
       
 

   УКРАЇНА 
ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ  

ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

  11 лютого 2021  року                                                                    м. Вижниця 

  

 Про  затвердження звіту про  виконання  

 районного бюджету за 2020 рік 

    

  Заслухавши та обговоривши інформацію КИРИЛЯК Людмили - начальника 

фінансового управління Вижницької райдержадміністрації «Про затвердження звіту 

про  виконання  районного бюджету за 2020 рік », постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

1.Інформацію КИРИЛЯК Людмили - начальника фінансового управління 

Вижницької райдержадміністрації  з цього питання взяти до відома. 

2.Погодити проект рішення «Про затвердження звіту про  виконання  

районного бюджету за 2020 рік » та внести на розгляд позачергової п’ятої сесії  

Вижницької районної ради VІІІ скликання  11 лютого 2021 року.    

  

 

 

 

Заступник голови постійної комісії       Степан ЛАКУСТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
 

   УКРАЇНА 
ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ  

ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

  11 лютого 2021  року                                                                    м. Вижниця 

  

 Про  внесення змін до районного  

бюджету Вижницького району на 2021 рік 

    

  Заслухавши та обговоривши інформацію КИРИЛЯК Людмили - начальника 

фінансового управління Вижницької райдержадміністрації «Про внесення змін до 

районного бюджету Вижницького району на 2021 рік», постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

1.Інформацію КИРИЛЯК Людмили - начальника фінансового управління 

Вижницької райдержадміністрації  з цього питання взяти до відома. 

2.Фінансовому управлінню Вижницької районної державної адміністрації при 

внесенні змін до районного бюджету на 2021 рік за рахунок коштів вільного залишку 

врахувати видатки, а саме: 

- Вижницькій районній раді на фінансування видатків по виплаті компенсацій за 

невикористані відпустки та вихідні допомоги у зв’язку із вивільненням по пункту 1 

статті 40 КЗпП  України працівникам районної ради - 597 606, 0 грн. та 438 000 грн. на 

утримання районної ради  в  березні місяці поточного року.  

- врахувати кошти в сумі 204121,24 грн. на погашення кредиторської 

заборгованості за листопад – грудень 2020 року по Путильській районній раді, в тому 

числі:  

- перед бюджетом - 28856,98 грн.; 

- з оплати праці  - 122229,02 грн.; 

- на розрахунки за товари, роботи, послуги - 23386,71 грн.; 

- за розрахунками із соціального страхування - 29648,53 грн.   

 Виплати здійснити при надходженні коштів  вільного залишку  Путильського 

районного бюджету станом на 01.01.2021 року. 

3.Внести в порядок денний позачергової п’ятої сесії Вижницької районної ради 

восьмого скликання 11 лютого 2021 року питання про затвердження передавального 

акту №1 щодо передачі кредиторської заборгованості по заробітній платі працівників 

виконавчого апарату Путильської районної ради та господарського підрозділу при 

Путильській районній раді до правонаступника – Вижницької районної ради. 



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

Вижницького району на 2021 рік» із внесеними змінами та доповненнями та 

внести на розгляд позачергової п’ятої сесії  Вижницької районної ради VІІІ скликання  

11 лютого 2021 року.    

 

 

 

 

 

 

  Заступник голови постійної комісії          Степан ЛАКУСТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

   УКРАЇНА 
ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ  

ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

  11 лютого 2021  року                                                                    м. Вижниця 

  

 Про розгляд листа Управління  

Держпраці у Чернівецькій області  

від 03.02.2021 №359/0/04-2/21 

    

Заслухавши та обговоривши інформацію ЛАКУСТИ Степана – заступника  голови 

постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та соціального захисту 

«Про розгляд листа Управління Держпраці у Чернівецькій області від 03.02.2021 

№359/0/04-2/21 », постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

1.Інформацію  ЛАКУСТИ Степана – заступника голови постійної комісії 

районної ради з питань бюджету, фінансів та соціального захисту  з цього питання 

взяти до відома. 

2. Виконавчому апарату районної ради надати відповідь Управлінню Держпраці 

у Чернівецькій області відповідно до рекомендацій профільної постійної комісії. 

 

 

 

 

Заступник голови постійної комісії      Степан ЛАКУСТА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



        
 

   УКРАЇНА 
ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ  

ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

  11 лютого 2021  року                                                                    м. Вижниця 

  

 Про розгляд звернення Української  

асоціації районних та обласних рад  

щодо внесення змін до Бюджетного  

кодексу стосовно забезпечення фінансових  

гарантій діяльності районних рад 

 

   Заслухавши та обговоривши інформацію ЛАКУСТИ Степана – заступника  голови 

постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та соціального захисту 

«Про розгляд звернення Української асоціації районних та обласних рад щодо 

внесення змін до Бюджетного кодексу стосовно забезпечення фінансових гарантій 

діяльності районних рад  », постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

1.Інформацію  ЛАКУСТИ Степана – заступника голови постійної комісії 

районної ради з питань бюджету, фінансів та соціального захисту  з цього питання 

взяти до відома. 

2. Включити в порядок денний позачергової п’ятої сесії Вижницької районної 

ради VІІІ скликання 11 лютого 2021 року питання «Про розгляд звернення 

Української асоціації районних та обласних рад щодо внесення змін до 

Бюджетного кодексу стосовно забезпечення фінансових гарантій діяльності 

районних рад ». 
 

 

 

 

Заступник голови постійної комісії                                                Степан ЛАКУСТА 

 

 

 

 
 


