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УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_____СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ № 

 

              серпня  2020 року                                                               м.Вижниця                

 

Про  внесення змін до Положення  

про порядок використання коштів, які  

надходять у порядку відшкодування  

втрат сільськогосподарського та  

лісогосподарського виробництва 

       

 

      Керуючись частиною другою статті 43 Закону України "Про місцеве 

самоврядування   в   Україні",   у зв’язку зі структурними змінами, що 

відбулися у Вижницькій районній державній адміністрації та необхідністю 

проведення засідання районної комісії з розподілу та використання коштів, 

які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва, яка в своїй діяльності повинна керуватися 

Положенням про порядок використання коштів, які надходять у порядку 

відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва, затвердженого рішенням VIII сесії Вижницької районної ради 

VII скликання від 22 вересня 2016 року № 163-8/16, розглянувши клопотання 

Вижницької районної державної адміністрації від «24» липня 2020 року 

№01.34-900, враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради з 

питань з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку та з 

питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій, районна рада      

                                                                                            

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести наступні зміни до Положення про порядок використання коштів, 

які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва, затвердженого рішенням VIII сесії 

Вижницької районної ради VII скликання від 22 вересня 2016 року № 163-

8/16, а саме : 

1) в пункті 4.6 розділу 4 Положення: 



- замінити вираз «земельної служби у Вижницькому районі» на вираз : 

«Вижницького відділу ГУ Держгеокадастру в Чернівецькій області» ; 

- замінити вираз «відділ агропромислового розвитку районної 

державної адміністрації» на вираз: «відділ житлово-комунального 

господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики, 

захисту довкілля та надання адміністративних послуг районної державної 

адміністрації» у всіх відмінках ; 

 -  останньому абзаці  пункту 4.6 надати порядковий номер 4.7, в зв’язку 

з чим наступні пункти цього розділу вважати 4.8 та 4.9 ; 

 2) в пункті 4.8 (за новою нумерацією) після слів «погоджується» 

змінити вираз «з відділом економічного розвитку і торгівлі» на вираз «відділ 

житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, 

інфраструктури, енергетики, захисту довкілля та надання адміністративних 

послуг районної державної адміністрації». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 

заступника голови районної ради  ВІРСТУ Сергія. 

 

Голова районної ради                                                       Михайло АНДРЮК  

 

Виконавець : 

 

Головна спеціалістка відділу 

житлово-комунального 

господарства, містобудування, 

архітектури, інфраструктури, 

енергетики, захисту довкілля та 

надання адміністративних послуг 

районної державної адміністрації 

 

 
 

 

 

 

 

Галина ВАТРИЧ____________ 
                              дата 

 

Погоджено: 

 

 

 

Заступник голови Вижницької 

районної ради 

 Сергій ВІРСТА____________ 
                                                                      (дата) 

   

Керуючий справами Вижницької 

районної ради 

 Георгій ІВОНЯК___________ 
                                                                        (дата) 

   

Завідувачка юридичним відділом 

виконавчого апарату районної 

ради 

  

Ксенія ГОЛОБУЦЬКА_______ 
                                                                          (дата) 

   

Завідувач загального відділу 

виконавчого апарату районної 

ради                                                                             

  

Юрій ФЛОРА_______________ 
                                                                        (дата) 

   

   



Голова постійної комісії 

Вижницької районної ради   

з питань бюджету, фінансів і 

соціально-економічного 

розвитку      

 

 

Ілля РОМАНЮК____________ 
                                        (дата) 

   

Голова постійної комісії 

Вижницької районної ради  

з питань власності 

агропромислового комплексу, 

земельних відносин охорони 

довкілля та надзвичайних 

ситуацій                         

 
 

 

 

 

Юрій НИКИФОРЯК__________ 
                                       (дата)    

 
 


