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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 внесення змін до районного 

бюджету на 2018 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 двадцять п’ятої  сесії Вашківецької 

міської  ради VІІІ скликання від 15 листопада 2018 року №551-27/18 “Про 

внесення змін до міського бюджету на 2018 рік”, рішення  позачергової 

двадцять восьмої  сесії Вашківецької міської  ради VІІІ скликання від 11 грудня 

2018 року №638-28/18 “Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік”,  

рішення двадцять другої  сесії Долішньошепітської сільської  ради VІІ 

скликання від 13 грудня 2018 року №203/22-2018 “Про внесення змін до 

сільського бюджету на 2018 рік”,районна рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Збільшити загальний обсяг дохідної частини районного бюджету на 

2018 рік в сумі 61700 гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 61700 

гривень за рахунок: 

1.1. Іншої цільової субвенції з Вашківецького міського бюджету по 

загальному фонду в сумі 27000 гривень, з них на виконання районної програми 

підтримки діяльності Вижницької районної організації ветеранів, політв’язнів 

та репресованих України на 2017 - 2021 роки в сумі 2000 гривень, на виконання 

Програми сприяння діяльності органу Державної казначейської служби 

України при казначейському обслуговування установ та організацій 

Вижницького району на 2016-2018 роки в сумі 25000 гривень. 

1.2. Іншої цільової субвенції з Долішньошепітського сільського бюджету 

в  загальній сумі 34700 гривень, в тому числі на харчування  дітей пільгової 

категорії (СЖО) Долішньошепітського НВК та Лопушнянської ЗОШ І-ІІІ ст в 

сумі 16000 гривень, на перебудову пічки у Долішньошепітському 

НВК(дошкільний підрозділ)  в сумі 13700 гривень, на виконання Програми  

сприяння діяльності органу Державної казначейської служби України при 

казначейському обслуговуванні установ Вижницього району на 2016 -2018 

роки в загальній сумі 5000гривень.  



 2 

2. Збільшити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2018 

рік в сумі 61700 гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 61700 

гривен, з них за рахунок іншої субвенції з місцевих бюджетів та зменшити  

обсяг резервного фонду районного бюджету в сумі 713700 гривень. 

3. Внести зміни в додаток 3 до рішення дев’ятнадцятої сесії 

Вижницької районної ради VІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 150-19/17 

“Про  районний бюджет на 2018 рік ”, згідно з додатком 2 до цього рішення. 

4.  Надати іншу субвенцію з районного бюджету по загальному фонду 

Слобода - Банилівському сільському бюджету в  сумі 75000 гривень на оплату 

праці з нарахуваннями, Коритненському сільському бюджету в сумі 175000 

гривень, них на оплату праці з нарахуваннями в сумі 129200 гривень, на оплату 

енергоносіїв в сумі 3900 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.  

5. Внести зміни в додаток 6 “ Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році 

будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку”, згідно з додатком 4 

до цього рішення. 

6. Внести зміни в додаток 7 “Перелік місцевих програм, які будуть 

фінансуватися за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році”, згідно з 

додатком 5 до цього рішення. 

7. Затвердити розпорядження районної державної адміністрації від 

21.11.2018 року № 384 “Про  перерозподіл показників районного бюджету на 

2018 рік ”, від 29.11.2018 року №393 “Про уточнення показників районного 

бюджету на 2018 рік”, від 05.12.2018 року №400 “Про уточнення та 

перерозподіл показників  районного бюджету на 2018 рік”, від 13.12.2018 року 

№413 “Про уточнення та перерозподіл показників  районного бюджету на 2018 

рік”. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Вижницької районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-

економічного розвитку. 

    
 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  

 


