
   
 

      
 

   УКРАЇНА 
ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, 

ФІНАНСІВ  І  СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 29  жовтня 2020  року                                                                 м. Вижниця 

  

 Про затвердження звіту про виконання  

районного бюджету за 9 місяців 2020 року 

    

  Заслухавши та обговоривши інформацію Людмили КИРИЛЯК - начальника 

фінансового управління Вижницької райдержадміністрації «Про затвердження звіту 

про виконання районного бюджету за 9 місяців 2020 року», постійна комісія 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1.Інформацію  Людмили КИРИЛЯК - начальника фінансового управління 

Вижницької райдержадміністрації з цього питання взяти до відома.  

          2.Погодити проект рішення «Про затвердження звіту про виконання 

районного бюджету за 9 місяців 2020 року» та включити в порядок денний 

позачергової тридцять дев’ятої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання  29  

жовтня 2020 року.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії         Ілля РОМАНЮК 

   

 

 

 

 



                  
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ  І  СОЦІАЛЬНО - 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 29  жовтня 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.Фінансовому управлінню Вижницької районної державної адміністрації внести зміни до 

рішення «Про  внесення змін до районного бюджету Вижницького району на 2020 рік», а саме: 

Зменшити видатки в загальній сумі 183 500 грн., в тому числі: 

-  по КНП «Вижницька районна лікарня на суму 135 000 грн.(капітальні видатки); 

- по Вижницькій районній раді на фінансування асоціації органів місцевого самоврядування 

«Єврорегіон Карпати – Україна» для оплати членського внеску 12 500 грн., та проекту«Підготовка проектної 

документації для створення арт-центру на Вижниччині» (на виготовлення промоційного буклету з наявною 

історико – культурною спадщиною Вижниччини, проведення освітньо-виставкових заходів для учнівської та 

студентської молоді, друк тематичних статей про історико-культурну спадщину Вижниччини) згідно заходів 

районної програми розвитку місцевого самоврядування на суму 36 000 грн.  

 Збільшити видатки на суму 179 000  грн., та спрямувати на фінансування в тому числі: 

- районній державній адміністрації на фінансування КНП «Вижницька районна лікарня» по 

забезпеченню хворих на цукровий та нецукровий діабет - 39 000 грн. 

Надати субвенції місцевим радам з районного бюджету на 2020 рік, а саме: 

 - Вашківецькій міській раді для фінансування видатків, пов’язаних з відпуском лікарських засобів 

безоплатно та на пільгових умовах жителям с.Банилів, Коритне, Бережонка, Бережниця, Слобода -  Банилів - 

50 000 грн.; 

 - Слобода-Банилівській сільській раді на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам апарату 

сільської ради - 30 000 грн.; 

  - Берегометській селищній раді для фінансування захищених статей видатків педагогічним працівникам 

дитячих дошкільних навчальних закладів селища - 60 000 грн. 

           3.За рахунок зменшення асигнувань, виділених для фінансування районної програми соціальної 

підтримки загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і волонтерів, поранених 

учасників АТО  та вшанування пам’яті загиблих на 2020-2022 роки, а саме по КФК «Інші програми, заклади 

та заходи у сфері охорони здоров’я»  спрямувати  10 000 грн., КНП «Берегометський ЦПМСД» для 

забезпечення  лікарськими засобами  хворого Богдана Володимира Ярославовича.  

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

2020 рік» із внесеними змінами і доповненнями  та внести на  розгляд  позачергової тридцять дев’ятої сесії 

Вижницької районної ради VІІ скликання  29 жовтня 2020 року. 

 

 

 

  

Голова постійної комісії                                                                        Ілля РОМАНЮК                      

 



                                                                  
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ 

З    ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ  І  СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 

 

 РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

  29   жовтня 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                   Ілля РОМАНЮК 

 

 

       



                                    
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, 

ФІНАНСІВ  І  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

   29  жовтня  2020  року                    м. Вижниця 

 

   Про порядок денний та регламент роботи   

позачергової тридцять дев’ятої сесії Вижницької  

районної ради  VІІ  скликання  29 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 дев’ятої  сесії  

Вижницької районної ради  VІІ  скликання  29  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.Погодити із внесеними змінами та доповненнями порядок денний та регламент 

роботи позачергової тридцять дев’ятої сесії Вижницької районної ради  VІІ 

скликання   29  жовтня  2020 року. 

  

 

 

 

 

 

     Голова постійної комісії                                                                     Ілля РОМАНЮК 

 
 

 

 


