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УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА   СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я  № 

___         ________  2019  року                                                            м. Вижниця 
 

  Про внесення змін   до районної Програми  створення  

позитивного іміджу та контролю за дотриманням зобов’язань  

щодо платежів до місцевого бюджету підприємств,установ,  

організацій, СГД, фізичних осіб Вижницької об'єднаної    

державної податкової інспекції головного управління ДФС у  

Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту»  

на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сьомої сесії  

районної ради VІІ скликання від 14 липня 2016 року №135-7/16   

 

      Керуючись п. 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи клопотання Головного управління ДФС у Чернівецькій області від 24 

квітня 2019 року №2493-2413/50 про внесення  змін до районної Програми  створення 

позитивного іміджу та контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого 

бюджету підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб Вижницької об'єднаної   

державної податкової інспекції головного управління ДФС у Чернівецькій області 

«Партнерство заради добробуту» на 2016-2020 роки у зв’язку із зміною назви юридичної  

особи, районна рада  

                                                               ВИРІШИЛА: 

    1. Внести зміни  до районної Програми  створення позитивного іміджу та контролю за 

отриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету підприємств, установ, 

організацій, СГД, фізичних осіб Вижницької об'єднаної  державної податкової інспекції 

головного управління ДФС у Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» на 2016-

2020 роки, затвердженої рішенням сьомої сесії районної ради VІІ скликання від 14 липня 

2016 року №135-7/16, а саме: 

1.   Викласти назву Програми в такій редакції: «Районна Програма створення позитивного 

іміджу та контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету 

підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб Вижницької ДПІ Вижницького  

управління  ГУ ДФС у Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» на 2016-

2020 роки». 

2.   В додатках Програми словосполучення «Вижницька об’єднана державна податкова 

інспекція головного управління ДФС у Чернівецькій області» та « Вижницька ОДПІ  

ГУ ДФС у  Чернівецькій області» замінити на  словосполучення «Вижницька ДПІ 

Вижницького  управління  ГУ  ДФС  у  Чернівецькій області». 

  3.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з 

питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку. 
 
Голова районної ради                        М.Андрюк 
 
Виконавець:  



Начальник Вижницького                                    В.Додяк 

управління ГУ ДФС у Чернівецькій області 

  

Погоджено: 

Заступник голови районної ради             С.Вірста 

Керуючий справами виконавчого              Г.Івоняк 

апарату районної ради                                 

Завідувач  юридичного  відділу                                              К.Голобуцька 

виконавчого апарату районної ради 

Завідувач загального відділу               Ю.Флора 

виконавчого апарату районної ради       

Голова постійної комісії районної ради                                                   І.Романюк 

з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку 
 

 


