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УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

 

20 грудня 2018 року м. Вижниця 

Про районний бюджет на 2019 рік 

 

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 і статтею 61 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, районна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Визначити на 2019 рік: 

   - доходи районного бюджету у сумі 473 млн.519,902 тис. грн.., у тому числі доходи 

загального фонду – 470 млн.409,962 тис.грн., доходи спеціального фонду – 3 млн.109,940 

тис.грн., згідно з додатком 1 до цього рішення; 

    - видатки районного бюджету у сумі 473 млн.519,902 тис. грн, в тому числі 

видатки загального фонду – 470 млн.409,962 тис.грн, видатки спеціального фонду – 3 

млн.109,940 тис.грн; 

     - оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 

100,0 тис. грн., що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, 

визначених цим пунктом; 

    - резервний фонд районного бюджету у розмірі 1 млн.019,4 тис.грн., що становить 

0,2 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного 

бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами 

згідно з додатком 2 до цього рішення. 

3. Делегувати сільським, селищній радам Вижницького району видатки по 

фінансуванню установ культури, дошкільних навчальних закладів згідно із статтею 20 

Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України та затвердити 

формулу розрахунку міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам 

місцевого самоврядування на утримання дошкільних закладів та установ культури на 2019 

рік згідно з додатком 3 до цього рішення.  

4. Делегувати Вижницькій міській раді  видатки по фінансуванню установ фізичної 

культури та спорту району, Вашківецькій міській раді видатки по фінансуванню 

Вашківецької школи мистецтв району та на енергоносії первинної медико-санітарної 

допомоги згідно із частиною 5 статті 93 Бюджетного кодексу України.  

5. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього 

рішення.  

5.1. Відповідно до частини 10 статті 23 і частини 7 статті 108 Бюджетного кодексу 

України делегувати районній державній адміністрації повноваження районної ради у 

міжсесійний період щодо збільшення(зменшення) обсягу дохідної та видаткової частин 

районного бюджету, в разі надання, збільшення (зменшення)  обсягів міжбюджетних 

трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, здійснювати їх 
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врахування та розподіл (перерозподіл) між бюджетами місцевого самоврядування району, 

головними розпорядниками коштів районного бюджету за погодженням з постійною 

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

з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет шляхом подачі 

відповідного розпорядження районної державної адміністрації на затвердження чергової 

сесії районної ради. 

     5.2. Установити, що за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на  придбання  твердого та 

рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу пільги громадянам надаються 

готівкою.   

6. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих 

програм у сумі 1млн.543,0 тис.грн. згідно з додатком 5 до цього рішення. Установити, що 

у 2019 році фінансування заходів місцевих програм здійснюється за порядками, 

затвердженими районною державною адміністрацією (районною радою). 

7. Затвердити відомчу класифікацію видатків районного бюджету на 2019 рік згідно з 

додатком 6 до цього рішення. 

8. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік: 

 8.1.до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені 

частиною першою статті 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені 

частиною першою статті 97 Бюджетного кодексу України; 

 8.2.джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені 

абзацом другим частини першої статті 72 Бюджетного кодексу України. 

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету 

на 2019 рік: 

 9.1.у частині доходів є надходження, визначені частиною першою статті 691 

Бюджетного кодексу України; 

 9.2.джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені 

абзацом першим частини другої статті 72 Бюджетного кодексу України; 

 9.3.у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10-11 частини першої 

статті 69-1 Бюджетного кодексу України. 

10. З метою дотримання збалансованості районного бюджету не надавати 

підприємствам, установам і організаціям пільг зі сплати податків і зборів (обов’язкових 

платежів), що зараховуються до районного бюджету. 

11. Визначити на 2019 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, 

захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на: 

      - оплату праці працівників бюджетних установ; 

      - нарахування на заробітну плату; 

      - придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

      - забезпечення продуктами харчування; 

      - оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

      - поточні трансферти населенню; 

      - поточні трансферти місцевим бюджетам; 

      - підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації; 

      - забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами 

медичного призначення для індивідуального користування; 

      - фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки; 

       - компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим 

установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи 

придбання житла. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
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12.  Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому 

управлінню Вижницької районної державної адміністрації на розміщення тимчасово 

вільних залишків коштів загального та спеціального фондів районного бюджету у 2018 

році на вкладних (депозитних) рахунках у банках у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України. 

13. Відповідно до статей 43 і 73 Бюджетного кодексу України надати право 

районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, 

пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, які покриваються 

Головним управлінням Державної казначейської служби України в Чернівецькій області в 

межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 

на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з 

обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 

14. Головним розпорядникам коштів, які фінансуються з районного бюджету:  

 14.1 затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання 

чинності цим рішенням; 

 14.2 забезпечити управління бюджетними коштами у межах встановлених 

бюджетних повноважень, провести оцінку ефективності бюджетних програм, 

забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;  

14.3 здійснити публічне представлення та опублікувати інформацію про бюджет за 

бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені 

цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів 

України, до 15 березня 2019 року; 

14.4 оприлюднити на офіційних сайтах паспорти бюджетних програм у триденний 

строк з дня їх затвердження; 

14.5 передбачити в кошторисах доходів і видатків на 2019 рік в повному обсязі 

кошти на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 

чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної 

плати, на проведення розрахунків за природний газ, теплову та електричну енергію, 

водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними 

установами. 

14.6 затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для 

кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, 

затверджених на 2019 рік. 

15. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України надати 

право районній державній адміністрації у міжсесійний період у межах загального обсягу 

бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати 

перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними 

програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з 

урахуванням частини шостої статті 102 та частини шостої статті 108 цього Кодексу), а 

також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за 

загальним та спеціальним фондами бюджету) за розпорядженням районної державної 

адміністрації, погодженим постійною комісією  Вижницької районної ради з питань 

бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. 

16.  Рішення сесії районної ради “Про районний бюджет на 2019 рік” набуває 

чинності з 1 січня 2019 року і діє до 31 грудня 2019 року. 

17. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

18. Відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України здійснити 

опублікування цього рішення у місцевих засобах масової інформації. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/print#n1609
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/print#n1664
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19. Доручити голові Вижницької районної ради укладати та підписувати договори 

на передачу коштів (міжбюджетних трансфертів) між місцевими бюджетами на підставі 

прийнятих рішень рад. 

20.   Установити, що у 2019 році комунальні унітарні підприємства районної ради 

провадять відрахування до загального фонду районного бюджету частини прибутку 

(доходу) згідно з порядком, затвердженим  рішенням 9-ї сесії районної ради VI скликання 

від 29 грудня 2011 року  №132-9/11 “Про затвердження Порядку відрахування до 

загального фонду районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними 

унітарними підприємствами та їх об’єднаннями".   

21. Установити, що пільги реабілітованим особам Вижницького району на 

житлово-комунальні послуги в розмірі 50 відсотків, встановлені згідно рішення ХХVII 

сесії районної ради VI скликання від 11 вересня 2014 року №53-27/14 “Про надання пільг 

у Вижницькому районі на житлово-комунальні послуги реабілітованим особам згідно ст.3 

Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на України”, надаються за 

умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу 

за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову 

соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  

22.  Установити, що в тих випадках, коли структурні підрозділи 

райдержадміністрації, депутати районної ради вносять пропозиції щодо виділення 

додаткових асигнувань з районного бюджету, вони повинні одночасно подавати 

пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення інших видатків 

районного бюджету. 

23.  Фінансовому управлінню районної державної адміністрації фінансування  

Комплексної програми  підтримки ветеранів Афганської війни, учасників бойових дій та 

їх сімей Вижницького району на 2019-2022 роки, районної комплексної програми 

соціальної підтримки малозабезпечених верств населення  "Турбота" на 2019-2021 роки, 

районної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Вижницькому районі 

на 2017-2018 роки та районної комплексної програми розвитку культури Вижницького 

району на 2019 – 2021 роки” у 2019 році здійснювати після їх затвердження сесією 

районної ради. 

24. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового 

управління райдержадміністрації Кириляк Л.І. та постійну комісію Вижницької районної 

ради з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку (Романюк І.Т.).  

             

Голова районної ради         М.Андрюк 

 

Виконавець:  

Начальник фінансового управління Вижницької  

районної державної адміністрації      Л.Кириляк 

Погоджено: 

Заступник голови районної ради      С. Вірста 

Керуючий справами районної ради      Г. Івоняк 

Завідувач юридичного відділу   

виконавчого апарату районної ради      К. Голобуцька  

Завідувач загального відділу 

виконавчого апарату районної ради              Ю. Флора 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань бюджету, фінансів і  

соціально-економічного розвитку      І.Романюк  


