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ВСТУП 

 

           Програму економічного і соціального розвитку Вижницького 

району на 2019 рік (далі - Програма) розроблено відділом економки та 

агропромислового розвитку районної державної адміністрації з  урахуванням   

пропозицій структурних підрозділів районної державної адміністрації, 

виконавчих органів об’єднаних територіальних громад, селищної, сільських 

рад, завдань і заходів районних програм у розрізі галузей і сфер діяльності на 

виконання розпоряджень обласної державної адміністрації від 28.08.2018 року 

№871-р «Про формування проекту Програми економічного і соціального 

розвитку Чернівецької області на 2019 рік» та районної державної 

адміністрації від 14.09.2018 року № 292 «Про формування проекту Програми 

економічного і соціального розвитку Вижницького району на 2019 рік».  

       Програма передбачає забезпечення погоджених спільних дій місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за для втілення 

єдиної державної політики розвитку району. 

Законодавчою основою для розроблення Програми є Закон України 

«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України» від 23 березня 2000 року № 1602-ІІІ та 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про розроблення прогнозних і 

програмних документів економічного і соціального розвитку та складання 

проекту державного бюджету» (зі змінами) від 26 квітня 2003 року № 621.  
 Програму розроблено з урахуванням завдань і положень: 
 Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, 

затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня  
2014 року № 385;  
           Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом 
Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015; 

           Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року, 

затвердженої рішенням ХХХІ сесії обласної ради VI скликання від 18.06.2015 

року № 63-31/15 (далі – Стратегія) та Плану заходів з реалізації у 2018-2020 

роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року, 

затвердженої рішенням ХVIІІ сесії обласної ради VIІ скликання від 14.11.2017 

року № 193-17/17. 

  Метою Програми є забезпечення стабілізації економіки, створення умов 

для динамічного і збалансованого розвитку району та підвищення якості 

життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень. 

Прогнозні розрахунки і заходи Програми розроблені на основі аналізу 

поточної соціально-економічної ситуації району з урахуванням тенденцій за 9 

місяців 2018 року, пропозицій структурних підрозділів районної державної 

адміністрації, виконавчих органів об’єднаних територіальних громад, 

селищної, сільських рад, підприємств, установ та організацій усіх форм 

власності, завдань і заходів районних програм у розрізі галузей і сфер  

діяльності. 

         Фінансування заходів програми здійснюватиметься з урахуванням 

реальних можливостей державного, обласного та місцевих бюджетів. 



1 . Аналіз економічного і соціального розвитку району в 2018 році 
 

Аналіз стану виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Вижницького району на 2018 рік, яка затверджена рішенням дев’ятнадцятої сесії VII 

скликання районної ради від 21.12.2017 року №144-19/17, свідчить, що вжиті 

заходи, які здійснювалися впродовж звітного періоду, сприяли стабілізації та 

подальшому нарощуванню економічного потенціалу району. Особлива увага 

органами місцевого самоврядування та виконавчої влади приділялася пріоритетним 

напрямкам розвитку економіки району, а саме: розвитку промислового комплексу, 

високопродуктивності агропромислового комплексу, рекреаційно-туристичної 

сфери інфраструктури та будівництва.  

 

         Промисловий потенціал району представлений 25 середніми та малими 

підприємствами основного кола. Відповідно до галузевої структури, основу 

промислового комплексу району формують підприємства з виготовлення виробів з 

деревини (17), виробництва харчових продуктів та напоїв (2), добувної 

промисловості і розроблення кар’єрів (4), виробництва готових металевих виробів 

(1), виробництва паперу та поліграфічної діяльності (1). 
 

Виробництво промислової продукції в розрізі галузей 
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Незважаючи на останні події які відбуваються у деревообробній галузі 

аналізуючи роботу промислових підприємств протягом 2016-2018 років завдяки 

спільним зусиллям досягнуто росту виробництва промислової продукції. 

За 9 місяців 2018 року обсяг виробництва продукції промисловими 

підприємствами району склав 134,1 млн. грн., що на 0,4 млн. грн. (100,3 %) більше, 

порівняно з аналогічним періодом 2017 року.  



Обсяг виробництва промислової 

продукції (табл.) 

155,7

185 186,8

2016 рік 2017 рік прозноз 2018

року
Млн.грн.

  

 

Протягом січня-вересня 2018 року, порівняно з відповідним періодом 2017 

року, зросли обсяги виробництва промислової продукції у: 

- деревообробній галузі на 10,5 %, за рахунок збільшення обсягів виробництва 

ТОВ«СтробілеЕнержі», ПАТ«ВижницькийДОК»,  ДП«БерегометськеЛМГ», 

Вижницького ДСЛГ АПК, МПП«Красток», ТзОВ«Здоровий сон»; 

- виробництві готових металевих виробів на 5,7 % та склав 1557,8 тис. грн.;  

- харчовій галузі на 12,5 %; 

- поліграфічній галузі на 28,9%. 

 За січень-вересень 2018 року промисловими підприємствами району реалізовано 

продукції на 151,0 млн. грн., що на 23,9 млн. грн. (18,8 %) більше, ніж у 

аналогічному періоді 2017 року. 

 

Обсяг реалізації промислової 

продукції (табл.) 

142,6

177,8 185

2016 рік 2017 рік прогноз. 2018

року
Млн.грн.

 
 

 

Приросту обсягу реалізації товарної продукції, порівняно з аналогічним 

періодом минулого року, досягнуто підприємствами деревообробної галузі – на 16,1 

млн. грн. (18,8 %), обсяг реалізації яких склав 101,9 млн. грн. Зріс обсяг реалізації 

продукції підприємств добувної галузі на 7,4 млн. грн. (20,8 %) та склав 43,0 млн. 

грн.  

Вижницький район є одним із лідерів Чернівецької області по реалізації готової 

продукції на експорт. Протягом січня-вересня збільшено обсяг експорту та 

формування позитивного сальдо зовнішньої торгівлі. 

Зовнішньоекономічною діяльністю займалися підприємства деревообробної 

галузі (ТзОВ «Здоровий сон», ДП «Берегометське ЛМГ», МПП «Красток», ПП 

«Ковалі», Вижницький держспецлісгосп АПК, ПП «СЕШ» та ТОВ «Стробіле 

Енерджі»). Обсяг експортованої промислової продукції склав 70,8 млн. грн., що 

більше аналогічного періоду минулого року на 13,4 млн. грн. (23,3 %).  

 



Обсяг експортованої промислової продукції (табл.) 

70,5

78,8

82,5
2016 рік

2017 рік

Очікуваний у 2018

року

 

Обсяг експортованої промислової продукції (табл.) 

 

 

Промисловими підприємствами району на розвиток матеріально-технічної 

бази залучено коштів в загальній сумі 3301,0 тис.грн, зокрема Вижницьким 

держспецлісгоспом АПК проведено будівництво адміністративного будинку на 

суму - 251,0 тис.грн. та придбано основних засобів на суму 208,0 тис.грн.; ДП 

«Берегометське ЛМГ» придбано основних засобів на суму 265,0 тис.грн., 

необоротних матеріальних активів – 120,0 тис.грн. та проведено капітальний ремонт 

техніки – 217,0 тис.грн.; ТОВ«Здоровий сон» придбали окорувальний станок на 

суму 2240,0 тис.грн.  

          Агропромисловий комплекс відіграє особливу роль в соціально-

економічному житті району, адже 34% площі території району задіяні в сільському 

господарстві.  

Вся посівна площа під урожай 2018 року за оперативними даними склала 

19372 га, з них озимі культури всього – 4956 га, з них : озимі зернові всього – 3373 

га, в т.ч. озима пшениця – 3040 га, озиме жито – 59 га, озимий ячмінь – 274 га, та 

озимий ріпак – 1583 га ; ярина в структурі займає 10131 га, з них : ярі зернові всього 

2392 га, в т.ч. : ярий ячмінь – 516 га, овес – 28 га, кукурудза на зерно 1821 га, гречка 

– 18 га, бобові – 9 га, соя – 2815 га, соняшник 278 га, картопля – 3070 га, овочі – 521 

га, кормові культури – 1055га.  

В результаті складних погодних умов, що складалися під час всього періоду 

вегетації та дозрівання ранніх зернових культур, очікується значний недобір зерна 

урожаю 2018 року, валове виробництво якого по всіх категоріях господарств за 

оперативними даними очікується у бункерній вазі на рівні 24-25 тис.тонн., проти 29 

тис.тонн в минулому році. 

Разом з тим зібрано гарний врожай картоплі, валове виробництво якої очікується на 

рівні 58,3 тис.тонн, що на 3,0 тис.тонн більше ніж аналогічний показник 2017 року.  

Завершується збирання пізніх технічних культур - сої та соняшнику. Станом 

на 15.10.2018 року : сої з площі 2126 га (81%) зібрано 4252 тонни (урожайність 20,0 

ц/га); соняшнику з площі 201 га (83%) отримано – 376 тонн (урожайність 18,7 ц/га). 

Залишилось до збирання 484 га сої та 40 га соняшнику пізніх сортів дозрівання. 

Згідно прогнозу озимини під урожай 2019 року планується посіяти на площі 5110 га, 

в тому числі : озимі зернові – 3050 га, озимий ріпак – 2060 га. Станом на 15.10.2018 

року під урожай 2019 року посіяно : озимих зернових  - 2200 га, що становить 72%  

до прогнозованого показника, озимого ріпаку – 1210 га (58% до прогнозу). 

Станом на 01.10.2018 року в основних сільськогосподарських підприємствах 

району поголів’я ВРХ склало 121 гол., що на 10 гол. менше,  ніж на цю дату в 2017 

році, в тому числі корів – 50 гол. (на рівні), поголів’я свиней  - 1093 гол. (на 95 гол. 

більше). Валовий надій молока склав 1444 ц, що на 189 ц менше минулорічного  



показника,  середній  надій молока на  корову за 9 місяців поточного року склав 

2888 кг, що на 378 кг менше. Вирощування худоби і птиці в живій вазі склало 917,97 

ц, реалізація худоби і птиці на забій  - 34,78 ц. 

На виконання доручення ОДА від 25.09.2018 року № 26-ф/к було проведено 

аналіз договорів оренди земельних ділянок державної власності, що розташовані за 

межами населених пунктів в адміністративних межах Вижницького району, 

примірники яких відповідно до п. 2 розпорядження районної державної 

адміністрації від 14 лютого 2015 року № 36 «Про затвердження Порядку укладання 

договорів оренди земельних ділянок, додаткових угод до них та угод про їх 

розірвання» знаходяться у відділі економіки та агропромислового розвитку 

райдержадміністрації на зберіганні та здійсненні контролю за виконанням всіх 

істотних умов. На сьогоднішній день рахуються чинним 88 договорів, з них 14 

договорів на оренду земельних ділянок з наявним водним дзеркалом, з них 1 ділянка 

відноситься до категорії земель водного фонду. 

 На 2018 рік укладено 7275 договорів оренди земельних часток (паїв), площа 

орендованої землі  - 7327 га,  нараховано орендної плати на загальну суму 6089,8 

тис. грн., станом на 01.10.2018 року орендарями земельних часток (паїв) фактично 

виплачено орендної плати на загальну суму            5739 тис.грн. (93% до 

нарахованого). 

 За 9 місяців 2018 року власні вкладення сільськогосподарських підприємств у 

розвиток галузі склали 16 млн. 100,0 тис. грн., зокрема зазначені кошти 

використовувались на придбання паливо-мастильних матеріалів та модернізацію 

сільськогосподарської техніки, мінеральних добрив та насіневих матеріалів, 

вакцинації тварин та інше. ТОВ «Агрозахід» проведено добудову елеватора на 

загальну суму коштів 1 млн. грн.  

Вживались заходи щодо економії державних коштів та недопущення втрат 

бюджету так за 9 місяців поточного року до місцевих бюджетів Вижницького 

району надійшло доходів (включаючи трансферти) в сумі 390 млн.843,5 тис.грн., з 

них до загального фонду 385 млн.902,4 тис.грн., спеціального – 4 млн.941,1тис.грн. 

До місцевих бюджетів надійшло державних трансфертів у сумі 354 

млн.029,2тис.грн., або 74,2% до плану на 2018 рік, 96,4% (-13 млн.111,0тис.грн.) до 

плану на звітну дату, та на 8,2% (+26млн.937,3тис.грн.) більше, ніж за відповідний 

період минулого року. Питома вага трансфертів у всіх доходах району становить 

90,5%. 

Із загальної суми трансфертів надійшло базової дотації 13 млн.327,2 тис.грн., 

або 100% до плану та на 3 млн.553,9тис.грн.(36,4%) більше до 2017 року, освітньої 

субвенції з державного бюджету 50 млн.613,4тис.грн., або 100% до плану та на 

7млн.091,0 тис.грн. (16,3%) більше 2017 року, медичної субвенції з державного 

бюджету надійшло 17 млн.573,0 тис.грн., або 100% до плану та на 2 

млн.158,2тис.грн.(14%) більше відповідно, додаткової дотації з обласного бюджету 

на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров`я 14 млн.647,5тис.грн., або 100% до плану та на 3 

млн.367,8 тис.грн.(29,9%) більше до минулого року. 

Надійшло субвенції на соціальні виплати з державного бюджету в сумі 

225млн.263,6тис.грн., або 95,3% (-11млн.161,4тис.грн.) до плану на звітний період та 

на 12 млн.295,2 тис.грн. (5,8%) більше, ніж за відповідний період минулого року. 

Отримано іншої субвенції з міських, селищного, сільських бюджетів 

районним бюджетом в загальній сумі 2 млн.578,7 тис.грн., в тому числі з 

Вижницького міського бюджету - в сумі 1 млн.848,9 тис.грн., з них на утримання 



Вижницького будинку дитячо-юнацької творчості 400,0 тис.грн.(100% до плану), 

територіального центру 813,9 тис.грн.(84%), дитячої юнацько-спортивної школи 

350,0 тис.грн.(100%), утримання Центру Червоного Хреста для медико-соціальної 

підтримки та реабілітації 50,0 тис.грн., оплату енергоносіїв первинного рівня 

медичної допомоги 110,0 тис.грн., відшкодування пільг реабілітованим громадянам 

за житлово-комунальні послуги 50,0 тис.грн., на капітальний ремонт інклюзивно-

ресурсного центру 25,0 тис.грн., на виконання Програма сприяння діяльності органу 

Державної казначейської служби України при казначейському обслуговування 

установ та організацій Вижницького району на 2016-2018 роки в сумі 50,0 тис.грн.; 

Вашківецького міського бюджету в сумі 293,2 тис.грн., на утримання 3-х підопічних 

в відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання 

с.Коритне 93,0тис.грн., відшкодування пільг реабілітованим громадянам за 

житлово-комунальні послуги 25,0 тис.грн., підтримку Вижницької РО ВФСТ 

«Колос» АПК України 15,0 тис.грн., на утримання соціальних робітників 

Вашківецької ОТГ 116,2 тис.грн., на виконання «Програми матеріально-технічного 

забезпечення управління соціального захисту населення Вижницької 

райдержадміністрації на 2018-2020 роки» 9,0 тис.грн.,  за надані бібліотечні послуги 

бібліотекам Вашківецької ОТГ 10,0 тис.грн., на оплату праці працівникам 

інклюзивно-ресурсного центру 25,0 тис.грн., Лукавецького сільського бюджету в 

сумі 205,6 тис.грн. на установи освіти та охорони здоров’я, Мигівського сільського 

бюджету в сумі 95,0 тис.грн. на утримання установ охорони здоров’я, 

Долішньошепітського сільського бюджету в сумі 76,0 тис.грн. на утримання установ 

освіти, Берегометського селищного бюджету в сумі 60,0 тис.грн. на утримання 

Центру Червоного Хреста для медико-соціальної підтримки та реабілітації. 

Надано іншу субвенцію з районного бюджету бюджетам місцевого 

самоврядування на утримання дошкільних закладів та установ культури – 12 млн. 

057,8 тис.грн., або 100% до плану та на 3млн.976,1 тис.грн.(+49,2%) більше 

минулого року. 

За 9 місяців 2018 року до місцевих бюджетів району надійшло податків, зборів 

і обов’язкових платежів в сумі 36 млн.814,2тис.грн., що в порівнянні з фактичними 

надходженнями за аналогічний період минулого року більше на 5 млн.290,7 

тис.грн., або 16,8% . 

До загального фонду надійшло 32 млн.158,2 тис.грн. при плані на 9 місяців 

2018 року 31 млн.670,0тис.грн. Планові показники по району виконані на 101,5% 

(+488,1тис.грн.). Не забезпечено виконання плану на 9 місяців 2018 року 

Берегометським селищним бюджетом (-100,0тис.грн.), Лукавецьким(-9,1тис.грн.), 

Мигівським(-45,5тис.грн.) та Сл.Банилівським (-11,0тис.грн.) сільськими 

бюджетами. При цьому, у відповідності до постанови КМУ від 19.09.2018 року 

№753 платежі акцизного податку з виробленого та ввезеного на митну територію 

України пального за ІІІ-й квартал надійшло тільки ввечері 28 вересня, внаслідок 

чого  переконтролювати  виконання Луківецького та Берегометського бюджетів не 

було можливості(надійшло 989,3 тис.грн.)  

По основних платежах загального фонду місцевих бюджетів району за 9 

місяців 2018 року надійшло: 

- податку на доходи фізичних осіб – 17 млн.608,4тис.грн., або 102,4%         

(+408,4 тис.грн.) до плану на 9 місяців та на 3 млн.898,5 тис.грн.(28,4%) більше від 

аналогічного періоду 2017 року;  

- плати за землю – 3 млн.785,9 тис.грн., або 92,0% до плану на 9 місяців та на 

458,9тис.грн.(10,8%) менше від аналогічного періоду 2017 року по всіх місцевих 



бюджетах. Незабезпечено виконання плану по платі за землю Берегометським 

селищним бюджетом (-397,8 тис.грн. до плану 9 місяців, та -605,5 тис.грн. до 

аналогічного періоду 2017 року), Лукавецьким сільським бюджетом(-21,0 тис.грн. 

до плану на 9 місяців 2018 року та -28,9 тис.грн. до аналогічного періоду 2017 

року), Сл.Банилівським сільським бюджетом (-9,5 тис.грн. до плану на 9 місяців, та 

-5,5 тис.грн. до аналогічного періоду минулого року). Причиною невиконання плану 

та зменшення надходжень до минулого року є  прийняття змін до законодавства 

України, а саме Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень у 2018 році», що передбачає встановлення фіксованої 

ставки земельного податку для земель залізниць в межах смуг відведення та 

гірничодобувних підприємств для видобування корисних копалин та розробки 

родовищ корисних копалин у розмірі 25%. Внаслідок прийняття відповідних змін 

місцевими бюджетами  недоотримано 844,4 тис.грн. земельного податку, та з 

державного бюджету не покрито відповідним фінансовим ресурсом дані втрати; 

- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів надійшло в сумі 928,6 тис.грн., або 87,7% (-129,9 

тис.грн.) до плану на 9 місяців 2018 року та на 838,2 тис.грн.(-47,4%) менше від 

аналогічного періоду минулого року. Незабезпечено виконання плану 

Берегометським селищним бюджетом(-185,5 тис.грн.)у зв”язку із перереєстрацією 

платника акцизного податку ТОВ «Рома» з юридичної на фізичну особу, 

Сл.Банилівським сільським бюджетом (-0,9тис.грн.) та зменшились надходження до 

минулого року по Берегометському селищному бюджету (-38,1%, -290,9тис.грн.), 

Лукавецькому сільському бюджету (-84,1%, -583,7тис.грн.) у зв’язку із сплатою у 

2017 році належних платежів за IV квартал 2016 року до Лукавецького сільського 

бюджету у сумі 597,2 тис.грн.( ТОВ «Компанія Софліт» - 501,4 тис.грн., ТОВ «Гет 

стар» - 94,8 тис.грн.), Слобода-Банилівському сільському бюджету (-19% або  -

0,8тис.грн.); 
- акцизного податку з виробленого та ввезеного на митну територію України 

пального надійшло в сумі 2млн.571,3 тис.грн., або 107,4% (+178,3 тис.грн.) до плану 

на 9 місяців п.р. та на 933,4тис.грн. (56,9%) більше від аналогічного періоду 

минулого року, зокрема до Берегометського селищного бюджету надійшло 527,4  

тис.грн. або 175,8% до плану та збільшились надходження до минулого року на 

409,6тис.грн.(447,7%), до Лукавецького сільського бюджету надійшло 2 

млн.044,0тис.грн. або 97,6% до плану, та збільшились надходження до минулого 

року на 524,0тис.грн.  

- податку на нерухоме майно надійшло в сумі 174,5 тис.грн., або 72,0% (-67,9 

тис.грн.) до плану на звітну дату та на 8,2тис.грн. більше аналогічного періоду 

минулого року. Найбільше даного податку надійшло до Берегометського селищного 

бюджету (59,2 тис.грн.) та Мигівського сільського бюджету (35,1тис.грн.), крім того 

збільшились надходження податку на нерухоме майно у порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року по Мигівському (1,9 рази), Сл.Банилівському (2,8 рази). Не 

забезпечено виконання плану на звітну дату усіма бюджетами району, крім 

Слобода-Банилівського та Банилівського сільських бюджетів; 

- єдиного податку надійшло в сумі 4 млн.694,7тис.грн., або 103,4% 

(+153,7тис.грн.) до плану на відповідний період, 77,8% до плану на рік та на 538,3 

тис.грн.(13%) більше до попереднього року. Найбільше даного податку надходить 

до Берегометського селищного бюджету (1млн.959,7тис.грн.) та Лукавецького 

сільського бюджету (732,3тис.грн.). Забезпечено виконання плану на 9 місяців 2018 



року усіма бюджетами району, крім Сл.Банилівського (-4,1 тис.грн.), Мигівського (-

20,1тис.грн.), Коритненського (-32,7тис.грн.); 

 До спеціального фонду надійшло доходів в сумі 4 млн.656,1 тис.грн., або 

105,8% (+255тис.грн.) до плану на звітну дату та на 1 млн.142,9 тис.грн.(32,5%) 

більше минулого року. В розрізі основних платежів до спеціального фонду місцевих 

бюджетів району за 9 місяців 2018 року надійшло: 

 - власних надходжень бюджетних установ – 4млн.185,4тис.грн., або 105,3% до 

плану та на 32,7% (+1млн.031,4тис.грн.) більше минулого року, з них надходжень 

від плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 1млн.976,2 тис.грн., 

96,9% до плану та в порівнянні з минулим роком менше на 66,5тис.грн.(3,3%); 

інших джерел власних надходжень(в т.ч. благодійних внесків) – 2млн.209,2тис.грн., 

114,2% до плану, та на 1млн.097,9 тис.грн., (у 2 рази) більше попереднього року. 

Незабезпечене виконання плану власних надходжень Берегометським селищним 

бюджетом (-21,3 тис.грн.), Банилівським (-17,9 тис.грн.), Коритненським(-

40,0тис.грн.) та Лукавецьким (-2,4тис.грн.) сільськими бюджетами. 

- до цільових фондів місцевих бюджетів надійшло 84,1 тис.грн., або 117,9%  

до плану та на 3,1тис.грн. (3,8%) більше від факту попереднього року. 

За 9 місяців 2018 року проведено видатків з місцевих бюджетів району в  

загальній сумі 385 млн.215,3 тис.грн., або 72,2% до уточненого плану на рік та 

93,1% до уточненого плану на звітну дату, в т.ч. по загальному фонду в сумі 375 

млн.258,3 тис.грн., або 72,3% до уточненого плану на рік та 93,6% до уточненого 

плану на звітну дату; по спеціальному фонду – 9 млн.957,0 тис.грн., або 69,6% до 

уточненого плану на рік та 78,1% до уточненого плану на звітну дату. 

Станом на 01.10.2018 року 2-ма місцевими бюджетами не дотримано  

виконання вимог ст.77 п.4 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення  у 

першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних 

установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та 

розміру мінімальної заробітної плати та оплату енергоносіїв в загальній сумі 4 

млн.204,3тис.грн., з них: Коритненським –171,2 тис.грн., з них на оплату праці з 

нарахуваннями - 167,5 тис.грн.(дошкільному навчальному закладу), енергоносії – 

3,7 тис.грн., установи районного бюджету на оплату праці з нарахуваннями 1 

млн.936,7 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів районного бюджету у сумі 436,7 

тис.грн., в т.ч. Вижницькому будинку дитячої та юнацької творчості в сумі 330,9 

тис.грн (за рахунок не виділення коштів з Вижницького міського бюджету в 

повному обсязі), Берегометській школі естетичного виховання в сумі 105,8 тис.грн., 

оплату енергоносіїв в сумі 1 млн.097,2 тис.грн.     

Станом на 01.10.2018 року розподілено вільні залишки коштів місцевих 

бюджетів в загальній сумі 7 млн.201,8тис.грн., або 96,7% до загальної суми. З 

загальної суми спрямовано на видатки загального фонду 4 млн.631,9тис.грн. та 

передано коштів із загального до спеціального фонду місцевих бюджетів 2 

млн.569,9 тис.грн. Уточнені залишки спрямовано на виконання частини 4 ст.77 

Бюджетного кодексу, а саме  по загальному фонду направлено на заробітну плату з 

нарахуваннями 1 млн.944,8 тис.грн.(27%), оплату комунальних послуг 350,8 тис.грн. 

(4,9%), продукти харчування 30,0 тис.грн.( 0,4%), медикаменти 110,0 тис.грн. ( 

1,5%), інші видатки 2 млн.196,3 тис.грн.(30,5%),  передачу коштів із загального 

фонду до спеціального 2 млн. 569,9 тис.грн. (35,7%) 

Крім того, розподілений вільний залишок коштів, кошти субвенції на 

соціально-економічний розвиток окремих територій в сумі 225,6 тис.грн., який 



спрямовано на капітальні видатки, додаткової дотації з державного бюджету в сумі 

162,8 тис.грн., які спрямовано на оплату енергоносіїв установ охорони здоров’я. 

Видатки місцевих бюджетів за 9 місяців 2018 року профінансовано на 23 

млн.810,4 тис.грн.(+6,6%) більше, ніж в попередньому році, з них загального фонду 

більше на 24 млн.451,2 тис.грн.(+7%), спеціального фонду менше на 640,8 тис.грн.(-

6%).  

Одним з найбільш ефективних шляхів розвитку району є покращення 

інвестиційного клімату та залучення як внутрішніх так і зовнішніх інвестицій. 

Важливим напрямом діяльності місцевих органів влади є інформаційне 

забезпечення потенційного інвестора. В районі створено та періодично оновлюється 

реєстр земельних ділянок та вільних виробничих приміщень, які можуть бути 

запропоновані інвесторам під реалізацію інвестиційних проектів. Станом на 

01.10.2018 року реєстр налічує 23 земельні ділянки загальною площею 114,7 гектари 

у 9 населених пунктах та 17 приміщень загальною площею 13552,8 кв.м. у 7 

населених пунктах. 

В галузь сільського господарства району за 9-ть місяців 2018 року залучено 

1,0 млн.грн. капітальних інвестицій на проведення добудови елеватора ТОВ 

«Агрозахід».  

Промисловими підприємствами району на розвиток матеріально-технічної 

бази залучено капітальних інвестицій у сумі 3301,0 тис.грн.  

З метою покращення інфраструктури та доступу до інформації в розвиток 

рекреаційно-туристичної сфери  НПП «Вижницький» залучено коштів в сумі 37,1 

тис.грн.  

Органами місцевого самоврядування з метою покращення благоустрою 

населення залучено капітальних інвестицій у сумі 720,5 тис.грн. та проведено 

капітальний ремонт вуличного освітлення з метою енергозбереження - 1240,8 

тис.грн. З метою підготовки до роботи в осінньо-зимовий період комунальними 

підприємствами району залучено 66,2 тис.грн. капітальних інвестицій. 

В розвиток транспортної інфраструктури освоєно 41380,8 тис.грн. Для 

розвитку галузі освіти залучено 3204,8 тис. грн., охорони здоров’я  

залучено 825,3 тис. грн., культури залучено 382,3 тис. грн.  

Згідно статистичних даних у розвиток економіки району за 9 місяців 2018 

року за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 38,2 млн.грн. капітальних 

інвестицій, що на 15,0 млн. грн. (64,6 %) більше порівняно з відповідним періодом 

минулого року. В розрахунку на одну особу по району обсяг інвестицій склав 686,6 

грн., або 269,8 грн. (67,7%) більше відповідного періоду минулого року. 

За умов дефіциту власних капіталовкладень важливого значення набуває 

залучення зовнішніх джерел фінансування, зокрема іноземних інвестицій. Обсяг 

внесених з початку інвестування в економіку району прямих іноземних інвестицій у 

формі акціонерного капіталу становить 3367,6 тис. дол. США. В розрахунку на одну 

особу обсяг інвестицій склав 60,6 дол. США.                                                   

З метою створення позитивного іміджу Вижниччини як туристичного краю 

на загальнодержавному та міжнародному рівнях прийнято участь у 25-й 

міжнародній туристичній виставці UITT «Україна – подорожі та туризм 2018» та в 

ХІІІ Буковинському туристичному ярмарку. З нагоди відзначення Дня туризму 25-

25 вересня 2018 року проведено засідання круглого столу з суб’єктами 

господарювання в туристичній галузі та обмін досвідом між суб’єктами сільського 

зеленого туризму Вижницького району та Долинського району Івано-Франківської 

області, що дало можливість представити туристичний потенціал обох районів. 



Основним багатством району є ліси, які займають 60 % від загальної території. 

Саме тому, одним із напрямків роботи в лісовій галузі є розвиток лісового гірського 

туризму на лісових угіддях. ДП «Берегометське ЛМГ» проводяться екскурсії за 

розробленим туристичним маршрутом, який сполучає лісові угіддя Вижницького та 

Путильського районів. Подолати його можна протягом 3-х, 5-ти днів, при цьому 

діють маршрути, які можна подолати за день, два. В ході екскурсій туристи мають 

змогу розташовуватися у будиночках лісника «Мигово-Майдан», Мигівського 

лісництва, у конторах Чемернарського та Гірсько-Кутського лісництв, а також у 

Шепітському, Селятинському, Путильському лісництвах. Крім проживання, у 

деяких лісництвах пропонується сауна, більярд, купання у чані. 

 Національним природнім парком «Вижницький» проводиться еколого-

просвітницька та природоохоронна робота на заповідній території на площі 11,2 тис. 

га, де промарковано 9 еколого-туристичних маршрутів та 2 екологічні стежки. 

Впродовж січня-вересня 2018 року туристичні послуги в районі надавали 67 

суб’єктів туристичної діяльності, з них 16 об’єктів туристично-рекреаційного 

призначення і 51 садиб сільського зеленого туризму. 

Спостерігається тенденція розширення туристичних закладів, зокрема 

продовжується будівництво туристичної бази в с. Мала Виженка Кулінковичем О.Б., 

на даний час збудовано дорогу, збудовано один будиночок та роводяться внутрішні 

оздоблювальні роботи. Завершується будівництво сільської зеленої садиби «Зруб» в 

с.Виженка, введення в експлуатацію якої планується на 2019 рік. В с.Мигове 

завершується будівництво крісельного підйомника СП ВКФ «Саторі» та кінно-

спортивного клубу «Migovo stables», введення в експлуатацію якого планується на 

2019 рік. Встановлено басейн на туристичній базі «Над Черемошем». 

За звітний період до місцевих бюджетів району туристичними закладами 

району було внесено туристичний збір в розмірі 5,3 тис.грн. (без врахування ОТГ) та 

прийнято близько 12 тис. осіб, як вітчизняних, такі іноземних туристів.  

Для забезпечення умов підтримки малого та середнього підприємництва в районі 

функціонує відповідна програма, заходи якої спрямовані на створення сприятливих 

умов для започаткування та ефективного провадження підприємницької діяльності 

району, усунення перешкод для розвитку підприємницької діяльності, підвищення 

рівня підприємницької активності сільського населення, створення сприятливого 

інвестиційного клімату.  

 В районі працює 3254 суб`єкти підприємницької діяльності, в тому числі: 

3057 – фізичних осіб, 197 – малих і середніх підприємств. За звітний період 

зареєстровано 6 юридичних осіб та 369 фізичних осіб-підприємців. При цьому в 

районі налічується 85 фермерських господарства. Значну частину у загальному 

обсязі реалізованої продукції району займають малі та середні підприємства – 43%. 

Суб`єкти малого та середнього підприємництва відіграють помітну роль у 

наповненні бюджетів усіх рівнів. Частка надходжень від даної категорії платників 

податків в загальній сумі надходжень складає – 26%. 

Протягом січня-вересня 2018 року в районі спостерігається позитивна 

динаміка розвитку галузі торгівлі. Оновлюється діюча торгівельна мережа 

обслуговування населення, так в районі проведені роботи з реконструкції частини 

житлових будинків в результаті чого введено в експлуатацію аптеку та 2 магазини в 

м. Вижниця, магазин в с. Мілієве, магазин в с.Коритне, магазин в с.Іспас. 

         В  районі функціонують 520 об'єктів роздрібної торгівлі, які належать як 

юридичним так і фізичним особам та 121 підприємств ресторанного господарства.                



В галузі побутового обслуговування працює 115 підприємницьких закладів. 

Найбільша кількість підприємців займається наданням перукарських послуг, 

ремонтом автотранспортних засобів та автомийки, пошиттям швейних виробів, 

фотопослугами. Суттєву роль відіграє роздрібна торгівля товарів народного 

споживання районної споживчої спілки, товарооборот якої за звітній період склав 

28531,8 тис. грн., що на 18,2 % більше відповідного періоду минулого року.  

         Одним із вагомих шляхів реалізації продовольчих та непродовольчих товарів 

населенню, особливо продуктів харчування, залишається торгівля на ринках. 

Ринкова діяльність району здійснювалася на 3 ринках різних форм власності (ТзОВ 

«Вижницький ринок», Вашківецький міський ринок, Берегометський ринок) та 4 

торгових майданчиках (Банилівський торговий майданчик, Іспаський торговий 

майданчик, Коритнянський торговий майданчик, Міліївський торговий майданчик). 

Загальна площа ринків складає 56,0 тис. м2, з неї відведена під торгівлю - 49,6 тис. 

м2 ; загальна площа торгових майданчиків складає 6,1 тис. м2 , з неї відведена 

під торгівлю - 4,5 тис. м2 . Загальна кількість торгових місць на ринках складає 949 

місць, на торгових майданчиках - 232. 

          На сьогодні, пропозиція товарів на продовольчих ринках та в торгівельній 

мережі в повному обсязі  задовольняє потреби населення в товарах народного 

споживання.    

Відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

розвитку інфраструктури райдержадміністрації видано громадянам 57 будівельний 

паспорт забудови земельних ділянок житловими будинками, господарськими 

будівлями та спорудами, надано 212 позитивних висновки, оформлено 7 паспортів 

прив’язки тимчасових споруд та видано 4 містобудівних умов та обмежень забудови 

земельних ділянок для будівництва об’єктів громадського та промислового 

призначення. На веб-сайті райдержадміністрації розміщено 11 детальних планів 

території. 

Житлово-комунальне господарство району об’єднує підприємство 

комунальної теплоенергетики, водопровідно-каналізаційного господарства та 

благоустрою населених пунктів району. 

На території смт.Берегомет послуги з водопостачання та водовідведення надає 

ПП «Криниця». Загальна довжина водопровідних мереж складає 3,7 км, загальна 

довжина каналізаційних мереж - 3,5 км. Централізованим питним водопостачанням 

забезпечено 209 абонентів, зокрема до зовнішніх інженерних мереж приєднано 28 

житлових багатоквартирних будинків, 22 будинки приватного сектору, 19 

нежитлових, в тому числі дитячі садки, ресторани, магазини. За звітний період 

проведено ремонт  0,4 км. (або 100% до плану)  водопровідних мереж та ремонт 0,3 

км. (або 100% до плану) каналізаційних мереж на загальну суму коштів 16,2 тис.грн. 

На підприємстві КП «КОМ-сервіс» Вижницької районної ради, яке є базовою 

теплопостачальною організацією з надання послуги централізованого виробництва, 

транспортування та постачання теплової енергії за звітний період проведено 

ремонтні роботи: 

- санітарно-гігієнічну побілку стін котельні а також пофарбування обладнання 

котельні; 

- ремонт топки котла – заміна «люльки» та вогнетривкої цегли; 

- ремонт шнека подачі технологічної тріски та вулкана; 

- заміну шарових кранів в системі опалення; 

- заготовлено палива (дрова, обаполи та тріска) в кількості 265  м.куб. 

- проведено повірку приладів в метрології (манометрів); 



- завершено роботи по промивці трубопроводів і гідравлічні випробування 

теплових мереж; 

- встановлено 6 вузлів комерційного обліку (лічильників). 

З метою покращення благоустрою населення та енергозбереження  проведено 

капітальний ремонт вуличного освітлення на загальну суму коштів – 1240,8 тис.грн., 

а саме  с.Лукавці – 176,5 тис.грн., с.Вовчинець – 136,0тис.грн., с.Майдан – 119,8 

тис.грн., с.Липовани – 120,5тис.грн., с.Вахнівці – 45,0 тис.грн., с.Мигове – 643,0 

тис.грн. Крім того, в с.Мигове придбано автозупинки на суму 75,0 тис.грн., 

Лукавецькою та Мигівською сільськими радами проведено капітальний ремонт 

приміщень адмінбудинків в загальній сумі – 645,5 тис.грн. 

На території населених пунктах району (без врахування ОТГ) за рік 

утворюється  близько 42495 м3 твердих побутових відходів, де діють 7 

паспортизованих сміттєзвалищ, які відповідають вимогам чинного законодавства 

щодо  умов їх функціонування і не чинять  негативного впливу на середовище 

жититтєдіяльності людини. Послугами із збирання сміття в 2018 році по населених 

пунктах району (без врахування ОТГ) очікується охопити біля 65 % населення. В 

2018 році на рекультивацію сміттєзвалищ та утилізацію відходів заплановано кошти 

в сумі 50,0 тис. грн., фактично виділено 22,5 тис. грн. В загальному діяльність 7 

місцевих рад, що не ввійшли до ОТГ, в сфері поводження з  ТПВ забезпечення 

належного санітарного стану та благоустрою населених пунктів полягає у виконанні 

завдань, визначених діючим законодавством України, розробляються відповідні 

програми та заходи, регуляторні акти, що затверджуються у встановленому  

порядку. 

Питанню  роздільного збирання  і утилізації твердих побутових відходів 

постійно приділяється значна увага. На виконання Закону України  «Про житлово-

комунальні послуги»  шість місцевих радах розробили та затвердили Правила 

благоустрою населеного пункту з наявністю Схем санітарної очистки населеного 

пункту.  

Питанню  роздільного збирання  і утилізації твердих побутових відходів 

постійно приділяється значна увага. Відповідно до ст. 32 Закону України «Про 

відходи» з метою обмеження та запобігання негативного впливу відходів на 

навколишнє природне середовище та здоров’я людини органам місцевого 

самоврядування рекомендовано посилити роботу в напрямку сортування та 

роздільного збирання  твердих побутових відходів. В ході проведення перевірок 

сміттєзвалищ в травні 2018 року місцевим радам рекомендовано посилити роботу по 

інформуванню населення щодо необхідності роздільного збирання та  сортування 

ТПВ, підібрати кандидатури людей, які б бажали займатися цією справою.  

  На даний час на території району місцевими радами, що не ввійшли в ОТГ, 

роздільне збирання побутових відходів (пластик, скло, картон) організовано в 

с.Банилів  та  впроваджено збір пластику біля бюджетних установ в с.Коритне. Крім 

того, на сміттєзвалищі с-ща Берегомет проводиться сортування зібраних відходів 

(метал, пластик, скло, картон).  

Працює 8 підприємств, які переробляють відходи деревообробки на паливні 

брикети і пелети, за рік виробляється біля 11 тис. тонн такої продукції. 

По місцевих радах, які не входять в ОТГ для прибирання і вивезення  

побутових відходів задіяні 1 самоскид,  2 трактори,1 екскаватор, 30 контейнерів 

ємкістю 1,2 м3 , 46 контейнерів для роздільного збору  побутових  відходів (в т.ч. для 

пластику -26, скла -23 одиниці). Протягом звітного періоду придбано 30 

контейнерів.  



З метою продовження впровадження енергоефективності та 

енергозбереження в бюджетних установах Вижницького району проведено ряд 

наступних заходів: проведено капітальний ремонт котелень Лукавецької ЗОШ І-ІІІ 

ст. на загальну суму 100,0 тис.грн.; Берегометської ЗОШ І-ІІІ ст №2 на загальну 

суму 250,0 тис.грн.; капітальний ремонт системи опалення в Коритненській ЗОШ І-

ІІІ ст. на загальну суму 250,0 тис.грн. та водяного опалення Коритненського ДНЗ на 

загальну суму 170,4 тис.грн.; проведені роботи по встановленню віконних 

енергозберігаючих блоків в Бережницькому НВК на загальну суму 100,0 тис.грн., 

Сл.Банилівському НВК на загальну суму 80,0 тис.грн., в Мигівській амбулаторії 

ЗПСМ на загальну суму 25,0 тис. грн., Великівському сільському клубі в сумі 65,0 

тис.грн.; закуплені нові кахельні комплекти та проведені роботи щодо заміни 

старих пічок в Бережонському НВК на загальну суму 30,0 тис.грн.. 

Крім того для приведення в належний стан об’єктів соціальної сфери та 

створення сприятливих умов перебування в освітніх установах проведено 

капітальний ремонт, а саме в Банилівській ЗОШ І-ІІІ ст. проведено капітальний 

ремонт каналізаційної системи на загальну суму 70,0 тис.грн. та проведено 

капітальний ремонт Банилівського ДНЗ на загальну суму 141,7 тис.грн.; проведено 

капітальний ремонт внутрішніх вбиралень в НВК «Берегометська гімназія» на 

загальну суму 100,0 тис.грн. та Сл.Банилівському НВК на загальну суму 100,0 

тис.грн. Для здійснення поточних ремонтів було придбано будівельні матеріали на 

загальну суму 250,0 тис.грн.  

         По закладах культури проведено капітальний ремонт Вовчинецького 

сільського клубу на загальну суму 183,4 тис.грн. 

Також, у звітному періоді проведено ремонтні роботи в закладах охорони 

здоров’я, а саме в КУ «Вижницька районна центральна лікарня» з метою приведення 

у належний санітарний стан будівлі моргу проведено капітальний ремонт на 

загальну суму коштів 343,5 тис.грн., крім того проведено капітальний ремонт 

технічних приміщень на суму – 169,2 тис.грн. та приміщення харчоблоку в сумі 0,8 

тис.грн.; в Мигівської АЗПСМ проведено капітальний ремонт в сумі 25,0 тис.грн. 

          За рахунок коштів державного бюджету проведено роботи щодо будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення та ремонту і утримання вулиць у населених пунктах, що 

належать до комунальної власності.  

За січень-вересень 2018 року в ході виконання заходів з організації безпеки 

дорожнього руху на дорогах загального користування Вижницького району філією 

«Вижницький райавтодор» проведено роботи з експлуатаційного утримання доріг 

на загальну суму 7257,5 тис. грн,  в т. ч. на  автодорогах державного значення 5299,9 

тис. грн, на автодорогах місцевого значення – на суму 1957,6 тис. грн., зокрема: 

- ліквідація деформації асфальтобетонного покриття: а/д державного значення - 

8868,7 м2  на суму 3805,0 тис. грн., а/д місцевого значення -  2478,6 м2 на суму 931,0 

тис. грн.; 

- встановлення та заміна дорожніх знаків: а/д державного значення 85 шт. на 

суму 61,2 тис. грн ; 

- ремонт тросового огородження: а/д державного значення –  0,5 км на суму 

16,6 тис. грн; 

- вирубка порослі: а/д державного значення - 9485 м2 на суму 30,5 тис. грн.; а/д 

місцевого значення - 1,7 тис. грн; 

- відновлення водовідвідних канав: а/д державного значення 1,2 км на суму 26,7 

тис. грн.;а/д місцевого значення - 0,2 км на суму 3,0 тис. грн; 



- профілювання гравійних доріг: а/д державного значення 16,0 км  на суму 11,0 

тис. грн.; а/д місцевого значення  -  на суму 259,3 тис. грн; 

- скошування трави на узбіччях: а/д державного значення  116,1км на суму  50,2  

тис. грн; 

-  ремонт та утримання штучних споруд: а/д державного значення   - на суму  

36,8 тис. грн.; а/д місцевого значення - 51,8 тис. грн; 

- організація та проведення вагового і габаритного контролю: а/д державного 

значення  - 95,7 тис. грн; 

- нанесення вертикальної та горизонтальної розмітки: а/д державного значення 

– 93,4 тис. грн.; а/д місцевого значення – 11,8 тис. грн; 

- фарбування та побілка стін та покрівель автопавільйонів: а/д державного 

значення - 30,3 тис. грн; 

- фарбування елементів огородження: а/д державного значення - 36,5 тис. грн.; 

а/д місцевого значення - 0,3 тис. грн.. 

Проведено роботи по догляду за водовідвідними спорудами та відновлення 

водовідведення з поверхні дорожнього одягу і земляного полотна, в тому числі біля 

автобусних зупинок, майданчиків відпочинку, павільйонів тощо: а/д державного 

значення – 93,0 тис. грн.; а/д місцевого значення - 18,1 тис.грн. 

Зимове утримання: а/д державного значення - 836,8 тис.грн; а/д місцевого 

значення - 677,8 тис.грн. 

Санітарний стан: а/д державного значення - 76,2 тис. грн.; а/д місцевого 

значення – 2,8 тис. грн.  

Крім  того, за рахунок коштів державного бюджету проведено роботи та 

завершується поточний середній ремонт дороги О26004 Вашківці - Карапчів - 

Лукавці на суму 25,4 млн.грн.; поточний середній ремонт частини дороги Т-26-01 в 

с.Банилів протяжністю 0,8 км. вартістю 8,0 млн. грн. 

За рахунок коштів місцевих бюджетів та благодійних коштів на суму біля 

265,0 тис.грн. проведено роботи з експлуатаційного утримання комунальних доріг 

місцевих рад району.  

Робота транспортних підприємств спрямована на створення необхідних 

передумов для більш повного і якісного задоволення потреб населення району у 

пасажирських  та вантажних перевезеннях.  

Сформована і затверджена автобусна мережа налічує 78 оборотних рейси, в 

т.ч. – 20 приміських на 13 маршрутах, 58 – міжміських. На даний час зазначені 

маршрути обслуговують 3 автоперевізники – юридичні особи та 10 – фізичних осіб - 

підприємців. У відповідності до розкладу руху щоденно на приміських та 

міжміських маршрутах загального користування працює 41 одиниця автобусів та 

мікроавтобусів. 

Здійснюється постійний моніторинг виконання автоперевізниками району 

регулярного руху автобусів на маршрутах. 

За січень-вересень 2018 року підприємствами автомобільного транспорту 

перевезено (з урахуванням перевезень підприємцями – фізичними особами) 25,0 тис. 

тонн вантажів, виконано вантажооборот у обсязі 6,6 млн. ткм. У порівнянні з 

аналогічним періодом 2017 року спостерігається збільшення обсягу перевезених 

вантажів на 47,2 %, а вантажообороту – 23,2 %) 

Пасажирським транспортом за січень-вересень 2018 року перевезено 914,2 

тис. пасажирів, що на 5,4% більше, ніж за відповідний період 2017 року. Обсяг 

пасажирообороту збільшився на 71,2% і становив 85,6 млн.пас.км. 



За звітний період в результаті проведеного конкурсу з визначення 

автомобільних перевізників з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на 

приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі 

території Вижницького району районною державною адміністрацією  було укладено 

7 договорів,  також відновлено виконання рейсу «Бережниця-Вижниця» на основі 

Тимчасової угоди в понеділок та п’ятницю. 

З метою створення умов для поліпшення соціального захисту населення 

району в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації ведеться 

облік осіб, які мають право на пільги, зокрема в базу даних до Єдиного державного 

автоматизованого реєстру станом на 01.10.2018 року внесено 12352 осіб пільгових 

категорій громадян, в тому числі 458 учасників бойових дій, 79 інваліди війни, 723 

учасників війни, 97 сімей загиблого (померлого) ветерана війни та ін.  За надані 

пільги на житлово-комунальні послуги, тверде паливо і скраплений газ, пільговим 

категоріям громадян відшкодовано 4058,2 тис. грн.  

 У 2018 році різні види державних соціальних виплат отримали                     

7039 сімей  на загальну суму 122,6 млн. грн.,  з них  малозабезпечені - 1374 сімей на 

суму  59,6 млн. грн., інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів – 790 осіб на суму  13,6 

млн. грн.  Соціальними інспекторами  обстежено 189 сімей.  

Станом на 01.10.2018 року на обліку перебуває 12 сімей, які отримують соціальну 

допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Грошове 

забезпечення батькам–вихователям і прийомним батькам  виплачено в сумі 1823,9 

тис. грн. 

Субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива станом 

на 01.10.2018 року призначено 10517 сімей на суму 59015,9 тис. грн. 

       Профінансовано та виплачено монетизації субсидії на суму 476,4 тис. грн., 

тобто частина невикористаної суми субсидії в еквіваленті, який не перевищує 

вартості 100 куб. метрів природного газу або вартості 150 кВт/г електричної енергії, 

перераховується на особовий рахунок одержувача субсидії в банківській установі 

або виплачується через відділення поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта» на підставі 

списків таких осіб, які подаються до 1 червня поточного року  підприємствами 

виробниками/виконавцями послуг з газо - електропостачання в паперовому та 

електронному вигляді.  

На обліку  перебуває 10 осіб із п’яти сімей військовослужбовців 

(військовозобов’язаних, резервістів), які загинули в ході проведення 

антитерористичної операції в східних областях України. Всі сім’ї загиблих 

користуються пільгами (50% знижка на комунальні платежі та 50%).    

Впродовж звітного року з районного бюджету надано одноразову грошову 

допомогу 9 учасникам антитерористичної операції  на суму 17,0 тис. грн.  

Надано одноразову грошову допомогу членам сімей осіб, смерть яких 

пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, які відбулись у період з 

21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року та особам, які отримали тілесні 

ушкодження,  побої, мордування, під час участі в зазначених акціях в сумі 485,3 тис. 

грн.  

З метою дотримання вимог законодавства щодо оплати праці, своєчасної та 

легальної виплати заробітної плати, використовуючи усі наділені законодавством 

повноваження проведена інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення 

щодо негативних наслідків при нелегальній зайнятості, обов’язкове дотримання 

роботодавцями мінімальних гарантій в оплаті праці, забезпечення сплати ЄСВ за 



найманих працівників та дотримання трудового законодавства в сфері зайнятості; 

проведено 10 засідань робочої групи з питань легалізації заробітної плати та 

зайнятості населення на яких заслухано 79 суб’єкти господарювання та 3 виїзди на 

місця здійснення підприємницької діяльності суб’єктами господарювання; 

проведено 10 засідань комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій, соціальних виплат. В результаті в 

районі покращено ситуацію щодо укладання трудових договорів та забезпечення 

найманих працівників заробітної платою не нижче встановленої загальнодержавної 

гарантії в оплаті праці. 

 Медична допомога сільському населенню Вижницького району (без 

врахування ОТГ) надається персоналом КНП «Берегометський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» та КНП «Вашківецький центр первинної медико-

санітарної допомоги» до складу яких входить 6 амбулаторій та 23 ФАПи. У 

сільських медичних закладах району працюють 17 сімейних лікарів та 56 

працівників середнього та молодшого медичного персоналу. За звітний період 

сімейними лікарями проведено 61554 лікарських відвідувань, в тому числі 23823 

відвідувань в дома. 

Крім того медичні послуги в районі надає КУ «Вижницька районна 

центральна лікарня». За звітний період до вузьких спеціалістів поліклініки 

проведено 159434 лікарських відвідування, до лікарів стоматологів  було зроблено - 

42532 відвідування. 

У звичайному стаціонарі на 230 ліжок проліковано 6532 хворих відповідно 

проведено 64602 ліжко – днів, також функціонують 114 ліжок денного перебування 

хворих. Безкоштовними медикаментами забезпечено 916 осіб на загальну суму 451,5 

тис.грн., в тому числі 18 осіб учасників АТО на загальну суму 16,4 тис.грн. Також 

надано послуги з безкоштовного зубопротезування 18 особам пільгових категорій на 

загальну суму 48,9 тис.грн., з них 4 особи учасники АТО на загальну суму 12,4 

тис.грн. Надано медичні послуги санаторного лікування 13 хворим в 

банеологічному санаторії «Брусниця» на загальну суму 48,0 тис.грн.   

На забезпечення матеріально-технічної бази установ охорони здоров’я району 

використано коштів в загальній сумі – 59,5 тис.грн., зокрема для Мигівської 

амбулаторії ЗПСМ  придбано комп’ютер на суму 8,0 тис.грн. та автомобільні шини 

для службового автомобіля на суму 12,0 тис.грн.; для Долішньошепітської 

амбулаторії ЗПСМ придбано комп’ютер на суму 10,0 тис.грн.; для Лукавецької 

амбулаторії ЗПСМ придбано запасні частини до службового автомобіля на суму 1,5 

тис.грн, предмети та матеріали на суму 25,0 тис.грн.; придбано предмети та 

матеріали для Вовчинецького ФАПу в сумі 1,5 тис.грн., для Вахнівецького ФАПу 

1,5 тис.грн. 

За статистичними даними на початок 2018/2019 навчального року система 

освіти району налічує 14 закладів ЗЗСО (3655 учнів) та 8 ДНЗ (755 вихованців), 5 

НВК (235 вихованців). Дошкільною освітою охоплено разом ЗДО та НВК - 36 груп 

(990 вихованців). 

На оздоровчу кампанію у 2018 році виділено 150 тис. грн., зокрема придбано 

путівки 40 путівок та оздоровлено відповідно 40 дітей.  

В загальному охоплено відпочинком 217 школярів. Функціонували 4 

пришкільні табори з поглибленим вивченням іноземної мови у яких взяли участь 

147 дітей; оздоровчий табір «Зелені пагорби» на базі, якого оздоровлено 40 дітей та 

туристичний табір де відпочивало 30 дітей. В туристично-екскурсійних подорожах 

взяли участь 2680 дітей шкільного віку. 



Особливу роль у сучасній українській школі відіграє інклюзивна освіта. З 

метою забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами від 2-х до 18-и 

років на здобуття дошкільної  та загальної середньої освіти, шляхом проведення 

комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-

педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження, 

за рішенням ХХІІ сесії VІІ скликання Вижницької районної ради від 19.04.2018 року 

№40-22/18 створено комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Вижницької районної ради. 

Проведено капітальний ремонт приміщення районного інклюзивного 

ресурсного центру на загальну суму коштів 83,0 тис.грн. та придбано мультимедійне 

та комп’ютерне обладнання на суму 117,0 тис.грн. 

         На забезпечення матеріально-технічної бази освітніх установ району 

використано коштів в загальній сумі – 221,5 тис.грн., зокрема на придбання 

спортивного інвентарю для Лопушнянської ЗОШ I—III ступенів в сумі 50,0 тис.грн.; 

на придбання для  Берегометської ЗОШ І-ІІІ ст. №4 комплектів меблів в сумі 12,0 

тис.грн. та мультимедійного обладнання в сумі 20,0 тис.грн.; на придбання 

спортивного інвентарю для Коритненської ЗОШ І-ІІІст. в сумі 100,0 тис.грн.; на 

придбання для Лукавецької ЗОШ І-ІІІст. шкільних дошок в сумі 3,5 тис.грн., 

предметів та матеріалів в сумі 5,0 тис.грн., макету автомата Калашникова АК-74 в 

сумі 15,0 тис.грн.; на придбання меблів для Лопушнянської ДНЗ в сумі 16,0 тис.грн. 

Актуальним залишається питання щодо трансформування мережі закладів 

освіти району в межах наявних фінансових ресурсів, яке постійно аналізується і 

вживаються відповідні заходи. Так, у 2017/2018 навчальному році, на виконання 

рішення ХХІХ сесії VІІ скликання Берегометської селищної ради від 23.05.2018 

року навчально-виховний комплекс «Берегометський  дошкільний загальноосвітній 

заклад І ступеня» Бергометської селищної ради Вижницького району Чернівецької 

області з 01 червня 2018 року реорганізовано шляхом перетворення закладу в 

«Берегометський заклад дошкільної освіти №4 «Веселка». 

Впродовж звітного періоду робота відділу культури райдержадміністрації 

спрямовувалась на збереження, розвиток, популяризацію національних та духовних 

традицій нашого краю. Для цього в районі працює розгалужена мережа закладів 

культури, яка  налічує 33 клубних закладів, з них – 5 Будинків культури, 1 – 

Народний дім, 8 – будинків народної творчості та дозвілля та 19 клубів; 35 

бібліотек; 5 шкіл мистецтв. При клубних закладах району працюють 138 

аматорських колективів в яких приймає участь 1528 учасники. Крім того, в районі 

працюють 14 музеїв. 

Культурна спадщина Вижницького району налічує 90 пам’яток історії та 

культури, а саме: 20 – археології; 30 – історії; 8 – монументального мистецтва; 2 – 

національного та 30 – місцевого значення пам’яток архітектури. Із зальної кількості 

2 пам’ятки – національного та 88 – місцевого значення. На даний час підписано 15 

охоронних договорів з власниками (користувачами) пам’яток культурної спадщини 

району. 

Основними формами роботи закладів культури району є організація та 

проведення державних, професійних свят, концертів, фестивалів, тематичних 

заходів, приурочених пам’ятним та знаменним датам. На виконання зазначених 

заходів спрямована Районна комплексна Програма розвитку культури Вижницького 

району на 2016 – 2018 роки.  За звітний період з районного бюджету виділено кошти 

в сумі 81,0 тис.грн., які спрямовані на вручення районних премій імені Г. Гараса (В. 

Михайлюка,М. Шутака, В. Васькова) -12,0тис.грн.; проведення регіонального 



фестивалю народної творчості «Калинові обереги» -25,0тис.грн., відкритого 

фестивалю українського кіно та пісні «Миколайчук – фест» -20,0 тис.грн.; участь у 

Міжнародних фестивалях (перевезення) - 3,0 тис.грн., «Буковинські зустрічі» - 20,0 

тис.грн., «Квітне Черемшина» - 1,0 тис.грн.   

В районі забезпечено належну реалізацію державної політики з питань 

соціального захисту дітей та координацію роботи щодо їх соціалізації. На обліку в 

центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації 

знаходяться 148 сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Протягом 

звітного періоду здійснено соціальний супровід 1 сім’ї, в якій виховуються 7 дітей, 

причина – насильство в сім’ї. Протягом звітного періоду здійснювалось соціальне 

супроводження 8-ми прийомних сімей,  в яких виховуються 16 прийомних дітей, 4 

дитячих будинки сімейного типу, де виховуються 26 вихованців. Охоплено 

соціальним патронажем 10 внутрішньо переміщених сімей, в яких виховуються 12 

дітей. 

Проводиться профілактична робота в школах району з учнями старших класів. 

Всього профілактичною роботою охоплено 276 учнів. 

Розповсюджено 70 плакатів, листівок, брошурок, спрямованих на формування 

здорового способу життя та попередженню насильства. 

Працівниками центру проведено групові профілактичні заходи з умовно 

засудженими,  охоплено 25 осіб, в т.ч. троє неповнолітніх а також добровільне 

експрес тестування на ВІЛ/СНІД. 

Надано гуманітарну допомогу 37 сім’ям, що опинились в СЖО. 

Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації 

25.10.2018 року організовано та  проведено круглий стіл з батьками – вихователями, 

прийомними батьками, опікунами (піклувальниками) Вижницького району за участі 

мобільної консультативної групи в складі директора Чернівецького обласного 

центру соціально-психологічної допомоги, практичного психолога,  лікаря-

психолога. Темою обговорення стали причини виникнення та способи уникнення 

конфліктних ситуацій в сім’ї, наслідки насильства в родині, надані практичні 

психологічні поради як покращити клімат в родині.  

Проведено 89 перевірок цільового використання коштів при народженні 

дитини, надано дві  пропозицій щодо припинення виплати допомоги у зв’язку із 

нецільовим використанням коштів. 

В районі продовжується інформаційна кампанія по пошуку патронатних 

вихователів та кандидатів у прийомні батьки та батьки – вихователі.  

На посилення соціального захисту дітей, що опинились в складних життєвих 

обставинах, попередження негативних проявів у дитячому середовищі службою у 

справах дітей розроблено Програму запобігання дитячій бездоглядності та захисту 

прав дитини у Вижницькому районі на 2017-2021 роки, яка затверджена рішенням 

одинадцятої сесії Вижницької районної ради Чернівецької області VІІ скликання від 

22 грудня 2016 року №223-11/16. У 2018 році на виконання Програми 

профінансовано 24 тис. грн., з них використано 17,0 тис. грн. 

 Станом на 01.10.2018 рік у районі проживає 103 дитини-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування, які перебувають у сім’ях громадян та 18 

усиновлених дітей. 

 На обліку у службі у справах дітей перебувають 82 – дитини-сироти та 

дитини, позбавленої батьківського піклування та 41 – дитина, яка опинилась у 

складних життєвих обставинах. 



 За 9 місяців на первинний облік взято 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, всі перебувають у сімейних формах виховання. 79 дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  охоплені сімейними формами 

влаштування (73 дитини – під опікою,  6 дітей - у прийомних сім’ях та дитячих 

будинках сімейного типу), що становить 96,3%.  

 За 9 місяців поточного року усиновлено 3-х дітей даної категорії, ще один 

позов щодо усиновлення 2-х дітей перебуває на розгляді суду. За ініціативи служби 

у справах дітей з метою захисту прав та законних інтересів дітей прийнято 44 

розпорядження районної державної адміністрації, 10 висновків органу опіки та 

піклування, службою у справах дітей прийнято 54 накази, працівники служби 

прийняли участь у 88 судових засіданнях, подано 3 позови про відібрання 5-х дітей 

без позбавлення батьків батьківських прав та стягнення аліментів, з них 1 

задоволено. Проведено 3 засідання координаційної ради, де було заслухано 9 

питань. 

 Проведено 24 профілактичних рейдів у тому числі і нічні з метою 

попередження безпритульності та бездоглядності серед дітей, недопущення 

вчинення ними правопорушень та злочинів. В результаті дітей, схильних до 

бродяжництва, жебракування не виявлено. Організовано та проведено Дні права у 6-

х навчальних закладах району, також працівники служби приймають участь у 

загальношкільних зборах. 

Здійснено 46 перевірок умов утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою та піклуванням 

громадян, 24 перевірки умов виховання та утримання дітей, які виховуються у 

прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, 69 обстежень 

неблагополучних сімей в населених пунктах району з метою своєчасного виявлення 

і взяття на облік дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. 

 Проводиться роз’яснювальна робота серед населення в ході здійснення 

соціального супроводу та профілактичної роботи. Щомісячно проводиться засідання 

Комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглядаються питання щодо захисту 

законних прав та інтересів дітей. Так за даний період проведено 8 засідань на яких 

розглянуто 39 питань щодо захисту прав та інтересів дітей.  

За ініціативи служби у справах дітей для 2-х дітей-сиріт та 2-х осіб з їх числа 

за рахунок державної субвенції у власність придбано житловий будинок  та 

квартиру, 1 квартиру під соціальне житло для 2-х осіб.  

 
 

2. Проблеми розвитку економіки і соціальної сфери району 

До чинників, що гальмують економічний розвиток району, належать: 

- політична нестабільність та зростання соціальної напруги в суспільстві у 

зв’язку із військовими діями на сході країни; 

-  коливання курсу національної грошової одиниці, фінансова нестабільність, 

погіршення інвестиційного клімату в країні; 

- високий рівень дотаційності бюджету, незначні обсяги капітальних видатків у 

структурі районного бюджету; 

- недостатність власних фінансових ресурсів у господарюючих суб’єктів, а 

також ускладнення запозичення коштів на прийнятних умовах; 

- високий рівень безробіття, особливо у сільській місцевості;  

- міграція населення працездатного віку за межі України; 



- недостатній рівень і якість надання соціальних і медичних послуг, недостатня 

забезпеченість медичних закладів сучасною лікувально-діагностичною технікою і 

устаткуванням та якісними медикаментами; 

- незабезпеченість в повній мірі необхідних умов для життєдіяльності осіб з 

обмеженими фізичними можливостями; 

- низька інтегрованість сільського господарства до ринкового середовища, 

низький рівень впровадження сучасних агротехнологій у рослинництві і 

тваринництві та внесення добрив; 

- неповна завантаженість виробничих потужностей промислових підприємств, 

недостатня конкурентоспроможність продукції на внутрішньому і зовнішньому 

ринках, зокрема, внаслідок використання у виробничих процесах морально 

застарілого, технологічно зношеного та енергоємного обладнання, а також потреба 

у внутрішніх та зовнішніх інвестиціях для відновлення і розвитку виробництва; 

- низький рівень інфраструктурних комунікацій у рекреаційних зонах, 

незначний асортимент туристичної продукції; 

- неналежний стан автомобільних доріг загального користування, в тому числі 

місцевого значення; 

- висока енергоємність об’єктів бюджетної сфери та житлового сектору; 

- низький рівень використання джерел альтернативної енергії, впровадження 

енергоефективних технологій; 

- потребує покращення стан об’єктів соціальної сфери; 

- відсутність забезпечення якісною питною водою окремих населених пунктів 

району; 

- незадовільний рівень протипаводкового захисту та його фінансування;  

- висока ймовірність настання стихійних лих; 

- відсутність у районі підприємства для сортування та переробки твердих 

побутових відходів. 
Зазначені проблеми негативно впливають на розвиток основних галузей 

економіки району, створення робочих місць, зростання добробуту та комфортного 
життя населення  та є важливими для вирішення у 2019 році. 

3. Пріоритетні напрями економічного 

і соціального розвитку Вижницького району на 2019 рік 
  

№ 

з/п 

Пріоритети напрями 

розвитку 

Шляхи її досягнення Очікувані результати 

1. Розвиток та 

модернізація 

інфраструкту

ри, 

насамперед 

транспортних 

комунікацій 

та житлово-

комунальної 

сфери 

1.1. Будівництво пішохідного 

переходу через річку Сірет  із 

можливістю проїзду автомобіля 

швидкої допомоги в смт.Берегомет 

Забезпечення 

транспортного 

сполучення, зокрема 

безперешкодного 

сполучення селища 

Берегомет із селом 

Заріччя та 

забезпечення проїзду 

жителям зазначених 

населених пунктів до 

дороги яка сполучає із 

районним центром. 

2. Гармонійний 

розвиток провідних 

галузей економіки 

регіону 

 

2.1. Продовження робіт щодо 

виготовленні дозвільної документації 

для введення в експлуатацію 

промислового підприємства по 

виробництву електроенергії ТзОВ 

Збільшення 

виробництва товарної 

продукції, 

надходжень до 

бюджетів усіх рівнів, 



«Енергоінвест» в с.Іспас. А також 

встановлення турбін на підприємстві. 

2.2. Виготовлення проектно-

кошторисної документації, 

отримання дозволів на  будівництво 

об’їзної дороги Іспаською філією 

«Клесівський кар’єр Нерудних 

копалин «Технобуд» з метою 

власного використання для 

перевезення продукції. 

2.3.Виконання першочергових 

заходів щодо підвищення родючості 

ґрунтів використовуючи 

ресурсозберігаючі технологій (mini-

till) в кількості 1250 га.  

2.4. Завершення будівництва, 

введення в експлуатацію елеватора 

ТОВ «Захід-Агро» м. Вашківці. 

створення нових 

робочих місць, 

виробництво 

альтернативних видів 

палива. 

Збільшення валового 

виробництва зернових 

культур. Збільшення 

якісного насіневого 

матеріалу. 

 

3. Розвиток 

туристичного 

потенціалу 

 

3.1.Продовження будівництва 

туристичної бази (комплексу) в с. 

Мала Виженка приватним 

підприємцем Кулінковичем О.Б. 

3.2. Введення в експлуатацію 

сільської зеленої садиби «Зруб» в 

с.Виженка. 

3.3. Введення в експлуатацію, 

відкриття кінно-спортивного клубу 

«Migovo stables» в с. Мигове. 

3.4. Завершення будівництва 

крісельного підйомника СП ВКФ 

«Саторі» 

Покращення 

туристичної 

інфраструктури, 

збільшення кількості 

робочих місць та 

потоку туристів у 

районі. 

4. Розвиток 

культури і 

духовності 

4.1.Організація та проведення ХХVI 

Міжнародного гуцульського 

фестивалю;  

4.2. Проведення капітального 

ремонту Вижницького РБНТД 

 

Забезпечення 

збереження та 

розвитку  культурно-

мистецької  та 

духовної спадщини 

району. Покращення 

матеріально-технічної 

бази з метою 

покращення умов 

праці та 

функціонування 

закладів культури 

району.  

5. Розвиток 

науки та 

освіти 

5.1. Будівництво спортивного 

майданчика зі штучним покриттям 

Банилівської ЗОШ І-ІІІ ст. в 

с.Банилів; 

5.2. Капітальний ремонт корпусу А 

Мигівського НВК з можливістю 

розміщення ДДУ 

Покращення умов 

надання освітніх 

послуг, збільшення 

рівня охоплення дітей 

дошкільною освітою 

та покращення умов 

навчання. 

6. Розвиток системи 

соціального захисту 

населення, охорони 

здоров’я, спорту 

6.1. Капітальний ремонти приміщень 
та інженерних мереж пологового 
будинку, даху корпусів терапії та 
бухгалтерії, харчоблоку, зовнішніх 
мереж КУ «Вижницька центральна 
районна лікарня»  

Покращення надання 

якості медичних 

послуг, належні 

умови під час 

стаціонарного 

перебування, 



покращить санітарно-

гігієнічних норм, 

скорочення 

енергоспоживання. 

7. Впровадженн

я екологічних 

та 

енергозберіга

ючих 

технологій 

7.1. Встановлення сонячних 

колекторів для підігріву води в 

Мигівському НВК; 

7.2. Заміна газових котлів на 

енергозберігаючі з використанням 

альтернативних видів палива:  

- капітальний ремонт котельні 
(заміна газових котлів на 
альтернативний вид палива) 
Мигівського НВК; 

- поточний ремонт котельні та 
системи опалення (заміна газових 
котлів на альтернативний вид палива) 

Банилівської ЗОШ І-ІІІ ст.;  
- капітальний ремонт котельні 

(заміна газових котлів на 
альтернативний вид палива)  НВК 
«Берегометська гімназія»  смт. 
Берегомет;  

- капітальний ремонт котельні 
(заміна газових котлів на 
альтернативний вид палива) 
Коритнянської ЗОШ І-ІІІ ст. 
с.Коритне, вул.Головна,15; 

7.3.Енергозбереження шляхом заміни 

вікон, дверей, покрівлі даху в 

закладах освіти: 

- заміна покрівлі в НВК 
«Берегометська гімназія» смт. 
Берегомет; 

- заміна покрівлі в Берегометській 
ЗОШ І -ІІІ ст. №3 смт. Берегомет; 

- капітальний ремонт (заміна вікон ) 
в Берегометському ЗНЗ ДНЗ смт. 
Берегомет; 

- капітальний ремонт (заміна вікон ) 
в Берегометській ЗОШ І -ІІІ ст. №4 
смт. Берегомет; 

- капітальний ремонт покрівлі 
Долішньошепітської НВК (ЗОНЗ  І-
ІІІ ступеня) (ДНЗ) по вул. Головній, 
62 Б в селі Долішній Шепіт.  

Ефективне 

використання 

енергоресурсів, 

раціональне 

використання 

бюджетних коштів 

шляхом 

впровадження 

енергозберігаючих 

заходів, при цьому 

створення 

сприятливих умов для 

надання якісних 

освітніх послуг. 

 

 


