
 

                                                                                                         
У К Р А Ї Н А 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
_____СЕСІЯ  _____  СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я  №  
 

___ ___________  р.                                                  м. Вижниця 

 

 Про внесення змін до  районного 

 бюджету Вижницького району 

 на 2020 рік 

 

            Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 та статтею 61 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, частиною 7 статті 78 Бюджетного 

кодексу України, враховуючи рішення 53 сесії Берегометської селищної ради 

VІІ скликання від 16.07.2020 року №16-07-20 «Про внесення змін до 

селищного бюджету Берегометської селищної ради на 2020 рік», рішення 42 

сесії Вижницької міської ради VІІІ скликання від 22.07.2020 року №117-42/20 

«Про внесення змін до міського бюджету Вижницької міської ради на 2020 

рік», рішення 54 сесії Берегометської селищної ради VІІ скликання від 

23.07.2020 року №54-07-20 «Про внесення змін до селищного бюджету 

Берегометської селищної ради на 2020 рік», листи відділу освіти 

райдержадміністрації від 24.06.2020 року №606, від 14.07.2020 року №665, від 

21.07.2020 року №686, лист сектору культури, молоді та спорту 

райдержадміністрації від 17.07.2020 року№02-01/248, районна рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в додаток 1 до рішення ХХХІI сесії Вижницької районної 

ради VІІ скликання від 20 грудня 2019 року № 140-32/19 “Про районний 

бюджет Вижницького району на 2020 рік” згідно з додатком 1 до цього 

рішення. 

2. Внести зміни в додаток 2 до рішення ХХХІI сесії Вижницької районної 

ради VІІ скликання від 20 грудня 2019 року № 140-32/19 “Про районний 

бюджет Вижницького району на 2020 рік” згідно з додатком 2 до цього 

рішення. 

3. Внести зміни в додаток 3 до рішення ХХХІI сесії Вижницької районної 

ради VІІ скликання від 20 грудня 2019 року № 140-32/19 “Про районний 

бюджет Вижницького району на 2020 рік” згідно з додатком 3 до цього 

рішення. 
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4. Внести зміни в додаток 6 до рішення ХХХІI сесії Вижницької районної 

ради VІІ скликання від 20 грудня 2019 року № 140-32/19 “Про районний 

бюджет Вижницького району на 2020 рік” згідно з додатком 4 до цього 

рішення. 

5. Затвердити розпорядження районної державної адміністрації від 

22.07.2020 №211 “Про уточнення показників районного бюджету Вижницького 

району на 2020 рік ”. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Вижницької районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-

економічного розвитку. 

    

  

Голова районної ради                                                       Михайло Андрюк 


