
           
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

    ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З ПИТАНЬ   БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 

 20 грудня 2020 року                                          м. Вижниця 

  ПРОТОКОЛ №3 

    

  Головує: Людмила КОЛОТИЛО -  голова постійної комісії 

 

 Присутні члени комісії:           

        1.Омелян СЕМИРОЗУМ 

    2.Василь МЕНДРИШОРА 

        3.Степан ЛАКУСТА 

          4. Микола ОСИПЧУК                                                                                  

              

Запрошені:   

1. Сергій ВІРСТА – заступник голови Вижницької районної ради. 

2.Людмила КИРИЛЯК - начальник фінансового управління Вижницької 

райдержадміністрації. 

3.Ангеліна ЮРІЙЧУК – в.о. начальника сектору, культури, молоді та спорту 

Вижницької райдержадміністрації. 

4.Олена МОЙСЕЙ – завідувачка відділу фінансово-господарського 

забезпечення виконавчого апарату Вижницької районної ради  

                                                     

                           ПОРЯДОК  ДЕННИЙ  

        1.Про внесення змін до районного бюджету Вижницького району на 2020 

рік». 

Інформує:  КИРИЛЯК Людмила   – 

начальник фінансового управління  

Вижницької районної державної 

адміністрації. 

      2.Про розгляд клопотання Вашківецької міської ради  № 641  від 24 грудня 

2020 року (копія додається). 

Інформує:  КОЛОТИЛО  Людмила – 

голова постійної комісії районної ради 

з питань бюджету, фінансів та 

соціального захисту. 

      3.Про розгляд питання щодо потреби коштів на 2021 рік для фінансування 

виконавчого апарату Вижницької районної ради. 

Інформує: МОЙСЕЙ Олена – 

завідувачка відділу фінансово- 



господарського забезпечення 

виконавчого апарату Вижницької 

районної ради. 

      4.Про направлення звернення до Кабінету Міністрів України про вирішення 

питання фінансування органу місцевого самоврядування – Вижницької 

районної ради Чернівецької області у 2020 році. 

Інформує:  КОЛОТИЛО  Людмила – 

голова постійної комісії районної ради 

з питань бюджету, фінансів та 

соціального захисту. 

      5. Про надання дозволу на списання заборгованості, строк позовної давності 

якої минув і яка є безнадійною для погашення. 

Інформує: ГРИНЧУК Ганна – в.о. 

начальника відділу освіти Вижницької 

районної державної адміністрації. 

      6.Про порядок  денний та регламент  роботи  третьої   сесії Вижницької 

районної ради  VІІІ  скликання   28 грудня 2020  року.   

 Інформує:  КОЛОТИЛО  Людмила – 

голова постійної комісії районної ради 

з питань бюджету, фінансів та 

соціального захисту. 

  

   Слухали по першому питанню: КИРИЛЯК Людмилу – начальника 

фінансового управління Вижницької райдержадміністрації. 

  ВИСТУПИЛИ: Омелян СЕМИРОЗУМ, Степан ЛАКУСТА, Василь 

МЕНДРИШОРА, Сергій ВІРСТА,   Людмила КОЛОТИЛО. 

   КОЛОТИЛО Людмила внесла пропозицію  -  фінансовому управлінню 

Вижницької районної державної адміністрації внести наступні зміни до 

рішення «Про внесення змін до районного бюджету Вижницького району на 

2020 рік», а саме: 

- зменшити видатки на суму 25 000 грн., по Вижницькій районній раді  по 

проведенню поточного ремонту приміщення районної комунальної власності 

(районній державній лікарні ветеринарної медицини) та збільшити іншу 

субвенцію Вашківецькому міському бюджету в сумі 25 000 грн., для погашення 

заборгованості по пільгових  медикаментах для населених пунктів районного 

бюджету сіл  Банилів, Коритне, Бережонка, Бережниця. 

  ВИРІШИЛИ: (рекомендації постійної комісії додаються). 

  Голосування: 5 - за. Одноголосно.  

  

  Слухали по другому питанню:  КОЛОТИЛО Людмилу – голову постійної 

комісії з питань бюджету, фінансів та соціального захисту. 

 

 ВИСТУПИЛИ:  Василь МЕНДРИШОРА, Омелян СЕМИРОЗУМ, Микола 

ЛАКУСТА, Сергій ВІРСТА, Людмила КОЛОТИЛО. 

 ВИРІШИЛИ: (рекомендації постійної комісії додаються). 

  Голосування: 5 - за. Одноголосно. 

 



 Слухали по третьому питанню:  МОЙСЕЙ Олену - завідувачку відділу 

фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату Вижницької 

районної ради. 

 ВИСТУПИЛИ:  Омелян СЕМИРОЗУМ, Степан ЛАКУСТА, Сергій ВІРСТА,   

Людмила КИРИЛЯК, Василь МЕНДРИШОРА, Людмила КОЛОТИЛО. 

 ВИРІШИЛИ: (рекомендації постійної комісії додаються). 

 Голосування: 5 - за. Одноголосно. 

  

Слухали по четвертому питанню: : КОЛОТИЛО Людмилу – голову постійної 

комісії з питань бюджету, фінансів та соціального захисту. 

 . 

 ВИСТУПИЛИ: Омелян СЕМИРОЗУМ, Степан ЛАКУСТА, Василь 

МЕНДРИШОРА, Сергій ВІРСТА,  Людмила КОЛОТИЛО. 

 ВИРІШИЛИ: (рекомендації постійної комісії додаються). 

 Голосування: 5 - за. Одноголосно.  

 

 Слухали по п’ятому питанню:    Ганну ГРИНЧУК - в.о. начальника відділу 

освіти Вижницької райдержадміністрації. 

 ВИСТУПИЛИ: Василь МЕНДРИШОРА, Степан ЛАКУСТА, Людмила 

КИРИЛЯК, Сергій ВІРСТА, Людмила КОЛОТИЛО. 

 ВИРІШИЛИ: (рекомендації постійної комісії додаються). 

 Голосування: 5 - за. Одноголосно. 

 

 Слухали по шостому питанню:   КОЛОТИЛО Людмилу – голову постійної 

комісії з питань бюджету, фінансів та соціального захисту. 

 ВИСТУПИЛИ: Омелян СЕМИРОЗУМ, Сергій ВІРСТА, Людмила 

КОЛОТИЛО. 

 ВИРІШИЛИ: (рекомендації постійної комісії додаються). 

 Голосування: 5 - за. Одноголосно. 

 

 

Голова постійної комісії                              Людмила КОЛОТИЛО                     

Секретар                          Омелян СЕМИРОЗУМ 

 

 


