
         
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

     ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

               ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

З    ПИТАНЬ  БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І СОЦІАЛЬНО -

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

       

 

         РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

    29 вересня 2020  року                                         м. Вижниця 

 

   Про виконання  районної комплексної програми  

соціальної підтримки малозабезпечених верств  

населення «Турбота» на 2019-2021 роки 

 

    Заслухавши та обговоривши інформацію  Ганни КОЛОТИЛО – директора 

Вижницького районного центру соціального обслуговування «Про виконання районної 

комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення 

«Турбота» на 2019-2021 роки», постійна комісія   

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1.Інформацію Ганни КОЛОТИЛО – директора Вижницького районного центру 

соціального обслуговування  з цього питання взяти до відома (додається). 

          2. Директору Вижницького районного центру соціального обслуговування Ганні 

КОЛОТИЛО забезпечувати ефективне та цільове використання коштів відповідно до 

заходів районної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств 

населення «Турбота» на 2019-2021 роки. 

3.Контроль за виконанням цих рекомендацій покласти на постійну комісію 

районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку (Ілля 

РОМАНЮК). 

 

 

 

Голова постійної комісії з питань бюджету,                  Ілля РОМАНЮК 

  фінансів і соціально-економічного розвитку 

 

 

 

 



          
 

УКРАЇНА 
ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

               ЗАСІДАННЯ 

                ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ 

З    ПИТАНЬ  БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І СОЦІАЛЬНО -

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

 

  РЕКОМЕНДАЦІЇ 

   29 вересня 2020  року                                                               м. Вижниця 

    

  Про внесення змін та доповнень до  

Програми протидії злочинності,  

забезпечення публічної безпеки і  

порядку у Вижницькому районі на  

2016-2020 роки  

 

    Заслухавши та обговоривши інформацію Людмили КИРИЛЯК  - начальника 

фінансового управління Вижницької районної державної адміністрації « Про внесення 

змін та доповнень до Програми протидії злочинності, забезпечення публічної 

безпеки і порядку у Вижницькому районі на 2016-2020 роки  », постійна комісія 

рекомендує: 

 

1.Інформацію Людмили КИРИЛЯК  - начальника фінансового управління 

Вижницької районної державної адміністрації з цього питання взяти до відома.  

2.Погодити проект рішення « Про внесення змін та доповнень до Програми 

протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку у Вижницькому 

районі на 2016-2020 роки » із внесеними змінами і доповненнями та внести на  розгляд  

позачергової тридцять восьмої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання  1 жовтня 

2020 року. 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії з питань бюджету,                  Ілля РОМАНЮК 

  фінансів і соціально-економічного розвитку 

 

 



                                                               
     УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

       ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

                   ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ 

З    ПИТАНЬ  БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І  

СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

  

      РЕКОМЕНДАЦІЇ 

   29 вересня 2020  року                                                   м. Вижниця 

  

 Про внесення змін до районного  

бюджету Вижницького району на 2020 рік 

 

  Заслухавши та обговоривши інформацію Людмили КИРИЛЯК - начальника 

фінансового управління Вижницької райдержадміністрації  «Про внесення змін до 

районного бюджету Вижницького району на 2020 рік», постійна комісія  

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1.Інформацію  Людмили КИРИЛЯК - начальника фінансового управління 

Вижницької райдержадміністрації з цього питання взяти до відома.  

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

Вижницького району на 2020 рік» та внести на  розгляд  позачергової тридцять восьмої 

сесії Вижницької районної ради  VІІ скликання   1   жовтня 2020 року. 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії з питань бюджету,                  Ілля РОМАНЮК 

  фінансів і соціально-економічного розвитку                         

     

  

 

 

 

 

 

 
 



                      
   УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

    

                 ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ 

З    ПИТАНЬ  БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І  

СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

            

                                         

            РЕКОМЕНДАЦІЇ 

  29 вересня 2020  року                                          м. Вижниця 

 

   Про розгляд пропозицій  

установ і організацій району щодо 

виділення додаткових коштів з 

районного бюджету на 2020 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Іллі РОМАНЮКА – голови постійної 

комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку 

«Про розгляд пропозицій установ і організацій району щодо виділення додаткових 

коштів з районного бюджету на 2020 рік», постійна комісія   

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1.Інформацію  Іллі РОМАНЮКА – голови постійної комісії  районної ради з 

питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку 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  2020 рік. 

3.Контроль за виконанням цих рекомендацій покласти на постійну комісію 

районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку (Ілля 

РОМАНЮК). 

 

 

 

Голова постійної комісії з питань бюджету,                  Ілля РОМАНЮК 

  фінансів і соціально-економічного розвитку                         

     

   

 

 

 



            
     УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

       ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

                   ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ 

З    ПИТАНЬ  БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І  

СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

  

      РЕКОМЕНДАЦІЇ 

   29 вересня 2020  року                                                   м. Вижниця 

  

 Про затвердження переліку та вартості  

платних послуг КНП «Вижницька районна лікарня»  

Вижницької районної ради 

 

  Заслухавши та обговоривши інформацію Федіра МИТРИНЮКА – головного лікаря 

КНП «Вижницька районна лікарня» «Про  затвердження переліку та вартості платних 

послуг КНП «Вижницька районна лікарня» Вижницької районної ради», постійна 

комісія  

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1.Інформацію  Федіра МИТРИНЮКА – головного лікаря КНП «Вижницька 

районна лікарня»  з цього питання взяти до відома.  

2.Внести в порядок денний позачергової тридцять восьмої сесії Вижницької 

районної ради VІІ скликання   1   жовтня 2020 року питання «Про  затвердження 

переліку та вартості платних послуг КНП «Вижницька районна лікарня» 

Вижницької районної ради». 

   

 

 

 

 

Голова постійної комісії з питань бюджету,                  Ілля РОМАНЮК 

  фінансів і соціально-економічного розвитку                         

     

  

 

 

 

 

 

 



 

                                                  
 УКРАЇНА 

    ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

  

                        ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

З    ПИТАНЬ  БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ І  

СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

   

               РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

  29 вересня 2020  року                                     м. Вижниця  

 

     Про порядок денний та регламент роботи  

позачергової тридцять восьмої сесії Вижницької  

районної  ради  VІІ  скликання 1  жовтня 2020 року 

         

      Заслухавши та обговоривши інформацію Іллі РОМАНЮКА –  голови постійної 

комісії  районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку  

«Про порядок денний та регламент роботи позачергової тридцять восьмої сесії  

Вижницької районної ради  VІІ  скликання 1 жовтня 2020 року», постійна комісія 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

  1.Інформацію Іллі РОМАНЮКА -  голови постійної комісії  районної ради з питань 

бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку з цього питання взяти до 

відома. 

2.Внести в порядок денний позачергової тридцять восьмої сесії Вижницької 

районної ради VІІ скликання   1   жовтня 2020 року питання «Про  затвердження 

переліку та вартості платних послуг КНП «Вижницька районна лікарня» 

Вижницької районної ради» . 
3.Погодити із внесеними змінами та доповненнями порядок денний та регламент 

роботи позачергової тридцять восьмої сесії Вижницької районної ради  VІІ скликання  

1 жовтня  2020 року. 

  

 

 

 

 

   Голова постійної комісії з питань бюджету,                  Ілля РОМАНЮК 

  фінансів і соціально-економічного розвитку                         

      

  


