділення коштів на проведення капітального ремонту корпусів КНП «Вижницька 

районна лікарня», а також до Кабінету Міністрів України щодо виділення додаткових 

коштів на функціонування освітніх закладів в гірських населених пунктах району і 

подати на розгляд тридцять шостої сесії районної ради VІІ скликання 18 червня 2020 

року.  

     3.Погодити порядок денний та регламент роботи тридцять шостої сесії Вижницької 

районної ради  VІІ скликання  18 червня 2020 року. 

  

 

 

Голова постійної комісії                                                                     І.Романюк 

 



ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

фінансових результатів підприємств районної комунальної власності 

за перший квартал  2020 року 

№ 

п/п 

Комунальні підприємства Фінансові 

результати 

(чистий 

прибуток, 

збиток) за     

   1-ий кв.  

2020 року 

Фінансові 

результати 

(чистий 

прибуток, 

збиток)  за   

1-ий кв. 2019 

року  

            

Відхилення 

(+;-) 

1. Вижницьке       

госпрозрахункове проектно-

виробниче архітектурно – 

планувальне бюро 

        + 0,1            +1,3 

 

      -1,2 

2. Аптека №103        +32,2             +2,6     +29,6 

3. Комунальне підприємство 

«Ком-Сервіс» 

     +112,2         +106,6       +5,6 

4. КП «Профілактична 

дезінфекція» Вижницької 

районної ради 

        - 5,7             - 3,0       -2,7 

5. Комунальне підприємство 

«Редакція районного 

радіомовлення «Радіо «Хвилі 

Черемошу»(згідно Статуту 

підприємство не прибуткове) 

             0        0           0  

6.  ДКП «Вижницьке РБТІ»         +4,5            +0,9      + 3,6 

 

    Згідно інформацій поданих комунальними підприємствами  за  перший квартал 

2020 року  нараховано частини чистого прибутку (доходу) в сумі     23,2 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 Завідувач  організаційно-аналітичного відділу                              Г.Дутчук 

 

 

 

 

 



ПОРІВНЯЛЬНИЙ  АНАЛІЗ 

                                                     фінансово-господарської  діяльності  за   перший квартал 2020 року 

           Аптека №103 

  
   В склад аптеки №103  входять: 

-     аптечний пункт №1 при КУ «Вижницька центральна районна  лікарня»(поліклініка 1 поверх). 
-     аптечний пункт №2 с. Коритне. 

-     аптечний пункт №3 с. Мигово   (не працює)                                       

-     аптека №103 м. Вижниця  
     На підставі звіту «Про фінансовий результат за  1 квартал  2020 року » чистий дохід від реалізації медикаментів та лікарських 

засобів по аптеці складає  1595,6  тис. грн., що в порівнянні з відповідним періодом минулого року більше  на 235,8 тис. грн.., в тому 

числі: 
-    аптечний пункт №1                                    - 103,8 тис.грн.;  

 -    аптечний пункт №2 с. Коритне                - 93,0 тис. грн.; 

-    аптечний пункт №3 с. Мигове                  -   
-    аптека № 103 м. Вижниця                         - 1398,8 тис. грн.;  

  Всього:                                          - 1595,6 тис. .грн. 

   Собівартість  реалізованих медикаментів за звітний період  складає   1307,6  тис. грн., що  більше  проти аналогічного періоду 
минулого року  на  175,4 тис. грн.   Витрати за звітний період цього року склали 250,1 тис. грн., що більше в порівнянні з  відповідним 

періодом 2019 року на 25,6 тис. грн. (згідно таблиці): 

№ Показники  господарської    діяльності За  1 квартал   2020 року            

(тис. грн.)                                  

За  1 квартал  2019   року         

(тис. грн.) 

 Витрати всього, в тому числі : 250,1 224,5 

1. Зарплата 166,5 148,8 

 2. Єдиний соціальний внесок на з/п 34,7 31,0 

 3. Опалення 20,9 11,8 

 4. Освітлення 3,8 8,4 

 5. Телефон 0,8 1,4 

 6. Охорона приміщення 1,5 3,5 

 7. Пожежна охорона 1,1 0,6 

 8. Послуги банку 3,7 1,2 

 9. Оренда приміщення 9,2 7,5 

 10. 
Податок за землю/орендованого приміщення/ - 1,2 

 11. Обслуговування касових апаратів 2,4 4,0 

 12. Медогляд працівників 0,5 - 

 13. Участь у тендерах - 0,4 

 14. Поштово-канцелярські 0,3 1,0 

 15. Амортизація основних засобів 1,9 1,3 

 16. Інформативно-консультативні послуги 0,6 - 

 17. Модулі  до програмного забезпечення 2,2 2,4 

   Середньоспискова чисельність працівників за 1 квартал 2020 року складає 9 чол., в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року 
менше на 1 одиницю / фармацевт / аптеки № 68 с. Карапчів /  а саме : 

- Завідувач аптекою провізор                    -1 одиниця 

- Завідувач відділом запасів                      -1 одиниця 
- Головний бухгалтер                                -1 одиниця 

- Провізор дежурант                                   -1 одиниця                                         

- Фармацевт/аптечний пункт №1/             -1 одиниця 
- Фармацевт/аптечний пункт №2/             -1 одиниця- 

- Провізор                                                    -1 одиниця                                        

- Фармацевт                                                 -1 одиниця 
- Санітарка                                                  -1 одиниця                                                  

  Фонд оплати праці штатних працівників   за 1 квартал  2020 року  складає  166,5 тис. грн., що більше проти аналогічного періоду 

минулого року  на  17,7  тис. грн.,  в тому числі : 

 За 1 квартал  2020 року  

(тис.грн.) 

За  1 квартал  2019 року 

(тис.грн.) 

Основна заробітна плата         96,9           106,9 

Доплата /нічні чергування ,вислуга років, неділі чергування , 
індексація / 

        69,6             41,9 

ВСЬОГО:       166,5            148,8 

              Аптекою №103 м. Вижниця відпускаються пільгові рецепти населенню району ,за  які націнка складає 10  %.  За  1 квартал 

2020 року   відпущено  1386 рецептів на суму  624133,36 грн.,  а саме  : 

Категорія К-сть рецептів           Сума   

Онко                    40          26845,34 

Епілепсія                    42           29990,65 

Шизофренія                    33            6091,39 

Цукровий діабет                    75            23294,15 

Інваліди 1-2 групи                    82            25030,61 

УВВВ                     82            8462,13 

Протезування клапану                      1              221,14 

Паркенсона                      22              3787,15 



Дитина інвалід                       9              5717,76 

Діти віком до 3-х років                       2                201,74 

Почесний донор                       1                34,59 

Реабілітовані                       6               421,9 

Члени сімї загиблого                        6             675,08 

Учасники бойових дій                       11             2305,49 

Бронхіальна астма                      1                 250,0 

По життєвим показам                      1                282,19 

Багатодітна сімя                      1                 178,12 

Поліпоз товстої кишки                      4              3202,12 

Чорнобильські рецепти                    18              4720,51 

Препарати інсуліну                    949          482421,30 

       Ціни аптекою регулюються на підставі Постанови КМУ від 17 жовтня 2008 року  №955 «Про заходи щодо стабілізації цін на 
лікарські засоби і вироби медичного призначення»,Постанови КМУ від 25 березня 2009 року №333 «Деякі питання державного 

регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» та наказу міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 

2011 року. Націнка на медикаменти складає 23 відсотки.  
      Податок  на додану вартість  за   1 квартал  2020 року склав 12,5 тис. грн., що більше відповідного періоду минулого року на 1,5 

тис. грн. 

       В результаті аптека № 103 за звітний період 2020 року отримала прибутки в сумі 32,2 тис. грн. що більше   аналогічного  періоду 
на 29,6 тис. грн.. 

      Фінансово - господарська  діяльність  аптечних  підрозділів за  відповідний період 2020 року складала,   а саме: 

Показники господарської діяльності Аптечний пункт №2 

с.Коритне 

Аптечний пункт №3 

с.Мигово 

Аптечний пункт №1 

м.Вижниця 

Чистий дохід 93,0 - 103,8 

Собівартість реалізованих товарів 75,6 - 84,4 

Витрати всього в тому числі: 21,0 - 22,6 

Зарплата 14,9 - 17,3 

Податки на зарплату 3,3 - 3,8 

Оренда 0,8 - 0,8 

Комунальні послуги (світло,газ) 1,3  - 

Обслуговування касових апаратів 0,7 - 0,7 

Фінансовий результат(збитки) -3,6 - -3,2 

                                                                            
 КП «Вижницьке РБТІ» 

    Згідно звіту «Про фінансовий результат за  перший квартал 2020 року» підприємством отримано доходу в сумі  239,8 

тис. грн., що більше на 21,1 тис.грн. в порівнянні з  аналогічним періодом минулого року.     

     Підприємство керується наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 1 липня 2008 

року №297 «Про індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості 

розрахунку на один «людино-день».Середньоспискова чисельність штатних працівників складає 8 чоловік. 

   Витрати за січень-квітень 2020 року склали  235,3  тис. грн., що більше в порівнянні з аналогічним періодом  на 17,5 

тис. грн. в тому числі: 

- матеріальні витрати – 16,4 тис. грн.; 

- фонд оплати праці -  162,0 тис. грн.; 

- нарахування на заробітну плату – 34,1 тис. грн.; 

- амортизація - 2,2 тис. грн.; 

- інші операційні витрати – 20,6 тис. грн. 

     В результаті фінансово-господарської діяльності за звітний період підприємство одержало  прибутки в сумі  4,5 тис. 

грн., за аналогічний період  прибуток  склав 0,9 тис. грн., що більше в порівнянні на 3,6 тис. грн.   

  

КП «Вижницьке госпрозрахункове проектно – виробниче архітектурно - планувальне  бюро 

        Згідно звітності  за січень-квітень 2020 року отримано доходу від наданих послуг в сумі 31,4 тис. грн., що менше 

проти звітного періоду минулого року  на 10,4 тис. грн.  

        Витрати за звітний період склали 31,2 тис. грн., що в  порівнянні менше  на 9,1 тис. грн., в тому числі: 

- заробітна плата – 21,9 тис. грн.; 

- відрахування – 6,2 тис. грн.: 

- придбання бензину – 1,6 тис. грн.; 

- обслуговування банком -  0,8 тис. грн.; 

- придбання канцтоварів - 0,5 тис.грн.; 

- інші витрати - 0,2 тис. грн. 

    Враховуючи фактичне виконання норми виробітку інженеру заробітна плата нараховується 25% від отриманої 

щомісячної виручки  від виконаних робіт. 

    Підприємство керується наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 1 липня 2008 року 

№297 «Про індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості 

розрахунку на один людино-день». Працюють 2 штатних працівники. 



     За підсумками звітності за звітний період  бюро отримало прибуток в сумі 0,1 тис. грн., що в порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року менше  на 1,2 тис. грн. Заборгованості по виплаті заробітної плати та по 

розрахунках  з бюджетом  немає.  

    Сплачено платежів до бюджету всього 10,6 тис. грн., в тому числі: 

-податок на доходи фізичних осіб - 4,0 тис. грн.; 

- нарахування єдиного внеску - 6,2 тис. грн.; 

- військовий збір - 0,3 тис. грн.; 

- податок на прибуток  - 0,1 тис. грн. 

                                                                        Комунальне підприємство   “КОМ-СЕРВІС” 

Підприємство надає послуги  бюджетним установам по теплопостачанню, а саме: 

- коледж прикладного мистецтва – 192,6 м. кв.; 

- гімназія – 1417,0 м. кв.; 

- профспілка працівників освіти – 29,4 м. кв.; 

- ДЮСШ  відділу освіти (кабінет директора) – 14,1 м. кв.; 

- районна державна адміністрація – 801,7 м. кв.; 

- фінансове управління РДА – 176,0 м. кв.; 

- районна рада – 633,2 м. кв.; 

- управління статистики – 44,4 м. кв.; 

- відділ освіти РДА – 213,0 м. кв.; 

- відділ культури РДА – 24,6 м. кв.; 

- Вижницька центральна районна лікарня – 6075,3 м. кв.; 

- Центр соціальної служби – 18,3 м.кв.; 

- КП «Ком-сервіс» - 11 м.кв. 

 ВСЬОГО: опалювальна площа складає: 9650,6 м. кв.          

    Згідно поданого Звіту ”Про фінансові результати за перший квартал 2020 року” дохід (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт і послуг)  склав  987,4 тис. грн., який в порівнянні із звітним періодом 2020 року  збільшився  

на 112,3 тис. грн. Собівартість склала  813,4 тис. грн., сума якої в порівнянні  збільшилася  на 98,9 тис. грн.   

    Згідно штатного розпису  налічувалося всього 8,5 одиниць в тому числі 3 штатних одиниці та 5,5 сезонних. Сезонні  

(4 оператори і лаборант ХВО на повному посадовому окладі і електрик - 0,5 окладу) працівники працюють на період 

опалювального періоду. Постійні - директор підприємства (1 посадовий оклад), головний бухгалтер (1  посадовий 

оклад), посадовий оклад) слюсар (1- посадовий оклад).Переведені директор та головний бухгалтер на 0,5 посадового 

оклада.  

    Витрати по КП  ”Ком-Сервіс”  за звітний період   склали  875,2 тис. грн.,  в тому числі: 

- заробітна плата – 167,7 тис. грн.; 

- сума зборів до фондів загальнообов’язкового страхування – 36,9 тис. грн.; 

- паливо (газ) – 397,6 тис. грн.; 

- електроенергія – 68,9 тис. грн.; 

- вода холодна – 8,1 тис. грн.; 

- відрядні - 0 тис. грн.; 

- амортизація – 26,1тис. грн.; 

- проценти банку за обслуговування – 2,7 тис. грн.; 

- послуги зв’язку – 0,8 тис. грн.; 

- канцелярські та господарські товари – 0,5 тис. грн.; 

- податки та збори  - 0,6 тис. грн.: 

- послуги ескаватора -  13,6 тис. грн.; 

- реструктуризація боргу – 9,9 тис.грн.; 

 - витрати на транспортування – 48,2 тис.грн.; 

- придбання матеріалів - 37,9 тис. грн.; 

- інші витрати - 55,7 тис. грн. 

       За звітний період кредиторська заборгованість склала 210,5 тис. грн. (за газ минулих років). дебіторська 

заборгованість склала 33,8 тис. грн. 

     В результаті фінансово-господарської діяльності підприємством отримано чистий прибуток  в сумі  112,2 тис. грн., 

що в порівнянні більше  на 5,6 тис. грн.   

     За   звітний період 2020 року підприємством КП  ”Ком-Сервіс” Вижницької районної ради було сплачено ряд 

податків та обов’язкових платежів, зборів до бюджетів всіх рівнів: 

ПДВ в сумі  -   166,0    тис. грн.; 

Податку на доходи фізичних осіб  -  31,4  тис. грн.; 

Єдиний соціальний внесок -    40,9  тис. грн.; 

Військовий збір  -     2,8  тис. грн.; 

Екологічний податок - 0,2 тис. грн.; 

Частина чистого прибутку -  5,5 тис. грн.; 

Всього:   246,8 тис. грн. 

                 

  КП «Профілактична дезінфекція» 

     Згідно статуту затвердженого рішенням вісімнадцятої сесії районної ради VІ скликання №44-18/13 від 26 липня 

2013 року підприємство здійснює виробничу та комерційну діяльність з метою одержання відповідного 

прибутку(доходу).  

 Предметом основної діяльності є: 

 - проведення профілактичних дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт на  об’єктах  цивільного, 

промислового та соціального призначення, надання платних послуг населенню. 

   За звітний період  підприємством отримано доходу в сумі 35,7 тис. грн., що більше  проти аналогічного періоду 

минулого року  на 11,6  тис. грн. На основі укладених договорів  підприємством з організаціями, бюджетними 

установами району проводяться роботи по дезінфекції криниць, туалетних приміщень та ін., дезінсекційні 



(знешкодження мух, тарганів, клопів) та дератизаційні роботи (протравлення мишей та щурів) на основі договірних 

цін. Собівартість наданих послуг складає 40,4 тис. грн.  Витрати за звітний період склали 41,4 тис. грн., що в 

порівнянні більше на  15,3 тис. грн., в тому числі : 

- придбання ядів, продуктів -   2,9 тис. грн.; 

- оплата комунальних послуг - 0 тис. грн.; 

- канц.товари -   1,1 тис. грн.; 

- заробітна плата з нарахуваннями -   34.5 тис. грн.; 

- послуги банку -   0,7 тис. грн.; 

 - оренда приміщення -   0,9 тис. грн.; 

- вивіз сміття – 0,1 тис.грн.; 

- телефон, переговори -   0  тис. грн.; 

- податок на прибуток - 1,2 тис. грн.; 

   Чисельність працюючих складає 3 чоловік. Заборгованості  за   звітний період   по виплатах заробітної плати немає. 

   В результаті  фінансово-господарської діяльності підприємство спрацювало із збитками в сумі 5,7 тис. грн., сума 

яких збільшилася на 2,7 тис.грн.   

Комунальне підприємство «Редакція районного радіомовлення» 

«РАДІО «ХВИЛІ ЧЕРЕМОШУ» 

    На 2020 рік передбачено фінансування в районному бюджеті в сумі 70,0 тис.грн. для фінансування редакції 

радіомовлення (заробітна плата з нарахуваннями). За звітний період по редакції не було фінансової діяльності,  в 

результаті доходи і  видатки відсутні. 

             ВИСНОВКИ 

      Виходячи із звітних даних  за січень-квітень  2020 року,  на основі яких проведений порівняльний аналіз фінансово-

господарської діяльності підприємств районної комунальної власності хочеться звернути увагу на те, що не всі 

комунальні спрацювали з прибутками (таблиця додається). 

   Примітка: Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств районної комунальної власності за перший 

квартал 2020 року  проведений на основі Звітів “Про фінансові результати за  перший квартал 2020 року»  (форма 2-м)  

та   поданих до них інформацій. 

   Згідно поданих інформацій прибутковими підприємствами районної комунальної власності нарахована сума частини 

чистого прибутку (дивіденди) до районного бюджету за перший квартал  2020 року, згідно наведеної таблиці : 

              Назва платника Нараховано частини чистого  прибутку  за перший квартал 

2020 року  (грн.)    

ДКП «Вижницьке РБТІ »                677,0              

Аптека №103              5677,0 

ГПВ ”Архітектурно – планувальне бюро”                  0,02 

КП  «Ком-Сервіс» Вижницької районної ради            16831,0     

Редакція «Радіо «Хвилі Черемошу»  Не є прибутковим згідно статуту 

КП «Профілактична дезінфекція»                       -               

ВСЬОГО:          23185,02 

 

 

Завідувач  організаційно-аналітичного відділу                                                                                      

Г.Дутчук 

 

 


