
 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ  СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №48-23/18 
 
 20 червня 2018 року м. Вижниця 
Про внесення змін до Порядку використання  

коштів на проведення  депутатської  діяльності  

депутатами районної ради», затвердженого   

рішенням п’ятої сесії Вижницької районної ради  

VІІ скликання від 25 лютого 2016 року №80-5/16   

та до районної програми розвитку місцевого  

самоврядування Вижницького району на 2017-2020  

роки, затвердженої рішенням десятої сесії районної  

ради VІІ скликання 8 грудня 2016 року № 196-10/16 

 

 Керуючись ч.2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку із 

необхідністю внесення змін до Порядку використання коштів на проведення  депутатської 

діяльності депутатами районної ради, а також до районної програми розвитку місцевого 

самоврядування Вижницького району на 2017-2020 роки, враховуючи експертні висновки відділу 

економіки та агропромислового розвитку, фінансового управління Вижницької районної 

державної адміністрації і висновки постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і 

соціально-економічного розвитку з цього питання, районна рада  

ВИРІШИЛА: 
          1.Внести наступні зміни до Порядку використання коштів на проведення  депутатської 

діяльності депутатами районної ради», затвердженого рішенням п’ятої сесії Вижницької районної 

ради VІІ скликання  від 25 лютого 2016 року №80-5/16 (далі – Порядок), а саме: 

        - абзац 1 та пункту 6.5. Порядку викласти в наступній редакції: 

        «6.5. Для надання одноразової грошової допомоги громадянин, звертається із заявою на ім’я 

депутата, голови, заступника голови районної ради, в якій вказує обставини, що спонукали його до 

звернення за грошовою допомогою, та надає письмову згоду на збір та обробку інформації про 

персональні дані, які необхідні для призначення одноразової грошової допомоги, а також вказує 

контактний телефон та номер особового рахунку (платіжної картки) (у випадку безготівкового 

переказу коштів за зверненням заявника). 

      Заявником зазначається порядок виплати матеріальної допомоги (по безготівковому 

перерахунку чи через поштові відділення)». 

          - пункт 7  Порядку доповнити частиною речення наступного змісту: 

        «або шляхом безготівкового перерахунку». 

           2. Внести наступні зміни до районної програми розвитку місцевого  самоврядування 

Вижницького району на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням десятої сесії районної ради VІІ 

скликання 8 грудня 2016 року № 196-10/16 згідно додатку, що додається. 

         3. Вижницькій районній державній адміністрації при формуванні та уточненні районних 

бюджетів на 2017-2020 роки передбачати кошти для реалізації Програми. 

        4. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію районної ради з питань 

бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку І.Романюка. 

 

Голова районної ради     М. Андрюк



 

 

Додаток до рішення двадцять 

третьої сесії Вижницької районної 

ради VІІ скликання  

20 червня 2018 року №48-23/18 

  Пункти  2  та  7 Додатку 2 розділу 6 «НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ» викласти в наступній редакції: 
                   Додаток 2 

 

6. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

 

№ 

з/п 

Пріоритетні 

завдання 

Зміст заходу Термін 

виконан

ня заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Роки (тис. грн.) Очікуваний результат 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

2. Збереження і 

покращення стану 

приміщення 

адмінбудинку 

районної ради  

2.1. Проведення 

ремонтних робіт 

приміщення  

адмінбудинку районної 

ради  

Щорічно Вижницька районна 

рада 

Районний 

бюджет   (в 

межах 

затверджених 

видатків на 

утримання 

районної ради)  

100,0 36,0 36,0 36,0  Підвищення 

ефективності і 

створення належних 

умов для працівників 

районної  ради та 

районної держаної 

адміністрації    

7. Сприяння депутатам, 

голові районної ради  

та заступнику голови 

районної ради у 

вирішенні проблем 

виборців 

7.1. Створення особистих 

депутатських фондів для 

виділення коштів на 

матеріальну допомогу 

виборцям та сприяння 

розвитку територіальних 

громад 

Щорічно Вижницька районна 

рада 

Районний 

бюджет 

112,0 176,0 176,0 176,0 Покращення діяльності 

депутатів та вирішення 

проблем 

малозабезпечених 

верств населення 

 

 

 

 

Керуючий справами районної ради                                                                                                                        Г.Івоняк 


