
                         
ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

        СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНИХ  КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ 

З    ПИТАНЬ  БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ,   

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ 

ВІДНОСИН,  ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ  ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, З ПИТАНЬ 

ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ’ЯЗКУ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА  ТА ТУРИЗМУ, З ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  

КУЛЬТУРИ,  МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

17  грудня  2019  року                                                                                м. Вижниця 

 

                                                             РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

    Про Програму економічного і соціального  

розвитку Вижницького району на 2020 рік 

  

    Заслухавши та обговоривши інформацію Федорощака М.М. - начальника відділу 

економіки та агропромислового розвитку Вижницької районної державної адміністрації 

«Про Програму економічного і соціального розвитку Вижницького району на 2020 рік», 

постійна комісія рекомендує: 

 

   1.Інформацію Федорощака М.М. - начальника відділу економіки та агропромислового 

розвитку Вижницької районної державної адміністрації з даного питання взяти до відома. 

   2.Відділу економіки та агропромислового розвитку Вижницької районної державної 

адміністрації доповнити проект Програми економічного і соціального розвитку 

Вижницького району на 2020 рік  даними про проектну потужність об’єктів, які планується 

ввести в експлуатацію протягом наступного року.  

   3.Погодити проект рішення «Про Програму економічного і соціального розвитку 

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

розгляд тридцять другої  сесії Вижницької районної ради VІІ скликання 20 грудня 2019 року. 

 

 

Голова постійної комісії з питань бюджету,             І.Романюк 

фінансів і соціально-економічного розвитку                         

  

 Голова  постійної комісії з питань власності     Ю.Никифоряк 

 агропромислового комплексу, земельних відносин,  

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій 

 

Голова постійної комісії з питань промисловості,                                Р.Погребняк 

будівництва, транспорту, зв’язку, розвитку  

підприємництва та туризму 

 

Голова постійної комісії з питань освіти,                                             О.Сащук 

охорони здоров’я, культури, молоді та спорту 

 

 

 



           
 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

        СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНИХ  КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ 

З    ПИТАНЬ  БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ,   

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ 

ВІДНОСИН,  ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ  ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, З ПИТАНЬ 

ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ’ЯЗКУ, РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА  ТА ТУРИЗМУ, З ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  

КУЛЬТУРИ,  МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

17   грудня  2019  року                                                                                 м. Вижниця 

 

                                                                РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Про  районний бюджет на 2020 рік 

  

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

управління  Вижницької районної державної адміністрації «Про районний бюджет на 2020 

рік», постійна комісія рекомендує: 

 

   1.Інформацію Кириляк Л.І. - начальника фінансового управління  Вижницької районної 

державної адміністрації  з даного питання взяти до відома. 

   2. Погодити проект рішення «Про  районний бюджет на 2020 рік» із внесеними змінами  і 

доповненнями та внести на розгляд тридцять другої сесії Вижницької районної ради VІІ 

скликання 20 грудня 2019 року. 

   3. З метою своєчасного вирішення питання щодо забезпечення фінансування видатків на 

утримання закладів культури, Трудового архіву Вижницької районної ради, районних 

програм (дія, яких поширюється на території ОТГ), забезпечити участь осіб у сесії 

Вижницької міської ради 18 грудня 2019 року в такому складі: 

- Андрюк Михайло Іванович – голова Вижницької районної ради; 

- Татарин Юрій Дмитрович – в.о. голови Вижницької районної державної 

адміністрації; 

- Романюк Ілля Танасійович – перший заступник голови Вижницької районної 

державної адміністрації; 

- Кириляк Людмила Іванівна – начальник фінансового управління Вижницької 

районної державної адміністрації; 

- Додяк Наталія Михайлівна – начальник відділу культури Вижницької районної 

державної адміністрації; 

- Митринюк Федір Володимирович – головний лікар КНП «Вижницька районна 

лікарня» Вижницької районної ради; 

- Огродюк Микола Георгійович – директор КП „Редакція районного радіомовлення 

„Радіо „Хвилі Черемошу”.     

 

Голова постійної комісії з питань бюджету,               І.Романюк 

фінансів і соціально-економічного розвитку                         

        

Голова  постійної комісії з питань власності Ю.Никифоряк 

агропромислового комплексу, земельних відносин,  

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій 



 

Голова постійної комісії з питань промисловості,          Р.Погребняк                  

будівництва, транспорту, зв’язку, розвитку  

підприємництва та туризму 

 

Голова постійної комісії з питань освіти,                                                О.Сащук 

охорони здоров’я, культури, молоді та спорту 

 

 

 

 

 


