
  

         
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ  І  

ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

    26 березня 2021  року                                                              м. Вижниця 

  

 Про затвердження звіту про виконання  

Путильського районного бюджету за 2020  рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію НАЗАРОВОЇ Тетяни - начальника 

відділу фінансів Вижницької райдержадміністрації  «Про затвердження звіту про 

виконання Путильського районного бюджету за 2020  рік», постійна комісія 

рекомендує: 

 

1.Інформацію  НАЗАРОВОЇ Тетяни - начальника відділу фінансів Вижницької 

райдержадміністрації з цього питання взяти до відома.  

2.Погодити проект рішення  «Про затвердження звіту про виконання 

Путильського районного бюджету за 2020  рік» із внесеними змінами і доповненнями 

та внести на  розгляд  позачергової шостої сесії Вижницької районної ради VІІІ 

скликання 26  березня 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 

  26  березня  2021  року                                                              м. Вижниця 

  

Про внесення змін до районного  

бюджету Вижницького району на 2021 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію   НАЗАРОВОЇ Тетяни  - начальника 

відділу фінансів Вижницької райдержадміністрації  «Про внесення змін до районного 

бюджету Вижницького району на 2021 рік», постійна комісія рекомендує: 

 

1.Інформацію  НАЗАРОВОЇ Тетяни - начальника відділу фінансів  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 вільного залишку коштів 

районного бюджету врахувати видатки Вижницькій районній раді всього 329 300 грн., в 

тому числі: 

- для забезпечення працівників районної ради заробітною платою з нарахуваннями 

- 213 600 грн.;   

- на придбання та встановлення охоронної  системи в адмінбудинку Вижницької 

районної ради  в  смт.Путила - 85 700 грн.; 

-  на фінансування інших видатків (послуги, енергоносії) - 30 000 грн.   

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

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

розгляд позачергової шостої сесії Вижницької районної ради VІІІ скликання  26   

березня 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 

 

 

     26   березня  2021  року                                             м. Вижниця 

 

   Про розгляд пропозицій  

установ і організацій 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 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 районної ради повідомити про результати розгляду 

постійною комісією керівників  установ і організацій, які направляли листи про 

виділення додаткових коштів з районного бюджету на  2021 рік. 

3.Контроль за виконанням цих рекомендацій покласти на постійну комісію 

районної ради з питань бюджету, фінансів та соціального захисту  (КОЛОТИЛО 

Людмила). 

 

 

 

Голова постійної комісії                               Людмила КОЛОТИЛО 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

 ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ  

ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

  26  березня  2021  року                                                              м. Вижниця 

  

 Про створення об’єднаного  

трудового архіву Вижницького району 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію   КОЛОТИЛО Людмили   - голови постійної 

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

створення об’єднаного трудового архіву Вижницького району», постійна комісія 

рекомендує: 

 

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

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

 2.Погодити проект рішення  «Про створення об’єднаного трудового архіву 

Вижницького району» із внесеними змінами і доповненнями та внести на розгляд 

позачергової шостої сесії Вижницької районної ради VІІІ скликання  26   березня 2021 

року. 

 

 

 

Голова постійної комісії                                               Людмила КОЛОТИЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


