
   

        
 

   УКРАЇНА 
ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ  

ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 28 січня 2021  року                                                                    м. Вижниця 

  

  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 

 

     Заслухавши та обговоривши інформацію ВІРСТИ Сергія  - голови комісії з 

реорганізації Путильської районної ради  «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», постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1.Інформацію  ВІРСТИ Сергія  - голови комісії з реорганізації Путильської 

районної ради з цього питання взяти до відома. 

2.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»     
розглянути  на позачерговій сесії Вижницької районної ради VІІІ скликання. 

 

 Голова постійної комісії                                                          Людмила  КОЛОТИЛО      
  



       
 

   УКРАЇНА 
ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ  

ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 28 січня 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.Погодити проект рішення «Про внесення змін до районного бюджету 

Вижницького району на 2021 рік» та внести на розгляд четвертої сесії  Вижницької 

районної ради VІІІ скликання  28  січня 2021 року.    

  

 

 

Голова постійної комісії                                                            Людмила  КОЛОТИЛО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ  

ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

  28 січня  2021  року                               м. Вижниця 

 

 Про розгляд пропозицій установ і  

організацій Вижницького району щодо  

виділення додаткових коштів з районного  

бюджету на 2021 рік 

 

    

  Заслухавши та обговоривши інформацію КОЛОТИЛО Людмили –  голови постійної 

комісії  районної ради з питань бюджету, фінансів та соціального захисту «Про 

розгляд пропозицій установ і організацій Вижницького району щодо виділення 

додаткових коштів з районного бюджету на 2021 рік», постійна комісія  

  

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

  1.Інформацію КОЛОТИЛО Людмили -  голови постійної комісії  районної ради з 

питань бюджету, фінансів  та соціального захисту з цього питання взяти до відома 

(додаються).    

  2.Виконавчому апарату Вижницької районної ради повідомити керівників установ і 

організацій району, які подали клопотання щодо виділення додаткових коштів з 

районного бюджету на 2021 рік згідно рекомендацій постійної комісії з питань 

бюджету, фінансів та соціального захисту. 

 

 

 

 

     Голова постійної комісії                                                              Людмила КОЛОТИЛО 

 

 

         

 

 

 



                         
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ  

ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

  28 січня  2021  року                           м. Вижниця 

 

   Про план роботи Вижницької районної ради  

   VІІІ скликання  на 2021 рік   

 

  

    Заслухавши та обговоривши інформацію КОЛОТИЛО Людмили –  голови постійної 

комісії  районної ради з питань бюджету, фінансів та соціального захисту  «Про план 

роботи Вижницької районної ради VІІІ скликання  на 2021 рік  », постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

 1.Інформацію КОЛОТИЛО Людмили -  голови постійної комісії  районної ради з 

питань бюджету, фінансів  та соціального захисту з цього питання взяти до відома.    

 2.Погодити проект рішення  «Про план роботи Вижницької районної ради VІІІ 

скликання  на 2021 рік»  та внести на розгляд четвертої сесії  Вижницької районної 

ради VІІІ скликання  28  січня 2021 року.    

 

 

 

 

 

 

 

     Голова постійної комісії                                                              Людмила КОЛОТИЛО 

 
 

 

 

 

 
              
 


