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УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ   № 

 

_______________2020 р.                                                     м. Вижниця   

                                                                                      

Про внесення змін до Районної  

комплексної програми соціальної 

підтримки малозабезпечених  

верств населення «Турбота» - 

на 2019-2021 роки,                                                                           

та Положення про порядок надання  

адресної матеріальної грошової  

допомоги у рамках Районної  

комплексної програми соціальної  

підтримки малозабезпечених верств  

населення «Турбота» на 2019-2021  

роки за рахунок коштів районного  

бюджету 

 

Керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку із реорганізацією Вижницького 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) у Вижницький районний центр надання соціальних послуг згідно із 

розпорядженням районної державної адміністрації від 13 квітня 2020 року № 

109 «Про реорганізацію юридичних осіб публічного права», районна рада 

розглянувши клопотання Вижницької районної державної адміністрації 

№01.34 – 795 від 01.07.2020 р. з цього приводу, враховуючи висновки 

постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-

економічного розвитку, районна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до:  

- районної комплексної програми соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення  “Турбота” на 2019-2021 роки, 

затвердженої рішенням двадцять шостої сесії Вижницької районної ради VIІ 

скликання від 20.12.2018 р. № 148-26/18;  



- Положення про порядок надання адресної матеріальної грошової 

допомоги у рамках Районної комплексної програми соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2019-2021 роки за рахунок 

коштів районного бюджету, затвердженого рішенням двадцять дев’ятої сесії 

Вижницької районної ради VIІ скликання від 20.06.2019 р. № 63-29/19,  

змінивши по тексту цих документів у всіх відмінках назву юридичної 

особи публічного права з «Вижницький територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» на «Вижницький районний 

центр надання соціальних послуг». 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

 

 

Голова районної ради                                                          Михайло АНДРЮК 

 

 

Виконавець: 

Директор Вижницького районного  

центру соціального обслуговування                           Ганна КОЛОТИЛО 

 

Погоджено: 

 

Заступник голови Вижницької 

районної ради                                                                      Сергій ВІРСТА 

 

Завідувачка юридичного 

відділу виконавчого апарату 

Вижницької районної ради                                                Ксенія ГОЛОБУЦЬКА 

 

Керуючий справами виконавчого  

апарату Вижницької районної ради                                   Георгій ІВОНЯК 

 

Завідувач загального відділу  

виконавчого апарату 

Вижницької районної ради                                                 Юрій ФЛОРА 

 

Начальниця фінансового 

управління Вижницької районної  

державної адміністрації                                                     Людмила КИРИЛЯК 

 

Голова постійної комісії 

з питань бюджету, фінансів і  

соціально-економічного розвитку                                     Ілля РОМАНЮК 
 


