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УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

П Р О Т О К О Л 

десятої  сесії районної ради  

VІІ скликання 

8 грудня 2016 року                                                                       м.Вижниця 

            1100 год. 

Присутні                         -  28 депутатів районної ради 

                                             із  34 (список додається) 

  

Головує:  Андрюк М.І.  – голова районної ради.  

Президія:  

Сенчук Р.І. – голова районної державної адміністрації.  

Вірста С.Д.  – заступник голови районної ради. 

Запрошені: 

- депутати обласної ради від Вижницького району; 

- голова, заступники голови райдержадміністрації, начальники управлінь і 

відділів райдержадміністрації; 

- заступник керівника Кіцманської місцевої прокуратури;  

- голова Вижницького районного суду; 

- начальник районного відділу СБУ та начальник Вижницького 

відділення поліції Кіцманського відділу Головного Управління Національної 

поліції в Чернівецькій області; 
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Начальники: 

- державної податкової інспекції; 

- управління державної казначейської служби України у Вижницькому 

районі; 

- управління Пенсійного фонду у Вижницькому районі; 

- районного центру зайнятості населення; 

- керівники окремих підприємств, установ і організацій, служб району; 

- голови Вижницької та Вашківецької ОТГ; 

- селищний, сільські голови; 

- керівники районних організацій політичних партій, блоків, громадських 

формувань; 

- представники засобів масової інформації. 

Андрюк М.І. – голова районної ради вніс пропозицію обрати 

секретаріат десятої сесії районної ради.  

Обрання  секретаріату: 

Голосували за пропозицію голови районної ради Андрюка М.І.: обрати 

секретаріат десятої сесії районної ради у складі трьох депутатів: 

   За – 28,  проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили:   

Рішення прийняти (додається №189-10/16) 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради вніс пропозицію обрати лічильну 

комісію десятої сесії районної ради.  

   Обрання   лічильної  комісії: 

Голосували за пропозицію голови районної ради Андрюка М.І.: обрати 

лічильну комісію десятої сесії районної ради у складі трьох депутатів: 

   

За – 28,  проти – 0,  утримались – 0. 

Вирішили :   
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Рішення прийняти (додається №190-11/16). 

Обговорення порядку денного та регламенту роботи десятої сесії 

районної ради VІІ скликання: 

Голосували за пропозицію голови районної ради Андрюка М.І.:  

прийняти порядок денний та регламент роботи десятої сесії районної ради VІІ 

скликання за основу: 

За – 28,  проти – 0,  утримались – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

Постійною комісією районної ради з питань регламенту, депутатської 

діяльності, етики, законності і захисту прав громадян було внесено пропозицію 

включити в порядок денний десятої сесії питання: 

1. «Про звернення депутатів районної ради до Верховної Ради України 

стосовно внесення змін до статі 1 Закону України «Про статус гірських 

населених пунктів України». 

2. «Про звернення депутатів районної ради до Чернівецької обласної 

ради стосовно співфінансування Центру Червоного Хреста смт.Берегомет». 

В міжсесійний період надійшло ряд, звернень депутатських запитів, 

листів, а саме: 

3. «Про підтримку звернення Первинної профспілкової організації 

Прикарпатського управління бурових робіт щодо недопущення реорганізації 

(об’єднання) управлінь бурових робіт та скорочення чисельності працівників».  

4. «Про звернення депутатів районної ради до відповідних служб щодо 

отримання документів на об’єкти, які не здані в експлуатацію у Вижницькому 

районі».   

5. «Про звернення депутатів районної ради до Прем’єр-міністра України 

Гройсмана В.Б. щодо недопущення  скасування мораторію на вивіз 

необробленої деревини за межі країни».  

6. «Про депутатський запит Гаврильчука І.С. стосовно відновлення 

автобусної зупинки в м.Вашківці (Старий Серафинець, Дослідне господарство, 
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Кошково)». 

7. «Про депутатський запит Мендришори В.С. щодо розшуку  

військовослужбовця АТО Роєцького І.М.».  

8. «Про лист Української Асоціації районних та обласних рад стосовно 

участі уповноваженої особи Вірсти С.Д. – заступника голови районної ради в 

З’їзді Асоціації 12 грудня 2016 року в м.Київ». 

9. «Про повторне звернення депутатів  районної ради, щодо ситуації, яка 

склалася навколо закріплення мисливських угідь». 

Депутатські запити: 

---------- 

Пропоную включити ці питання розглянути в питанні «РІЗНЕ» порядку 

денного сесії. 

За – 28,  проти – 0,  утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про районну програму підтримки діяльності Вижницької районної 

організації ветеранів, політв’язнів та репресованих України на 2017- 2021 роки. 

Доповідач: Бойко І.М. - голова районної ради ветеранів. 

Проект рішення роздається на руки. 
2. Про районну комплексну програму соціальної підтримки сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і 

волонтерів, поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2017-

2019 роки. 

Доповідач: Войтенко О.Л. - начальник управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації. 

Проект рішення роздається на руки. 
3. Про програму сприяння діяльності органу Державної казначейської 

служби України при казначейському обслуговуванні установ та організацій 

Вижницького району на 2016-2018 роки. 

Доповідач: Токар М.Т. – начальник управління Державної казначейської 

служби у Вижницькому районі. 

Проект рішення роздається на руки. 
4. Про Комплексну програму підтримки та розвитку діяльності Центру 

Червоного Хреста для медико-соціальної підтримки та реабілітації на 2017-

2019 роки. 

Доповідач: Майстрюк О.В. – т.в.о. директора Берегометської лікарні 

Червоного Хреста. 

Проект рішення роздається на руки. 
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5. Про затвердження районної Комплексної Програми підтримки та 

розвитку агропромислового виробництва Вижницького району на 2017-2020 

роки. 

Доповідач: Вірста Г.В. - начальник відділу агропромислового розвитку 

районної державної адміністрації. 

Проект рішення роздається на руки. 
6. Про районну програму розвитку місцевого самоврядування 

Вижницького району на 2017-2020 роки. 

Доповідач: Дутчук Г.І. – завідувач організаційно-аналітичного відділу 

виконавчого апарату районної ради. 

Проект рішення роздається на руки. 
7. Про внесення змін та доповнень до Програми сприяння 

функціонуванню Центру надання адміністративних послуг Вижницької 

районної державної адміністрації на 2014-2016 роки, затвердженої рішенням 

двадцять другої сесії VІ скликання №91-22/13 від 24 грудня 2013 року. 

Доповідач: Мар’янчук Л.М. – начальник відділу-адміністратор відділу з 

надання адміністративних послуг (ЦНАП) Вижницької районної державної 

адміністрації. 

Проект рішення роздається на руки. 
8. Про внесення змін та доповнень до Програми сприяння органам 

виконавчої влади по виконанню ними повноважень, делегованих районною 

радою у Вижницькому районі на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 

шостої сесії районної ради VІІ скликання №101-6/16 від 21 квітня 2016 року. 

Доповідач: Фуштей М.М. – керівник апарату районної державної 

адміністрації. 

Проект рішення роздається на руки. 
9. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 

2016 року. 

Доповідач: Кириляк Л.І. – начальник фінансового управління районної 

державної адміністрації;  

Співдоповідач: Романюк І.Т. – голова постійної комісії районної ради з 

питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку. 

Проект рішення роздається на руки. 
10. Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік.  

Доповідач: Кириляк Л.І. – начальник фінансового управління районної 

державної адміністрації;  

Співдоповідач: Романюк І.Т. – голова постійної комісії районної ради з 

питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку. 

Проект рішення роздається на руки. 
11. Про вирішення питань щодо продовження терміну дії контрактів з 

керівниками підприємств, установ, закладів, які використовують майно, що 

належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району 

Доповідач: Никифоряк Ю.П. – голова постійної комісії районної ради з 

питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони 

довкілля та надзвичайних ситуацій. 

Проект рішення роздається на руки. 
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12. Про погодження призначення керівників окремих закладів спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району. 

Доповідачі: Андрич М.Г. – начальник відділу освіти Вижницької районної 

державної адміністрації; Додяк Н.М. – начальник відділу культури Вижницької 

районної державної адміністрації.  

Проект рішення роздається на руки. 
13. Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок. 

Доповідач: Будз А.Ю. - в.о. начальника відділу Держгеокадастру у 

Вижницькому районі. 

Проект рішення роздається на руки. 
14. Про внесення змін до статутів установ та закладів району, 

засновником яких є Вижницька районна рада. 

Доповідачі: Мотовилець Г.Г. – головний спеціаліст відділу охорони 

здоров’я районної державної адміністрації; Додяк Н.М. - начальник відділу 

культури районної державної адміністрації.  

Проект рішення роздається на руки. 
15. Про надання дозволу на списання та передачу окремого майна, що 

належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району. 

Доповідачі: Мойсей О.І. – завідувач відділу фінансово-господарського 

забезпечення виконавчого апарату районної ради; Митринюк Ф.В. – головний 

лікар КУ «Вижницька центральна районна лікарня»; Андрич М.Г. – начальник 

відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації. 

Проект рішення роздається на руки. 
16. Про безоплатну передачу майна Вижницької районної дирекції 

кіновідеомережі із спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

району у власність окремих територіальних громад. 

Проект рішення роздається на руки. 
Доповідач: Джал О.В. – завідувач відділу з питань управління об’єктами 

комунальної власності, інвестицій та транскордонного співробітництва 

виконавчого апарату районної ради. 

Проект рішення роздається на руки. 
17. Про внесення змін до рішення п’ятої сесії районної ради VII 

скликання №78-5/16 від 25 лютого 2016 року «Про звільнення від оплати за 

харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах району в 2016 році. 

Доповідач: Андрич М.Г. – начальник відділу освіти Вижницької районної 

державної адміністрації.  

Проект рішення роздається на руки. 
18. Різне. 

  

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», Регламенту 

Вижницької районної ради,  пропозицій щодо оприлюднення і  включення в 
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порядок денний позачергової десятої сесії інших питань і проектів рішень до 

них  у встановлені терміни не надходило. 

 Голосували:  

Прийняти порядок денний та регламент роботи десятої сесії районної 

ради VІІ скликання в цілому: 

За – 28,  проти – 0,  утримались – 0. 

Розгляд питань порядку денного: 

Голосували: прийняти рішення  «Про районну програму підтримки 

діяльності Вижницької районної організації ветеранів, політв’язнів та 

репресованих України на 2017- 2021 роки» за основу: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про районну програму підтримки 

діяльності Вижницької районної організації ветеранів, політв’язнів та 

репресованих України на 2017- 2021 роки»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (191-10/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про районну комплексну програму 

соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції, військовослужбовців і волонтерів, поранених учасників АТО та 

вшанування пам’яті загиблих на 2017-2019 роки» за основу: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про районну комплексну програму 

соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції, військовослужбовців і волонтерів, поранених учасників АТО та 

вшанування пам’яті загиблих на 2017-2019 роки»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 
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Рішення прийняти (192-10/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про програму сприяння діяльності 

органу Державної казначейської служби України при казначейському 

обслуговуванні установ та організацій Вижницького району на 2016-2018 

роки» за основу: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про програму сприяння діяльності 

органу Державної казначейської служби України при казначейському 

обслуговуванні установ та організацій Вижницького району на 2016-2018 

роки»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (193-10/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про Комплексну програму 

підтримки та розвитку діяльності Центру Червоного Хреста для медико-

соціальної підтримки та реабілітації на 2017-2019 роки» за основу: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про Комплексну програму 

підтримки та розвитку діяльності Центру Червоного Хреста для медико-

соціальної підтримки та реабілітації на 2017-2019 роки»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (194-10/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження районної 

Комплексної Програми підтримки та розвитку агропромислового 

виробництва Вижницького району на 2017-2020 роки» за основу: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 
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На засіданні профільної постійної комісії районної ради та спільному 

засіданні колегії районної ради та колегії районної державної адміністрації 

було внесено наступні зміни: 

2. Внести доповнення  у абзац 16, друге речення розділу І «Загальна 

характеристика» Програми наступного змісту: «обробляється 7770 га землі 

сільськогосподарськими агроформуваннями, проте». 

2. 1.  В абзаці  2  розділу ІV «Обґрунтування шляхів і засобів 

розв’язання проблеми» 

Програми  цифри «5 тис. грн.» замінити на «25,0 тис. грн.» та «2 тис. 

грн.» на «10,0 тис. грн.». 

Крім цього, проект рішення пройшов погодження в Антимонопольному 

комітеті.   

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження районної 

Комплексної Програми підтримки та розвитку агропромислового 

виробництва Вижницького району на 2017-2020 роки»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (195-10/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про районну програму розвитку 

місцевого самоврядування Вижницького району на 2017-2020 роки» за 

основу: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про районну програму розвитку 

місцевого самоврядування Вижницького району на 2017-2020 роки»   в 

цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (196-10/16 додається). 
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Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін та доповнень до 

Програми сприяння функціонуванню Центру надання адміністративних 

послуг Вижницької районної державної адміністрації на 2014-2016 роки, 

затвердженої рішенням двадцять другої сесії VІ скликання №91-22/13 від 

24 грудня 2013 року» за основу: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін та доповнень до 

Програми сприяння функціонуванню Центру надання адміністративних 

послуг Вижницької районної державної адміністрації на 2014-2016 роки, 

затвердженої рішенням двадцять другої сесії VІ скликання №91-22/13 від 

24 грудня 2013 року»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (197-10/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін та доповнень до 

Програми сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними 

повноважень, делегованих районною радою у Вижницькому районі на 

2016-2018 роки, затвердженої рішенням шостої сесії районної ради VІІ 

скликання №101-6/16 від 21 квітня 2016 року» за основу: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін та доповнень до 

Програми сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними 

повноважень, делегованих районною радою у Вижницькому районі на 

2016-2018 роки, затвердженої рішенням шостої сесії районної ради VІІ 

скликання №101-6/16 від 21 квітня 2016 року»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (198-10/16 додається). 

Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового 
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управління районної державної адміністрації з питання «Про затвердження 

звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 2016 року».     

Шановні депутати! 

До державного та місцевих бюджетів за 9 місяців 2016 року надійшло 

податків і зборів (обов’язкових платежів), що справляються на території 

району, в сумі 117 млн.525,2 тис.грн., що в порівнянні з попереднім роком 

більше на 18млн.753,2 тис. грн., або 19,0%. 

В розрізі органів стягнення до зведеного бюджету мобілізовано: 

податковими органами – 103 млн.564,5 тис.грн., що на 16 млн.531,9 

тис.грн., або на 19,0% більше, ніж в попередньому році; 

іншими органами, за якими закріплено контроль за справлянням 

(стягненням) платежів до бюджету – 13млн.960,7 тис.грн., що на  2 

млн.222,1тис.грн., або 18,9% більше. 

До державного бюджету забезпечено надходження в сумі 53 млн.977,4 

тис.грн., що в порівнянні з минулорічними надходженнями менше на 4,0 

тис.грн.(6,9%), з них по: 

- по загальному фонду –52 млн.705,8 тис.грн., що в порівнянні з 

минулорічними надходженнями менше на 1,4 тис.грн., або 2,5% . 

До загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району за 9 

місяців 2016 року (без міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів у сумі 54 

млн.820,1 тис.грн., що в порівнянні з фактичними надходженнями за 

аналогічний період минулого року більше на 19 млн.802,1 тис.грн., або 56,5% (у 

порівняльних умовах). 

До загального фонду надійшло 48 млн.189,1 тис.грн. при плані на 9 

місяців  43 млн.563,8 тис.грн. Планові показники по району виконані на 110,6% 

(+4 млн.625,4 тис.грн.) за рахунок перевиконання плану акцизного податку у 

сумі 885,6 тис.грн.(9,8%), податку та збору на доходи фізичних осіб на 1 

млн.225,9 тис.грн.(6,3%), єдиного податку на 724,1 тис.грн.(12,2%), плати за 

землю на 1 млн.145,9 тис.грн. (19,7%). Забезпечено виконання плану на січень-

вересень 2016 року усіма 18 бюджетами району, що свідчить про позитивну 

динаміку виконання місцевих бюджетів. 
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 Доходи загального фонду до відповідного періоду 2015 року в 

цілому по району збільшилися на 17 млн.924,2 тис.грн.(59,2%) (у порівняльних 

умовах) у зв’язку із збільшенням податку та збору на доходи фізичних осіб на 7 

млн.766,6 тис.грн.(59,6%), акцизному податку на 4 млн. 278,2 тис.грн.(76,0%), 

платі за землю на 2 млн.692,9 тис.грн.( 62,9%), єдиному податку- 2 млн.376,6 

тис.грн.(55,4%). 

Найбільше надійшло до загального фонду місцевих бюджетів податку та 

збору на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 43,1%, плати за 

землю, питома вага якого становить 14,5%, єдиного податку 13,8 %, акцизного 

податку – 20,6%. 

           До спеціального фонду надійшло доходів в сумі 6 млн.630,9 

тис.грн., або 107,9% (+483,9 тис.грн.) до плану на 9 місяців та на 1 млн.877,8 

тис.грн.(39,5%) більше минулого року (у порівняльних умовах).  

Видатки 

За 9 місяців проведено видатків з місцевих бюджетів району в сумі 304 

млн.976,0 тис.грн., або 70,8% до уточненого плану на рік та 92,2% до 

уточненого плану на звітну дату, в т.ч. по загальному фонду в сумі 290 

млн.102,0 тис.грн., або 73,4% до уточненого плану на рік та 95,9% до 

уточненого плану на звітну дату; по спеціальному фонду – 14 млн.874,0 

тис.грн., або 41,5% до уточненого плану на рік та 52,5% до уточненого плану на 

звітну дату.  

За 9 місяців 2016 року до загального і спеціального фондів районного 

бюджету надійшло доходів 276 млн.021,1 тис.грн., що на 58 млн.945,0 

тис.грн.(27,1%) більше надходжень попереднього року, в тому числі(без 

врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів 24 млн.728,1 

тис.грн., або 107,3 % ( +1 млн.680,4 тис.грн.) до плану на 9 місяців 2016 року та 

на 10 млн.040,8 тис.грн.(68,4 %) більше надходжень попереднього року. 

До загального фонду надійшло доходів 21 млн.559,2 тис.грн., або 108,1% 

до плану на 9 місяців 2016 року та більше на 8 млн.459,0тис.грн.(64,6%) 

порівняно з попереднім роком. 
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У розрізі основних доходних джерел до загального фонду районного 

бюджету надійшло: 

- податку та збору на доходи фізичних осіб –20 млн.793,5 тис.грн., або 

106,3% (+1 млн.225,9 тис.грн.) до плану на 9 місяців 2016 року та на 7 

млн.766,6 тис.грн. (59,6 %) більше, ніж за 2015 рік. 

В обсязі доходів загального фонду районного бюджету надходження 

зазначеного податку становлять 96,4 %. 

Найбільшими платниками зазначеного податку є відділ освіти 

Вижницької райдержадміністрації ( сплачено 7 млн.355,9 тис.грн.), ДП 

“Берегометське ЛМГ” (сплачено 6 млн.203,9 тис.грн.), відділ охорони здоров’я 

Вижницької райдержадміністрації (сплачено 2 млн.595,7 тис.грн.), 

Чернівціобленерго ( сплачено 908,3 тис.грн.). 

- податку на прибуток підприємств районної комунальної власності –

42,4тис.грн., або 55,3% (-34,3 тис.грн.) менше плану на 9 місяців 2016 року та 

на 8,4 тис.грн., або 16,5% менше попереднього року. Найбільші суми податку 

на прибуток сплачено до районного бюджету: Аптека №103 – 22,5 тис.грн., 

редакція «Вижницькі обрії» - 1,7 тис.грн. та  райкіновідеомережа – 16,1 

тис.грн.;  

- частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій районної 

комунальної власності, що вилучається до бюджету – 46,2 тис.грн., що на 29,8 

тис.грн., або у 3 рази більше попереднього року. Найбільше сплатили цього 

платежу до районного бюджету Аптека №103 – 23,8 тис.грн., КП "Ком-сервіс" 

Вижницької районної ради- 5,1 тис.грн. та  райкіновідеомережа – 9,6 тис.грн; 

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 36,3 тис.грн.; 

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень  – 274,7 тис.грн.; 

- плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 

345,4 тис.грн. 

 До спеціального фонду районного бюджету за звітний період 
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надійшло 3 млн. 168,9 тис.грн., або 102,1 % (+66,5 тис.грн.) до уточненного 

плану на звітний період та збільшились до 2015 року на 1 млн.581,8 тис.грн. (у 

2 рази).  

У розрізі основних платежів до спеціального фонду районного бюджету 

надійшло: 

- власних надходжень бюджетних установ і організацій – 3 млн.161,6 

тис.грн. (99,8% загального обсягу надходжень спеціального фонду), або на 1 

млн.592,6 тис.грн. (у 2 рази ) більше попереднього року, з них надходжень від 

плати за послуги, що надаються бюджетними установами –1млн.139,2тис.грн., 

100,2% (+2,0тис.грн.) до плану на 9 місяців 2016 року; інших джерел власних 

надходжень (в т.ч. благодійних внесків) – 2млн.022,4 тис.грн., 103,6%(+70,3 

тис.грн.) до уточненого плану на звітну дату. 

З районного бюджету за 9 місяців 2016 року на утримання бюджетних 

установ та здійснення заходів проведено видатків в загальній сумі 264 

млн.503,7 тис.грн., або 94,1 % до уточненого плану на звітний період, в тому 

числі загального фонду 257 млн.751,0 тис.грн., спеціального- 6 млн.752,7 

тис.грн., з них видатків районного бюджету (без міжбюджетних трансфертів, 

які перераховані сільським, селищному, міським бюджетам) у сумі 247 

млн.628,5 тис.грн., або 97,6 % до уточненого плану на звітний період 2016 року 

та на 53 млн.604,1 тис.грн.(27,6%) більше ніж за відповідний період 

попереднього року, з них: 

- загального фонду – 240 млн.926,8 тис.грн.(97,2% до уточненого плану 

на  звітний період – 247 млн.830,4 тис.грн.), що на  49 млн.343,6 тис.грн., або на 

25,6% відсотка більше відповідного періоду попереднього року; 

- спеціального фонду – 6 млн.701,7 тис.грн.(41,3 % до уточненого плану 

на  звітний період - 16 млн.220,6 тис.грн.), що більше на  4 млн.260,5 тис.грн.(у 

2,7 рази більше). 

Фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету 

здійснювалося на підставі їх заявок, зареєстрованих зобов’язань в органах 

казначейства та із додержанням режиму економії у використанні бюджетних 
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коштів. 

Видатки загального фонду районного бюджету на виплату заробітної 

плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери за 9 місяців 2016 року 

склали 81 млн. 867,0 тис.грн., що складає 30,9% до загальної суми видатків та 

до уточненого плану на рік на 76,2%, та до уточненого плану на звітну дату – 

97,8% (- 1 млн. 820,7 тис.грн.), і збільшились у порівнянні з попереднім роком 

на 5 млн.180,5 тис.грн. (+6,7%), в тому числі за рахунок освітньої субвенції 

профінансовано видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 49 

млн.951,0 тис.грн., медичної субвенції - в сумі 20 млн.624,8 тис.грн. На оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано 6 млн.009,5 тис.грн., що 

складає 75,2% до уточненого плану на звітну дату і більше у порівнянні з 

відповідним періодом минулого року на 576,1 тис.грн., або на 10,6%, придбання 

медикаментів та продуктів харчування – 3 млн. 720,0 тис.грн., що менше на 

204,1 тис.грн., або на 5,2%, інші поточні видатки загального фонду 164 млн. 

178,6 в т.ч. на виплату субсидій і поточних трансфертів населенню в сумі 142 

млн. 954,7 тис.грн. що збільшились у порівнянні з 2015 роком на 42 млн. 202,1 

тис.грн.,  або на 41,9%. 

У розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету проведені 

наступні видатки. 

По головному розпоряднику коштів “Вижницька районна рада” видатки 

загального фонду при уточненому плані на січень-вересень 2016 року – 1 млн. 

973,5 тис.грн. склали 1 млн. 784,4 тис.грн., що становить 90,4% до плану та 

більше на 292,1 тис.грн. (+19,6%) порівняно з відповідним періодом 2015 року, 

в т.ч.: 

 на утримання апарату районної ради 1 млн.060,3 тис.грн., або 88,8% до 

уточненого плану на звітну дату та на 205,7 тис.грн.(+24,1%) до аналогічного 

періоду минулого року. На оплату праці з нарахуваннями профінансовано 

видатків в сумі 1 млн.106,2 тис.грн.(62,0% до загальної суми видатків), що 

більше на 151,1 тис.грн.(+15,8%) порівняно з попереднім роком. 

Із загальної суми видатки загального фонду по районній раді склали: 
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- на соціальний захист та соціальне забезпечення (видатки на виплату 

матеріальної допомоги за зверненнями до депутатів) – 81,6 тис.грн., або 88,3% 

до попереднього року; 

-  на фінансову підтримку громадських організацій  - 129,6 тис.грн.,  з 

них 54,9 тис.грн. на виконання районної програми підтримки ветеранів 

Афганської війни, учасників бойових дій та їх сімей на 2014-2018 роки, що на 

39,9 тис.грн. більше 2015 року, на виконання районної програми підтримки 

діяльності Вижницької районної організації ветеранів України на 2011-2016 

роки 74,7 тис.грн., що на 34,9 тис.грн. більше; 

-  на підтримку редакції районного радіомовлення «Хвилі Черемошу» – 

49,4 тис.грн., або на 10,7 тис.грн. більше (+27,6%) до попереднього року;  

- на фінансування комплексної програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району на 2016-2017 роки на висвітлення 

діяльності (районної ради) – 50,0 тис.грн., або на 11,2 тис.грн. менше(81,6%) 

попереднього року; 

- на фінансування Програми розвитку цивільного захисту, забезпечення 

пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у 

Вижницькому районі на 2016-2019 роки для для придбання бензину – 60,0 

тис.грн., або на 10,0 тис.грн. менше (85,7%) до аналогічного періоду минулого 

року;  

- інші видатки (КФКВ 250404) – 353,5 тис.грн., що на 40,2 

тис.грн.(12,8%) більше до попереднього року, з них на оплату праці з 

нарахуваннями відділу по обслуговуванню адміністративного будинку – 223,3 

тис.грн. (63,2% до загальної суми); 

- на фінансування комплексної програми соціальної підтримки сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і 

поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2015-2016 роки – 

30,0 тис.грн. для перевезення призовників. 

По головному розпоряднику коштів “Відділ освіти 

райдержадміністрації” видатки склали 65 млн. 720,6 тис.грн., в т.ч.: 
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по  загальному фонду в сумі 62 млн. 213,6 тис.грн., або 93,4% до 

уточненого плану на відповідний період (66 млн. 575,3 тис.грн.) та  більше до 

відповідного періоду 2015 року на 4 млн. 034,1 тис.грн. (6,9 %), з них: 

- за рахунок освітньої субвенції 56 млн. 583,3 тис.грн. (94,5% до 

уточненого плану на січень-вересень 2016 року) та  більше до відповідного 

періоду 2015 року на 2 млн. 648,2 тис.грн. (4,9%); 

- коштів районного бюджету 5 млн. 458,6 тис.грн.(85,4 % до 

уточненого плану на січень-вересень 2016 року); 

- субвенцій з місцевих бюджетів 271,7 тис.грн., в т.ч. на придбання 

запчастин для шкільного автобуса Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст. 3,5 тис.грн., для 

придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для Лукавецької 

ЗОШ І-ІІІст. 28,0 тис.грн., для облаштування шкільної площадки та 

благоустрою території біля  Вовчинецької ЗОШ І-ІІст. 65,6 тис.грн., заміна 

старих дверей у приміщенні НВК Вашківецька гімназія 8,0 тис.грн., для 

виготовлення і встановлення брами центрального входу Вашківецької ЗОШ І-

ІІІст. 20,0 тис.грн., поточний ремонт приміщення тиру Іспаської ЗОШ І-ІІІ ст. 

14,6 тис.грн., поточний ремонт шкільного автобуса Іспаської ЗОШ І-ІІІ ст. 3,0 

тис.грн., для  придбання запчастин для шкільного автобуса 

Долішньошепітського НВК 10,0 тис.грн., а поточний ремонт внутрішніх 

вбиралень Долішньошепітського НВК 7,0 тис.грн., на утеплення теплотраси від 

котельні до школи, ремонт вбиралень, придбання стільців для Лопушнянської 

ЗОШ І-ІІІст. 50,0 тис.грн., для придбання бойлера та комплектуючих до нього – 

3,0 тис.грн. та для придбання предметів, матеріалів та обладнання – 2,0 тис.грн. 

для Міліївської ЗОШ І-ІІІст., для ремонту туалету Вижницької гімназії 30,0 

тис.грн., для поточного ремонту приміщення  Берегометської гімназії 5,0 

тис.грн., для поточного ремонту приміщення  Берегометської  ЗОШ І-ІІІст. №2 -  

5,0 тис.грн., для  поточного ремонту приміщення  Берегометської  ЗОШ І-ІІІст. 

№3 - 5,0 тис.грн., для  поточного ремонту приміщення  Берегометської  ЗОШ І-

ІІІст. №4 -  5,0 тис.грн., придбання запчастин для шкільного автобуса  

Черешенської  ЗОШ І-ІІІст. 7,0 тис.грн. 
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Із загальної суми по загальному фонду спрямовано на оплату праці з 

нарахуваннями - 53 млн.263,4 тис.грн. (99,9% до уточненого плану на січень-

вересень 2016 року) та більше до відповідного періоду 2015 року на 3 млн.173,2 

тис.грн.(6,3%), в тому числі за рахунок освітньої субвенції 49 млн.951,0 

тис.грн.(97,6%), за рахунок коштів районного бюджету 3 млн.312,4 

тис.грн.(90,8%), харчування дітей та учнів – 2 млн.193,6 тис.грн.(47,6 % до 

уточненого плану на рік) та менше з відповідним періодом 2015 року на 513,0 

тис.грн.(19,0%), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 млн.928,4 

тис.грн.(68,4% до уточненого плану на січень-вересень 2016 року) та більше з 

відповідним періодом 2015 року на 622,2 тис.грн. (+18,8%). 

Середня вартість харчування 1 діто-дня в загальноосвітніх закладах за 

січень-вересень 2016 року склала 6,97 грн., в НВК (дошкільні відділення) 17,40 

грн., та ДНЗ – 14,48 грн. 

по спеціальному фонду в  сумі 3 млн. 507,0 тис.грн., або 20,7 % до 

уточненого плану на відповідний період (11 млн. 422,0 тис.грн.,), в т.ч. за 

рахунок субвенцій з місцевих бюджетів 296,7 тис.грн. Надійшло доходів від 

платних послуг в загальній сумі 310,2 тис.грн., в тому числі від надання в 

оренду приміщень – 58,8 тис.грн., від  здачі макулатури та металобрухту – 6,7 

тис.грн., від плати за харчування в НВК – 148,3 тис.грн.,  в дитячих дошкільних 

закладах – 98,4 тис.грн.,  крім того благодійні внески- 434,7 тис.грн.  

Із загальної суми видатків: 

- на утримання 2 дитячих дошкільних установ видатки по загальному 

фонду склали 672,7 тис.грн.(95,2 % до уточненого плану на січень-вересень 

2016 року) та більше з відповідним періодом 2015 року на 36,6 тис.грн.(5,7%). 

Із загальної суми спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 523,7 тис.грн. 

(98,5% до уточненого плану на січень-вересень 2016 року) та більше 

відповідного періоду 2015 року на 8,6 тис.грн.(1,7 %); 

- на утримання загальноосвітніх закладів видатки по загальному фонду 

склали 59 млн.210,8 тис.грн.(93,4% до уточненого плану на січень-вересень 

2016 року) та більше  відвовідно на 4 млн.102,1 тис.грн. (7,4 %), з них на оплату 
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праці з нарахуваннями – 50 млн.928,7 тис.грн. (97,4% до уточненого плану на 

січень-вересень 2016 року) та більше до попереднього року на 3 млн.175,0 

тис.грн.(6,6%). 

По спеціальному фонду капітальні видатки склали 2 млн. 863,0 тис.грн., 

з них на придбання комп’ютерної техніки для Вовчинецької ЗОШ І-ІІ ст. 20,0 

тис.грн., для капітального ремонту огорожі Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст. 32,0 

тис.грн., для Бережницького НВК на проведення капітального ремонту-

часткової заміни вікон 26,0 тис.грн., для капітального ремонту Волоцької ЗОШ 

І-ІІст. 200,0 тис.грн., для створення належних, безпечних умов зберігання зброї 

у Вижницькій ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Ю.Федьковича 13,0 тис.грн., для капітального 

ремонту з влаштування водопостачання в Кибацькій ЗОШ  ЗОШ І-ІІ ст. 5,6 

тис.грн., (за рахунок коштів місцевих рад), на придбання підручників 187,0 

тис.грн., (кошти освітньої субвенції з державного бюджету), на капітальний 

ремонт (заміна вікон та дверей) навчально-виховного закладу “Берегометська 

гімназія”, смт Берегомет Вижницького району 431,4 тис.грн., на капітальний 

ремонт (заміна вікон та дверей) Коритненської загальноосвітньої школи I—III 

ступеня, с. Коритне Вижницького району 1 млн. 316,0 тис.грн., на капітальний 

ремонт (заміна вікон) Вижницької гімназії, м. Вижниця 107,9 тис.грн., на 

капітальний ремонт (заміна вікон) Лопушнянської загальноосвітньої школи I—

III ступеня, с. Лопушна Вижницького району 324,4 тис.грн. ( за рахунок 

субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій), за рахунок власних надходжень 

46,6 тис.грн. 

- на утримання вечірніх шкіл видатки – 98,8 тис.грн.(60,7% до 

уточненого плану на січеньвересень 2016 року) та менше до попереднього року 

на 2,5 тис.грн. (2,5 %); 

- на утримання позашкільних закладів освіти видатки склали 662,7 

тис.грн. (86,8% до уточненого плану на січень-вересень 2016 року) та більше до 

попереднього року на 56,4 тис.грн.(9,3%), з них на оплату праці з 

нарахуваннями – 621,2 тис.грн., або більше з відповідним періодом 2015 року 
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на 41,7 тис.грн.(7,2%); 

- на утримання методичного відділу видатки склали 313,4 тис.грн.(84,2% 

до уточненого плану на січень-вересень 2016 року)  та менше з відповідним 

періодом 2015 року на 58,5 тис.грн. (-15,7%), з них на оплату праці з 

нарахуваннями – 275,9 тис.грн., або менше на 32,4 тис.грн. (-19,7 %) до 

відповідного періоду 2015 року; 

- на утримання централізованої бухгалтерії видатки по загальному фонду 

склали 712,5 тис.грн. (97,6 % до уточненого плану на січень-вересень 2016 

року)  та більше до попереднього року на 41,2 тис.грн.(6,1%), з них на  оплату 

праці з нарахуваннями -  632,2 тис.грн., або більше на 5,5 тис.грн.(5,5 %) до 

відповідного періоду 2015 року; 

- на утримання відділу централізованого господарського обслуговування 

видатки склали 252,3 тис.грн. (95,8% до уточненого плану на січень-вересень 

2016 року)  та більше з відповідним періодом 2015 року на 4,2 тис.грн. (1,7 %), 

з них на  оплату праці з нарахуваннями – 183,0 тис.грн., або менше на 15,0 

тис.грн. (-7,6%) до відповідного періоду 2015 року; 

-  на допомогу дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського 

піклування, яким виповняється 18 років, видатки склали 12,7 тис.грн., або 

менше на 7,2 тис.грн.  (-36,2%); 

По головному розпоряднику коштів “Управління соціального захисту 

населення районної державної адміністрації” видатки загального фонду на 

утримання установ і здійснення заходів та виплат склали 145 млн.981,1 тис.грн. 

(76,6% до уточненого плану на 2016 рік та 99,2% до уточненого плану на 

січень-вересень 2016 року) та більше попереднього року на 42 млн. 448,3 

тис.грн.(+41,0 %). Видатки спеціального фонду – 528,3 тис.грн.(75,6% до 

уточненого плану на рік та 100% до уточненого плану на звітний період), або 

більше до відповідного попереднього року  на 300,8 тис.грн., або  в 2,3 рази. 

Із загальної суми видатки загального фонду на утримання Вижницького 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг),  які склали 2 млн.716,2 тис.грн., в т.ч.  видатки на оплату праці з 
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нарахуваннями –   2млн. 311,4 тис.грн.(74,5% до уточненого плану на рік та 

99,0% до уточненого плану на січень-вересень 2016 року), або на 122,0 тис.грн. 

(+5,6%) більше до відповідного періоду попереднього року, харчування – 147,4 

тис.грн.(73,7 % до уточненого плану на рік) та 100% до уточненого плану на 

січень-вересень 2016 року), або більше на 44,4 тис.грн.(+43,1%) відповідно, 

оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 59,9тис.грн.(56,0% до уточненого 

плану на рік та 99,1% до уточненого плану на січень-вересень 2016 року), або 

менше на 5,0тис.грн. (-7,7%). Вартість одного ліжко-дня харчування підопічних 

в стаціонарному відділенні для постійного або тимчасового проживання в 

загальному склала 35,96 грн., в т.ч. за рахунок загального фонду 14,95 грн. та за 

рахунок спеціального -21,01 грн., що в порівнянні із вартістю харчування  

відповідного періоду попереднього року  більше на 9,89 грн., або на 37,9%, в 

т.ч. по загальному фонду більше на 6,6 грн. та спеціальному фонду на  3,24 грн. 

Забезпечено фінансування за рахунок субвенцій з Державного бюджету 

на програми соціального захисту району на оплату пільг, субсидій та виплату 

допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам та дітям- 

інвалідам в сумі 142млн.954,7 тис.грн., або на 42 млн.202,1 тис.грн.( 41,9 %) 

більше попереднього року, з них : 

- на надання пільг окремим категоріям  громадян в сумі 6 млн. 402,3 

тис.грн., або на 1 млн.653,3 тис.грн.(34,8%)  більше попереднього року, з них : 

учасникам ВВВ, діти війни – 3 млн.820,8 тис.грн., або на 1 млн.589,2 

тис.грн.(171,2%) більше до попереднього року; ветеранам МВС та 

військовослужбовцям – 125,7 тис.грн., або на 83,3 тис.грн. (40%) менше до 

відповідного періоду попереднього року;  учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС 

–147,6 тис.грн., або на 64,5 тис.грн. (77,6%) більше відповідного періоду 

попереднього року; за професійною ознакою – 1 млн.087,4 тис.грн., або на 

566,7 тис.грн. (у 2 рази) більше відповідного періоду попереднього року; 

багатодітним сім’ям –1 млн.220,7 тис.грн., або на 95,1 тис.грн. (8,4%) більше 

попереднього року.  

     Найбільшу питому вагу складають пільги за використаний 
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природний газ- 88,5 % (5млн.667,7 тис.грн.), електроенергію – 10,0% 

(638,3тис.грн.). 

- на виплату житлових субсидій населенню на ЖКП видатки склали в 

сумі 26млн. 340,1 тис.грн., або на 22 млн.316,8 тис.грн.(у 7 разів) більше 

попереднього року. Найбільшу питому вагу складають виплати житлових 

субсидій за споживання природного газу 80,9% (21 млн.302,5тис.грн.), тверде 

паливо 4,5 % ( 1 млн.185,5 тис.грн.), електроенергію  12,5 % (3 млн.306,3 

тис.грн.). При цьому, загальна заборгованість по  субсидіях станом на 01.10. 

2016 року  становить 20 млн.024,5 тис.грн., з них 19 млн.610,3 тис.грн. – за 

виплати по природному газу . 

      -  на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 

інвалідам з дитинства, дітям інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям 

та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 

в сумі 108 млн.662,3 тис.грн., або на 17 млн.957,6 тис.грн.( 19,8 %) більше 

відповідного періоду попереднього року. Найбільшу питому вагу в зазначених 

виплатах складають виплати допомоги  при народженні дитини – 34,0% ( 36 

млн. 956,9 тис.грн.), виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім"ям- 47,7% (51 млн.822,7 тис.грн.), державна соціальна допомога інвалідам з 

дитинства – 9,2 % ( 10 млн.019,2 тис.грн.) та виплати допомоги  на дітей 

одиноким матерям-  4,4 % ( 4 млн. 831,3 тис.грн.); 

      - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 

профінансовано в сумі   1 млн. 550,0 тис.грн. або 85,9 % до уточненого плану на 

рік та до уточненого плану січень-вересень 2016 року 85,6% та  на 274,5 

тис.грн.(+21,5%) більше відповідного періоду  попереднього року. 

За січень-вересень 2016 року на виконання районної комплексної 

програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" 
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на 2016-2018 роки профінансовано коштів в сумі 206,4 тис.грн., або  68,8% до 

плану на рік, та менше на 54,3 тис.грн. в порівнянні з відповідним періодом 

минулого року. На  виконання  районної комплексної програми соціальної 

підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 

загиблих на 2015-2016 роки передбачено кошти в сумі 157,0 тис.грн., протягом 

січень-вересень  2016 року використано коштів в сумі 128,6 тис.грн., у 

відповідному періоді попереднього року кошти на зазначену програму не 

використовувались. 

По головному розпоряднику коштів “Вижницька районна державна 

адміністрація” видатки загального фонду за січень-вересень 2016 року склали 

967,6 тис.грн., з них: 

• на утримання центру соціальних служб для молоді – 149,1 тис.грн., 

що на 46,1 тис.грн. (+44,8%) більше аналогічного періоду минулого року; 

• виконання заходів центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді склали 5,1 тис.грн., або на 0,3 тис.грн.(-9,2%). Проведено 15 заходів 

(соціальний супровід прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу) з 

питань сім’ї, дітей та молоді. Середня вартість одного заходу  становить 341,20 

грн.;  

• на виконання програми подолання дитячої бездоглядності і 

безпритульності у Вижницькому районі на 2012-2016 роки – 8,5 тис.грн.; 

• на виконання програми оздоровлення і відпочинку дітей та 

розвитку молодіжної політики у Вижницькому районі на 2016-2020 роки – 8,0 

тис.грн.; 

• на виконання комплексної програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району на 2016-2017 роки на висвітлення 

діяльності – 51,0 тис.грн. що на 15,0 тис.грн.. або 22,7% менше відповідно; 

• видатки на фізичну культуру та спорт за січень-вересень 2016 року 

склали 577,9 тис.грн., в тому числі: 

 на виконання районної цільової соціальної програми розвитку 
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фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки видатки склали 60,1 тис.грн., або 

85,8% до плану звітну дату та на 7,3 тис.грн. (-10,8%) менше попереднього 

року, 

 на утримання та навчально-тренувальну роботу Вижницької 

районної дитячо-юнацької спортивної школи – 415,7 тис.грн., або на 12,7 

тис.грн. (-2,9%) менше до плану на звітну дату, 

 на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань(які 

проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної 

спрямованості) ФСТ “Колос”  – 19,0 тис.грн., що на 1,0 тис.грн. менше (5,0%) 

до плану на звітну дату та на 2,3 тис.грн. (10,8%) менше виконання за 

відповідний період минулого року; 

• на виконання програми матеріально-технічного забезпечення 

управління соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації на 

2015-2017 роки – 10,0 тис.грн.; 

• на виконання програми сприяння органам виконавчої влади по 

виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у Вижницькому 

районі на 2016-2018 роки – 27,0 тис.грн., що становить 73% до плану на звітну 

дату; 

•   на виконання комплексної програми оновлення містобудівної 

документації району на період 2012-2016 роки – 111,0 тис.грн., або 73,6% до 

плану; 

•  на виконання програми розвитку інформаційної та видавничої 

галузей Вижницького району на 2016-2017 роки – 20,0 тис.грн., або 100% до 

плану. 

.Із загальної суми видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 499,7 

тис.грн. (або 99,2% ,-3,9 тис.грн.) до плану на січень-вересень 2016 року та 

більше на 340,7 тис.грн. (або у 3,1 разів) порівняно з січня-вересня 2015 року у 

зв’язку із тим,  що фінансування Вижницької ДЮСШ (КТКВМБ 130107 

“Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл”) до липня 2015 року здійснювалось через головного розпорядника коштів 
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районного бюджету “Відділ освіти райдержадміністрації”; оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв – 5,7 тис.грн. (56,8% (-4,3 тис.грн.) до плану на сі чень-

вересень п.р.) та більше на 3,6 тис.грн. до аналогічного періоду 2015 року.  

По головному розпоряднику коштів “Відділ охорони здоров’я 

райдержадміністрації” видатки на утримання закладів охорони здоров’я району 

по загальному фонду склали 25 млн.650,1 тис.грн., що становить 72,9% (-9517,1 

тис.грн.) до уточненого плану на рік, 97,8% (- 569,6 тис.грн.) до плану на 

звітний період та на 7,2% (+1725,1 тис.грн) більше минулого року, з них за 

рахунок медичної субвенції з державного бюджету касові видатки склали 24 

млн. 245,8 тис.грн., або 99,0% (-239,0 тис.грн.) до уточненого плану на 9 місяців 

п.р. та на 1,9% (+458,2 тис.грн.) більше до минулого року; рахунок залишку 

коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного року касові 

видатки склали 205,4 тис.грн.  

За рахунок коштів районного бюджету за І півріччя 2016 року 

профінансовано 1 млн.172,9 тис.грн., в т.ч. на виплату заробітної плати з 

нарахуваннями 840,0 тис.грн., на виконання районної програми підтримки та 

розвитку діяльності Берегометської лікарні Червоного Хреста на 2014-2016 

роки – 132,0 тис.грн., на виконання районної комплексної програми протидії 

захворюванню на туберкульоз у 2012-2016 роках у Вижницькому районі – 33,5 

тис.грн., на виконання комплексної програми соціальної підтримки сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і 

поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих  на 2015-2016 роки – 

35,5 тис.грн., на проведення поточного ремонту автомобіля швидкої допомоги 

по КЗ “Берегометський ЦПМСД” 15,0 тис.грн., на оплату пільгових рецептів по 

АЗПСМ – 25,6 тис.грн., на оплату послуг з метою підготовки до опалювального 

періоду по ФАПах та амбулаторіях – 18,0 тис.грн., та інші поточні видатки 

(придбання палива, медичних бланків та ін.) – 73,3 тис.грн.  

Із загальної суми видатків на оплату праці з нарахуваннями касові 

видатки склали 20 млн. 624,8 тис.грн. (100% до плану на звітну дату) та більше 

на 1 млн. 224,6 тис.грн.(+6,3%) порівняно з попереднім роком; видатки на 



 
26 

медикаменти і перев’язувальні матеріали та відшкодування витрат пов'язаних з 

відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які 

мають на це право відповідно до законодавства – 1 млн. 864,1 тис.грн. (97,0%, 

або менше на 57,3 тис.грн. до плану 9 місяців п.р.) та більше на 333,4 

тис.грн.(+21,8%) відповідно; харчування – 316,9 тис.грн. (86,3% до плану на 

звітний період) та більше на 30,2 тис.грн. (+10,5%) до відповідного періоду 

2015 року; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 млн. 821,4 тис.грн. 

(93,2%, або менше на 132,5 тис.грн. до плану на звітний період) та менше на 

39,6 тис.грн. (-2,1 %) до аналогічного періоду 2015 року.  

Штатна чисельність працівників охорони здоров’я станом на 01.10.2016 

року становить 726 одиниці, в тому числі по: лікарні 490 одиниці, амбулаторіях 

ЗПСМ 158 одиниці, фельдшерсько-акушерських пунктах 42 одиниць, центрах 

первинної медико-санітарної допомоги 36 одиниць. 

Ліжковий фонд по звичайних стаціонарах станом на 01.10.2016 року 

становить 240 ліжок. Кількість ліжко-днів за 9 місяців становить 61,6 тис. при 

затвердженому плані на рік 82 тис. ліжко-днів. Кількість ліжок по денних 

стаціонарах становить 70 ліжок. Кількість ліжок по денних стаціонарах станом 

на 01.10.2016 року становить 114 ліжок, що більше на 44 ліжка до І півріччя 

п.р. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я  від 23.02.2001 року № 

72 “Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини”, з 

метою упорядкування структури денних стаціонарів Вижницького району та 

подальшого розвитку стаціонарозамінних форм лікування хворих, прийнято 

наказ КУ “Вижницька ЦРЛ”, КЗ “Вашківецький центр ПМСД” та КЗ 

“Берегометський центр ПМСД” від 01.07.2016 року №70, відповідно до якого 

збільшено кількість ліжок денного стаціонару на 44 ліжка, з них 36 ліжок по 

амбулаторіях Вашківецького центру ПМСД, 35 ліжок по амбулаторіях 

Берегометського центру ПМСД та зменшено на 27 ліжок денні стаціонари по 

КУ “Вижницька ЦРЛ” (з 01.07.2016 року функціонує 43 ліжка).  

Фактична вартість медикаментів на один ліжко-день в лікарні становила 

13,45 грн. (що на 3,63 грн. (+37%) більше від фактичної вартості за 9 місяців 
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2015 року), харчування – 8,37 грн. (що на 0,24 грн. (+2,9%) більше від 

фактичної вартості за 9 місяців 2015 року). 

Із загальної суми видатків на утримання лікувальних закладів “Лікарні” 

видатки склали 17 млн.883,2 тис.грн., або 99,0% до плану на звітну дату (- 180,0 

тис.грн.), з них на оплату праці з нарахуваннями 13 млн. 963,0 тис.грн., або 

100% та в порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 882,0 

тис.грн. (+6,7 %). Стнаом на 01.10.2016 року зареєстровано кредиторську 

заборгованість, термін сплати якої не настав по оплаті праці з нарахуваннями в 

сумі 1043,9 тис.грн.   

Утримання лікувальних закладів “Поліклініки та амбулаторії” – 5 млн. 

243,0 тис.грн., що становить 98,4 % до плану на звітну дату (-86,6 тис.грн.), з 

них на оплату праці з нарахуваннями – 4 млн. 603,7 тис.грн., або 100 % до 

плану на звітну дату та в порівнняні з минулим роком більше на 511,1 тис.грн. 

(+12,5%). 

Утримання лікувальних закладів “Фельдшерсько-акушерські пункти” – 1 

млн. 183,5 тис.грн., що становить 81,5 % до плану на звітний період (-68,5 

тис.грн.), з них на оплату праці з нарахуваннями – 1 млн. 079,7 грн., або 99,9% 

до плану та більше до аналогічного періоду 2015 року на 52,7 тис.грн. (+5,1%).  

Видатки на утримання “Центрів первинної медико-санітарної допомоги” 

– 1 млн. 151,2 тис.грн., що становить 98,4% до плану на звітний період, з них на 

оплату праці з нарахуваннями – 978,4 тис.грн., або 99,4 % (-5,6 тис.грн.) та в 

порівнянні з аналогічним періодом 2015 року більше на 68,7 тис.грн. (+7,5%).  

На інші заходи по охороні здоров’я – 189,2 тис.грн., або 92,3% до плану 

на 9 місяців п.р. та більше на 9,0 тис.грн. (+5%) до аналогічного періоду 2015 

року. Зазначені видатки включають видатки на безкоштовне зубопротезування 

– 40,8 тис.грн. (24 осіб), ), на оплату медичних послуг реабілітаційного 

характеру ЧОКП Бальнеологічний санаторій Брусниця за 5 хворих на суму 10,0 

тис.грн.  на фінансування районної програми підтримки та розвитку діяльності 

Берегометської лікарні Червоного Хреста на 2014-2016 роки – 132,0 тис.грн.. 

Видатки спеціального фонду складали 2 млн. 275,9 тис.грн., або 98,2% 
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до уточненого плану на звітний період, в т.ч. капітальні видатки – 1017,3 

тис.грн., з них за рахунок залишку медичної субвенції на початок року по 

спеціальному фонду придбано апарат штучної вентиляції легень для КУ 

“Вижницька ЦРЛ” в сумі 195,0 тис.грн., за рахунок субвенції з Мигівського 

сільського бюджету профінансовано кошти в сумі 5,6 тис.грн. для заміни 

старих вікон у приміщенні Мигівської амбулаторії ЗПСМ та 8,0 тис.грн. для 

заміни старих вікон у приміщенні ФАПУ Горкут с.Мигово, за рахунок 

субвенції з Лукавецького сільського бюджету придбано сухожаровий шкаф на 

суму 8,0 тис.грн., за рахунок субвенції з Долішньо-Шепітського сільського 

бюджету профінансовано кошти в сумі 156,0 тис.грн. (КЕКВ 3110), в т.ч. на 

капітальний ремонт по заміні вікон та дверей будівлі Долішньо-Шепітської 

АЗПСМ в сумі 106,0 тис.грн. та капітальний ремонт по заміні вікон та дверей 

будівлі ФАПу с.Лопушна в сумі 50,0 тис.грн.  

По спеціальному фонду касові видатки за 9 місяців на утримання 

районної лікарні  склали 1 млн. 723,4 тис.грн., в т.ч. на виплату заробітної плати 

з нарахуваннями працівникам відділення ортопедичної стоматології – 87,2 

тис.грн., на придбання робочого матеріалу для відділення ортопедичної 

стоматології та на придбання господарських товарів –566,2 тис.грн., оплата за 

спожиті енергоносії – 15,0 тис.грн. та ін., капітальні видатки становлять 712,7 

тис.грн., з них на апарат штучної вентиляції легень для КУ “Вижницька ЦРЛ” в 

сумі 195,0 тис.грн.,    

На утримання поліклінік та амбулаторій видатки склали 370,5 тис.грн., в 

т.ч. 138,6 тис.грн. на капітальні видатки, з них 106,0 тис.грн. на капітальний 

ремонт по заміні вікон та дверей будівлі Долішньо-Шепітської АЗПСМ та 5,6 

тис.грн. для заміни старих вікон у приміщенні Мигівської амбулаторії ЗПСМ   

На утримання фельдшерсько-акушерських пунктів використано кошти в 

сумі 67,2 тис.грн., з них на капітальні видатки 66,0 тис.грн., в т.ч. на 

капітальний ремонт по заміні вікон та дверей будівлі ФАПу с.Лопушна в сумі 

50,0 тис.грн., 8,0 тис.грн. для заміни старих вікон у приміщенні ФАПу Горкут 

с.Мигово та 8,0 тис.грн. на придбання сухожарового шкафу на суму 8,0 тис.грн 
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На утримання центрів первинної медико-санітарної допомоги 

використано кошти в сумі 114,9 тис.грн., з них на капвидатки 100,0 тис.грн., в 

т.ч. 75,0 тис.грн. на проведення капремонту та облаштуваннякабінетів 

поліклінічного відділення з районного бюджету та придбання 

водоциркуляційного насоса для КЗ “Вашківецький центр ПМСД” 25,0 тис.грн. 

За 9 місяців 2016 року надійшло власних надходжень по установах 

охорони здоров’я району в загальній сумі 1 млн.792,6 тис.грн., з них коштів, 

отриманих як плата за послуги – 357,5 тис.грн., що на 96,4 тис.грн.(-21,2%) до 

аналогічного періоду 2015 року, в т.ч. від медичних оглядів 188,9 тис.грн., 

послуг зубопротезування 102,3 тис.грн., від проходження практики студентами 

11,6 тис.грн., здачі в оренду вільних приміщень 52,5 тис.грн., здачі 

металобрухту 2,4 тис.грн. Благодійних коштів надійшло в сумі 1 млн. 435,1 

тис.грн., що на 1 млн.218,6 тис.грн. (більше у 6,5 рази) до аналогічного періоду 

2015 року. 

По головному розпоряднику коштів “Відділ культури 

райдержадміністрації” видатки на утримання установ і закладів культури та 

мистецтва по загальному фонду склали 4 млн.427,0 тис.грн. (74,3% до 

уточненого плану на  рік та 97,5% до уточненого плану на 9 місяців 2016 року) 

та більше  відповідного періоду попереднього року на 499,3 тис.грн. (+12,7%). 

За рахунок субвенцій з місцевих рад видатки склали 50,0 тис.грн., в т.ч. з 

Вижницького міського бюджету по загальному фонду в сумі 10,0 тис.грн. для 

придбання стільців для школи мистецтв за адресою м.Вижниця, вул. 

Грушевського № 33, для ремонту кінотеатру ім.Т.Шевченка 37,0 тис.грн., з 

Іспаського сільського бюджету 3,0 тис.грн. для заміни  дверей  у Іспаській 

школі мистецтв.  

Із загальної суми видатків видатки на оплату праці з нарахуваннями 

склали  -   4 млн.061,5 тис.грн.( 74,8% до уточненого плану на рік та 97,3% до 

уточненого плану на 9 місяців 2016 року) та на 344,8 тис.грн. (+9,3%) більше  

відповідного періоду попереднього року, оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв – 98,6 тис.грн. або менше на 6,8 тис.грн.(-6,4%) до відповідного 
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періоду попереднього року, надання дотації районній кіновідеомережі 128,6 

тис.грн., що більше 73,1 тис.грн. до відповідного періоду минулого року, або на 

131,7%. 

Видатки спеціального фонду склали 353,5 тис.грн., або 65,8 % до 

уточненного плану на 2016 рік 83,6% та до уточненного плану на 9 місяців 2016 

року. Власні надходження від послуг, наданих бюджетними установами, склали 

218,9 тис.грн., що на 31,0 тис.грн.(+16,5%) більше відповідного періоду 

попереднього року, в тому числі:  від плати за навчання в школах естетичного 

виховання – 207,4 тис.грн., або більше на 25,5 тис.грн. (+14%) відповідно, 

проведення вистав та концертів народними колективами та культурно-масових 

заходів – 10,1 тис.грн., або на 5,2 тис.грн. більше ( +108,3%), читання 

літератури 1,4 тис.грн., що більше на 0,2 тис.грн. відповідно, або на 16,7%.  

На утримання бібліотеки видатки загального фонду склали 417,6 

тис.грн., або більше до попереднього року на 11,0 тис.грн.(+2,7%), з них на 

оплату праці з нарахуваннями – 398,4 тис.грн., що більше на 14,5 тис.грн. 

(+3,8%) до відповідного періоду попереднього року. 

На утримання районного будинку народної творчості та дозвілля – 217,0 

тис.грн., або більше на 19,8 тис.грн. (+10%), з них на оплату праці з 

нарахуваннями – 199,2 тис.грн., що більше на 28,2 тис.грн.( +16,5%) до 

відповідного періоду попереднього року.    

На функціонування шкіл естетичного виховання дітей району 

профінансовано 3 млн.329,6 тис.грн., або більше ніж в  відповідному періоді 

попереднього року на 329,2 тис.грн. (+11%), з них на  оплату праці з 

нарахуваннями – 3 млн.191,3 тис.грн., або більше на 277,1 тис.грн. (+9,5%);  

На інші культурно-освітні заклади та заходи (народні колективи та 

централізовану бухгалтерію)– 316,9 тис.грн., або більше відповідно на 47,0 

тис.грн. (+18,3%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 255,2 тис.грн., або 

більше відповідно на 7,4 тис.грн. (+3,1%); 

На фінансування Програми поліпшення кінообслуговування населення 

Вижницького району на 2012 – 2016 роки – 128,6 тис.грн., що  більше на 73,1 
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тис.грн. до відповідного періоду минулого року, або на 131,7%. 

Обсяг дебіторської заборгованості загального фонду районного бюджету 

станом на 01.01.2016 р. склав 100,0 тис.грн., що порівняно з початком року 

зменшилась на 85,7 тис.грн.(на 01.10.2016 р. склала 14,3 тис.грн.). 

Протермінована дебіторська  заборгованість на звітну дату – відсутня. 

Дебіторська заборгованість за рахунок державних трансфертів складає 

14,3 тис.грн., з неї по: 

- по відділу освіти на суму 9,1 тис.грн. в зв’язку з тим, що кошти за 

спожиті енергоносії для приготування шкільних обідів у вересні 2016 року не 

повністю відшкодовані приватними підприємцями. 

-    по управлінню соціального захисту населення на суму  5,2 тис.грн. в 

зв’язку з тим, що підприємствам – надавачам послуг перераховано коштів 

більше, ніж склалося фактичне нарахування за вересень 2016 року по субвенції 

з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на 

оплату електроенергії, природного газу, послуг тепловодопостачання і 

водовідведення; 

Обсяг кредиторської заборгованості загального фонду в порівнянні з 

початком року збільшився на 23 млн. 201,6 тис.грн.(01.01.2016 р. – 307,8 

тис.грн.) і станом на 01.10.2016 р. склав  23 млн. 509,4 тис.грн.(протермінована 

кредиторська заборгованість складає –103,0 тис.грн).  

За рахунок державних трансфертів: кредиторська заборгованість станом 

на 01.10.2016 рахується по управлінню соціального захисту населення в сумі 22 

млн.580,3 тис.грн. яка утворилася за рахунок недофінансування субвенцій з 

державного бюджету на виплату  субсидій населенню. 

Протермінована кредиторська заборгованість станом на 01.10.2016 року 

складає 103,0 тис.грн. 

Обсяг дебіторської заборгованості спеціального фонду  районного 

бюджету порівняно з початком року (на 01.01.2016 р. – 42,4 тис.грн.) 

збільшився на 896,0 тис.грн. і станом  на 01.10.2016 р. склав 938,5 тис.грн., в 

т.ч. за рахунок власних коштів бюджетних установ – 74,7 тис.грн., з неї: відділу 



 
32 

освіти – 32,2 тис.грн  по оплаті батьківської плати за утримання дітей в дитячих 

дошкільних установах, по відділу культури – 30,7 тис.грн. по платі батьків за 

навчання в школах естетичного виховання дітей, по районній раді – 11,8 

тис.грн. за оренду приміщень, яка утворилася в вересні 2016 року 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

по відділу освіти в сумі 863,7 тис. грн.,  передоплата капітального ремонту 

фасаду і заміну вікон для Вижницької гімназії, Лопушнянської ЗОШ І-ІІІ ст., 

Лукавецької  ЗОШ І-ІІІ ст. 

По видатках дебіторська заборгованість  на звітну дату відсутня. 

Кредиторська заборгованість спеціального фонду районного бюджету 

порівняно з початком року (01.01.2016 р. – 297,7 тис.грн.) збільшилась на 20,7 

тис.грн. і станом на 01.10.2016 р. складає 318,4 тис.грн. (з неї протермінована – 

221,0 тис.грн., термін оплати якої не настав – відсутня) . 

По доходах кредиторська заборгованість на звітну дату складає  97,4 

тис.грн., з них: по відділу освіти – 48,2 тис.грн. на утримання дітей в дитячих 

дошкільних установах, по відділу культури – 49,2 тис.грн за навчання в школах 

естетичного виховання. 

За рахунок державних трансфертів – 221,0 тис.грн. по субвенції на 

фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та 

програм розвитку місцевого самоврядування  по відділу освіти в сумі 221,0 

тис.грн. за мультимедійні засоби для ЗОШ, яка є прострочена та виникла в 

грудні 2012 р. у зв’язку непроведенням органами казначейства через 

відсутність лімітів. 

З державного бюджету за звітний період  отримано всього трансфертів у 

сумі 248 млн.495,5 тис.грн., або  74,9% до плану на 2016 рік,  98,5% (-3 

млн.856,4 тис.грн.) до плану на січень-вересень та на 46 млн. 944,7 

тис.грн.(23,3%) більше, ніж за відповідний період минулого року. Питома вага 

трансфертів у всіх доходах району становить 81,5%. 

Із загальної суми трансфертів надійшло базової дотації 15 млн.108,2 
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тис.грн., або 100% до плану, освітньої субвенції з державного бюджету -60 

млн.304,7 тис.грн., або 100% до плану, медичної субвенції з державного 

бюджету надійшло 24 млн.484,8 тис.грн., або 100%. 

Надійшло субвенції на соціальні виплати з державного бюджету в сумі 

142млн. 954,7 тис.грн., або 99,3%(964,7 тис.грн.) до плану на січень-вересень та 

на 42 млн.202,1 тис.грн.(41,9%) більше, ніж за відповідний період минулого 

року, в тому числі: 

субвенції на виплату допомоги сім’ям з дітьми  та соціальної допомоги –

108млн. 662,3тис.грн., або 99,7% до плану та на 17 млн.957,6 тис.грн.(19,8%) 

більше минулого року; 

субвенції на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 

прийомні сім»ї – 1 млн.550,0тис.грн., або 85,9% до плану та на 274,5 

тис.грн.(21,5%) більше минулого року; 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 

житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 

послуг  тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати) –31 

млн.535,4 тис.грн., або 100% до плану та на 24 млн.257,2 тис.грн. більше 

минулого року; 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 

житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого  пічного 

побутового палива і скрапленого газу – 1 млн.206,9 тис.грн., або 75,6% до 

плану та на 291,5 тис.грн. більше минулого року. 

Крім того, до районного бюджету надійшло: 

 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 5 

млн.456,0 тис.грн., або 100% до плану; 

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на видання, 

придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для учнів загально-

освітніх навчальних закладів – 187,0 тис.грн., або 95% до плану; 

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання 
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автобусів – при плані на відповідний період 1 млн.960 тис.грн. кошти не 

надходили; 

субвенція з обласного бюджету на оснащення Мигівського НВК (ЗНЗ І-

ІІІ ст.-ДНЗ), як переможцю конкурсу "Кращий проект опорного закладу" 

сучасною матеріальною базою при плані 641,7 тис.грн. кошти не надходили; 

субвенція за рахунок залишкукоштів освітньої субвенції з державного 

бюджету на початок року навчальним закладам на зміцнення матеріально-

технічної бази при плані 280,0 тис.грн. кошти не надходили. 

інша субвенція з обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища в сумі 1 млн.531,5 тис.грн. 

Інших субвенцій від місцевих бюджетів району до загального та 

спеціального фондів надійшло  коштів у загальній  сумі  1 млн. 266,1 тис.грн, з 

них по загальному фонду 1 млн. 176,9 тис.грн., спеціальному фонду 89,2 

тис.грн., використано коштів: 

- по загальному  фонду в сумі 359,7 тис.грн., в т.ч.:  

 з Вижницького міського бюджету для придбання стільців для школи 

мистецтв 10,0 тис.грн. та придбання стільців та столів в приміщення спільної 

комунальної власності за адресою м.Вижниця, вул. Січових стрільців №4 в сумі 

12,0 тис.грн., для ремонту туалету Вижницької гімназії 30,0 тис.грн., для 

ремонту кінотеатру ім.Т.Шевченка 37,0 тис.грн.; 

з Лукавецького сільського бюджету на придбання запчастин для 

шкільного автобуса Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст. 3,5 тис.грн., для придбання 

предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для Лукавецької ЗОШ І-ІІІст. 

28,0 тис.грн., для облаштування шкільної площадки та благоустрою території 

біля  Вовчинецької ЗОШ І-ІІст. 65,6 тис.грн., для придбання медичного 

обладнання для  ФАПУ с.Лукавецький Майдан 2,0 тис.грн.; 

з Ващківецького міського бюджету заміна старих дверей у приміщенні 

НВК Вашківецька гімназія 8,0 тис.грн., для виготовлення і встановлення брами 

центрального входу Вашківецької ЗОШ І-ІІІст. 20,0 тис.грн.; 

з Іспаського сільського бюджету поточний ремонт приміщення тиру 
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Іспаської ЗОШ І-ІІІ ст. 14,6 тис.грн., поточний ремонт шкільного автобуса 

Іспаської ЗОШ І-ІІІ ст. 3,0 тис.грн., для заміни дверей в Іспаській школі 

мистецтв 3,0 тис.грн.; 

з Дольщньо-Шепітського сільського бюджету  для  придбання запчастин 

для шкільного автобуса Долішньошепітського НВК 10,0 тис.грн., на поточний 

ремонт внутрішніх вбиралень Долішньошепітського НВК 7,0 тис.грн., на 

утеплення теплотраси від котельні до школи, ремонт вбиралень, придбання 

стільців для Лопушнянської ЗОШ І-ІІІст. 50,0 тис.грн.; 

з Міліївського сільського бюдету для придбання бойлера та 

комплектуючих до нього – 3,0 тис.грн. та для придбання предметів, матеріалів 

та обладнання – 2,0 тис.грн. для Міліївської ЗОШ І-ІІІст.; 

з Берегометського селищного бюджету для поточного ремонту 

приміщення  Берегометської гімназії 5,0 тис.грн., для поточного ремонту 

приміщення  Берегометської  ЗОШ І-ІІІст. №2 -  5,0 тис.грн., для  поточного 

ремонту приміщення  Берегометської  ЗОШ І-ІІІст. №3 - 5,0 тис.грн., для  

поточного ремонту приміщення  Берегометської  ЗОШ І-ІІІст. №4 -  5,0 тис.грн., 

для придбання предметів, матеріалів,обладнання та інвентаря для 

Берегометського центру ПМСД 20,0 тис.грн.; 

з Черешенського сільського бюджету на придбання запчастин для 

шкільного автобуса  Черешенської  ЗОШ І-ІІІст. 7,0 тис.грн., для придбання 

медикаментів  для Черешенського фельдшерсько-акушерського пункту 4,0 

тис.грн. 

         - по спеціальному фонду  використано коштів в сумі 461,2 тис.грн.: 

          з Лукавецького сільського бюджету для капітального ремонту 

огорожі Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст. в сумі 32,0 тис.грн., для придбання 

комп’ютерної техніки для Вовчинецької ЗОШ І-ІІ ст. в сумі 20,0 тис.грн., для 

придбання сухожарового шкафу для   ФАПу с.Лукавецький Майдан 8,0 

тис.грн.; 

з  Вижницького міського бюджету на встановлення сигналізаційної 

системи для створення належних, безпечних умов зберігання зброї у 



 
36 

Вижницькій ЗОШ І-ІІІ ст. ім. 13,0 тис.грн.; 

з Вашківецького міського бюджету  для капітального ремонту Волоцької 

ЗОШ І-ІІст. 200,0 тис.грн.; 

з Долішньо-Шепітського сільського бюджету (передача коштів із 

загального до спеціального фонду в сумі 156,0 тис.грн. (для капітального 

ремонту по заміні вікон та дверей будівлі Долішньо-Шепітської АЗПСМ 106,0 

тис.грн., для капітального ремонту по заміні вікон та дверей приміщення ФАПу 

с.Лопушна 50,0 тис.грн.); 

з Банилівського сільського бюджету для Бережницького НВК на 

проведення капітального ремонту-часткової заміни вікон – 26,0 тис.грн.; 

          з Мигівського сільського бюджету для заміни старих вікон у 

приміщенні Мигівської АЗПСМ та ФАПу в сумі 13,6 тис.грн.; 

з Мілієвського сільського бюджету ля капітального ремонту з 

влаштування водопостачання в Кибацькій  ЗОШ І-ІІ ст. 5,6 тис.грн., 

Надано з районного бюджету субвенцій сільським, селищному, міським 

бюджетам в загальний сумі 16 млн.137,6 тис.грн., або 100% до плану на звітну 

дату, та більше минулого року на 1 млн.996,5 тис.грн ( 14,1%) в т.ч. 15 млн. 

710,3тис.грн., або 100% до плану на звітну дату, 75,4% до уточненного плану на 

рік на виконання делегованих видатків в частині освіти та культури.  

На фінансування місцевих програм з районного бюджету за січень-

вересень 2016 року спрямовано коштів у сумі 1 млн. 289,1 тис.грн., або 83,7% 

до уточненого плану на звітну дату, з них: 

- на фінансування Програми підтримки ветеранів Афганської війни, 

учасників бойових дій та їх сімей на 2014-2018 роки – 54,9 тис.грн., 

фінансування заходів реабілітованим громадянам – 3,9 тис.грн.; 

- на фінансування районної Програми підтримки діяльності 

Вижницької районної організації ветеранів України на 2011-2016 роки” – 74,7 

тис.грн.; 

- на фінансування районної комплексної програми розвитку 

місцевого самоврядування Вижницького району на 2012-2016 роки (на виплату 
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матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам по зверненнях депутатів 

районної ради) – 81,6 тис.грн.; 

- на фінансування комплексної Програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району  на 2016-2017 роки на радіомовлення 

– 49,4 тис.грн., на висвітлення діяльності – 101,0 тис.грн.; 

- на фінансування районної програми подолання дитячої 

бездоглядності і безпритульності у Вижницькому районі на 2012-2016 роки – 

8,4 тис.грн.; 

- на фінансування програми оздоровлення і відпочинку дітей та 

розвитку молодіжної політики у Вижницькому районі на 2012-2016 роки – 8,0 

тис.грн.; 

- на фінансування районної цільової соціальної програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки – 60,1 тис.грн.; 

- на фінансування програми розвитку цивільного захисту, 

забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні 

ситуації у Вижницькому районі на 2016-2019 роки – 60,0 тис.грн.; 

- на фінансування програми матеріально-технічного забезпечення 

управління соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації на 

2015-2017 роки – 10,0 тис.грн.; 

- на фінансування районної програми сприяння органам виконавчої 

влади по виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у 

Вижницькому районі на 2016-2018 роки – 27,0 тис.грн.; 

- на фінансування комплексної програми оновлення містобудівної 

документації району на період 2012-2016 роки – 111,0 тис.грн.; 

- на фінансування районної програми підтримки та розвитку 

діяльності Берегометської лікарні Червоного Хреста на 2014-2016 роки – 132,0 

тис.грн.;  

- на фінансування районної комплексної програми протидії 

захворюванню на туберкульоз у 2012-2016 роках у Вижницькому районі – 33,5 

тис.грн.; 
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- на фінансування комплексної програми соціальної підтримки сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і 

поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих  на 2015-2016 роки – 

92,5 тис.грн.;  

- на фінансування районної комплексної програми соціальної 

підтримки малозабезпечених верств населення  "Турбота" на 2016-2018 роки – 

206,4 тис.грн.; 

- на фінансування районної комплексної програми розвитку культури 

Вижницького району на 2016 – 2018 роки – 26,0 тис.грн. 

- на фінансування районної програми поліпшення 

кінообслуговування населення Вижницького району на 2012-2016 роки – 128,6 

тис.грн., в т.ч. по спеціальному фонду – 30,0 тис.грн. 

Резервний фонд районного бюджету затверджено рішенням ІІІ сесії 

Вижницької районної ради VІІ скликання від 24.12.2015р. №43-3/15 “Про 

районний бюджет на 2016 рік”  у сумі 345,0 тис.грн.  Протягом січня-вересня 

2016 року кошти резервного фонду не використовувались. 

 

Дякую за увагу!  

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження звіту про 

виконання районного бюджету за 9 місяців 2016 року» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження звіту про 

виконання районного бюджету за 9 місяців 2016 року»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (199-10/16 додається). 

 

Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового 

управління районної державної адміністрації з питання «Про внесення змін до 

районного бюджету на 2016 рік».     
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Шановні депутати! 

В проекті рішення сесії вносяться зміни до рішення третьої сесії 

Вижницької районної ради VІІ скликання від 24 грудня 2015 року  № 43-3/15 

“Про районний бюджет на 2016 рік, враховуючи розпорядження Чернівецької 

обласної державної адміністрації від 2 грудня 2016 року №839-р “Про 

перерозподіл залишку стабілізаційної дотації між місцевими бюджетами”, 

№840-р “Про перерозподіл додаткового обсягу освітньої субвенції”, №841-р 

“Про перерозподіл додаткового обсягу медичної субвенції”, рішення ХІІ сесії 

VII скликання Лукавецької сільскої ради від 21 листопада 2016 року № 376-

12/16 “Про внесення змін до рішення 9 сесії VII скликання №262-09/16 від 

08.07.2016 року “Про внесення змін до сільського бюджету на 2016 рік”,   

збільшується обсяг доходної частини районного бюджету в загальній сумі 

3679800 гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 3679800 гривень, з 

них за  рахунок: 

- стабілізаційної дотації в сумі 1800000 гривень; 

- освітньої субвенції  з державного бюджету в сумі 1093700 гривень; 

- медичної субвенції з державного бюджету в сумі 877500 гривень; 

- зменшення плану субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сім’ям за принципом “гроші ходять за дитиною” 

в сумі 91400 гривень.                      

Збільшується загальний обсяг видатків районного бюджету на 2016 рік в 

сумі 3819800 гривень, в тому числі: по загальному фонду в сумі 1578443 гривні, 

з них за рахунок залишку коштів, що утворився на початок року в сумі 120000 

гривень, за рахунок передачі коштів із спеціального фонду до загального фонду 

в сумі 204000 гривень (в тому числі за рахунок освітньої субвенції в сумі 

199000 гривень та іншої субвенції місцевих рад в сумі 5000 гривень), за 

рахунок субвенцій з державного бюджету в сумі 1879800 гривень, за рахунок 
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стабілізаційної дотації в сумі 1293684 гривні, по спеціальному фонду в сумі 

2241357 гривень, в тому числі бюджет розвитку 2241357 гривень за рахунок 

передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду в сумі 2445357 

гривень(в тому числі за рахунок стабілізаційної дотації в сумі 933550 гривень), 

за рахунок передачі коштів із спеціального фонду до загального фонду в сумі 

204000 гривень та збільшуються асигнування головним розпорядникам коштів 

районного бюджету. 

По головному розпоряднику коштів “Відділ освіти Вижницької районної 

державної адміністрації” з метою безумовного виконання статті 77 п.4 

Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі від потреби 

в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до 

встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру 

мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну 

енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та 

послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами здійснюється 

перерозподіл видатків по загальному фонду, а саме: 

по КТКВКМБ 070101 «Дошкільні заклади освіти» збільшуються 

асигнування на суму 38450 гривень, в тому числі по КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата»  на 27 000 гривень, по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на  5 

950,00 гривень, по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на 5 500 гривень; 

по КТКВКМБ 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної 

освіти» зменшуються асигнування на суму 5500 гривень, в тому числі по КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» на  5950 гривень, по КЕКВ 2271«Оплата 

теплопостачання» на  1 600 гривень, по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та 

водовідведення» на  1 650 гривень, по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на  1 

900 гривень та збільшуються по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар» на 3 900 гривень, по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» на 1 700 гривень; 

по КТКВКМБ 070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських, 

районних відділів освіти» збільшуються асигнування на суму 84500 гивень, в 
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тому числі по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 44 700 гривень, по КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» на 10 300 гривень,по КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» на 22400 гривень, по КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» на 13100 гривень та зменшуються асигнування по 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на 6 000 гривень. 

по КТКВКМБ 070805 «Групи централізованого господарського 

обслуговування» збільшуються асигнування на суму 15100 гривень, в тому 

числі по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на 3 300 гривень, по КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 15100 гривень та 

зменшуються асигнування по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 3300 гривень; 

по КТКВКМБ 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми» зменшуються асигнування на суму 32950 

гривень, в тому числі по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 27000 гривень, по 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на 5 950 гривень; 

по КТКВКМБ 070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа дитячий 

садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» 

(що фінансуються за рахунок коштів районного бюджету на утримання НВК) 

зменшуються асигнування на суму 117600 гривень, в тому числі по КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» на 104 850 гривень, по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» на 12 750 гривень; 

по КТКВКМБ 070202 «Вечірні (змінні) школи» зменшуються 

асигнування на суму 58000 гривень, в тому числі по КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» на 47 000 гривень, по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на 11 

000 гривень; 

по КТКВКМБ 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа дитячий 

садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» 

(що фінансуються за рахунок коштів освітньої субвенції) збільшуються 

асигнування на 58000 гривень, в тому числі по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 

2 958 000 гривень, по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 795 

600 гривень та зменшуються асигнування по КЕКВ 2120 «Нарахування на 
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оплату праці» на 692 600 гривень, по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на 1 

180 000,00 гривень, по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на  35 000 

гривень, по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на 450 000 гривень, по КЕКВ 

2274 «Оплата природного газу» на  750 000 гривень, по КЕКВ 2275 «Оплата 

інших енергоносіїв» на 588 000 гривень. 

У зв’язку із наданням освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 

1093700 гривень на оплату праці з нарахуваннями працівникам 

загальноосвітніх шкіл, з них по КЕКВ 2111 “Заробітна плата” в сумі 852500 

гривень, по КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці” в сумі 240600 гривень. 

Зменшуються асигнування видатків на оплату праці з нарахуваннями 

працівникам освіти надані за рахунок стабілізаційної дотації в сумі 1100000 

гривень з них по КЕКВ 2111 “Заробітна плата” в сумі 901637 гривень, по КЕКВ 

2120 “Нарахування на оплату праці” в сумі 198363 гривень. 

Головному розпоряднику коштів “Відділ охорони здоров’я Вижницької 

районної державної адміністрації” збільшуються асигнування в сумі 2077500 

гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 1218950 гривень та по 

спеціальному фонду в сумі 858550 гривень, в тому числі: 

• за рахунок медичної субвенції з державного бюджету для виплати 

заробітної плати з нарахуваннями в загальній сумі 877500 гривень, з них по 

КЕКВ 2111 “Заробітна плата” в сумі 801200 гривень, по КЕКВ 2120 

“Нарахування на оплату праці” в сумі 76300 гривень, зокрема, по КТКВМБ 

080101 “Лікарні” КЕКВ 2111 “Заробітна плата” 508000 гривень, КЕКВ 2120 

“Нарахування на заробітну плату” – 69000 гривень, КТКВМБ 080300 

“Поліклініки і амбулаторії ” КЕКВ 2111 “Заробітна плата” 168000 гривень, 

КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату” – 7300 гривень, КТКВМБ 080600 

“Фельдшерсько-акушерські пункти” КЕКВ 2111 “Заробітна плата” 44300 

гривень, КТКВМБ 080800 “Центри первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги” КЕКВ 2111 “Заробітна плата” – 80900 гривень. 

• за рахунок стабілізаційної дотації по загальному фонду в сумі 

700000 гривень спрямовуються головному розпоряднику коштів “Відділ 
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охорони здоров’я Вижницької районної державної адміністрації”, зокрема: по 

КУ «Вижницька ЦРЛ» по ТПКВКМБ 080101 «Лікарні» - 572 830 грн., у тому 

числі: 

• КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 24860 

грн. для придбання запасних частин для санітарних автомобілів з метою 

забезпечення безперебійної роботи в осінньо-зимовий період по 

транспортуванню хворих, яким необхідна медична допомога третинного рівня; 

• КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 75000 грн.: 

- 35000 грн. на поточний ремонт електроплит харчоблоку, медичних 

апаратів, а саме: електрофотокалориметра, фізіотерапевтичних апаратів та двох 

автоклавів; 

- 40000 грн. на поточний ремонт операційної та перев’язочної 

хірургічного відділення; 

- КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 144 000 

грн., які необхідні для придбання лабораторних та хімічних реактивів, 

наркотичних препаратів та медикаментів для забезпечення першої невідкладної 

медичної допомоги, дезінфікуючих засобів, вакцини для  профілактичного 

щеплення медичних працівників від вірусу грипу; 

• КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 49970 грн. на 

відшкодування аптечним закладам пільгових рецептів для забезпечення 

необхідними лікарськими препаратами онкохворих та пільгової категоріі 

населення; 

• КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» в сумі 279 000 грн.; а саме для придбання: 

• Портативний ехоенцефалограф - 90 000 грн.апарат для діагностики 

наявності внутрішньочерепних крововиливів при черепно-мозкових травмах 

або гострих порушень мозкового кровообігу. 

• Пульсоксиметри (4 шт) – 50000 грн. апарати для вимірювання 

концентрації кисню в крові з метою діагностики оцінки важкості стану при 

пневмоніях, обструктивних захворюваннях органів дихання; 



 
44 

• Паровий стерилізатор -115000 грн..з метою забезпечення 

стерилізації медичного інструментарію для запобігання виникнення 

внутрішньолікарняних  інфекцій. 

• Комп’ютерна техніка – 24000 грн. 

• по КЗ «Вашківецький центр ПМСД» ТПКВКМБ 080300 

«Поліклініки та амбулаторії» з метою придбання обладнання для покращення 

медичного обслуговування населення Банилівською амбулаторією ЗПСМ в 

сумі 63170грн.: 

• КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

6280,00 грн. для придбання умивальників (8шт.*785грн.); 

• КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 6340,00 

грн. для придбання рециркулятора бактерицидного для екологічної дезінфекції 

і обеззараження (квартування) повітря приміщення амбулаторії; 

• КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 50550,00 грн. для придбання: термостату сухоповітряного ТС-

20 для отримання і підтримки всередині робочої камери стабільної 

температури, необхідної для проведення лабораторних досліджень (10750 грн.), 

ультразвукового терапевтичного приладу «Біомед» UE-Stimu Combo CT1022, 

який поєднує можливості ультразвукової терапії, електротерапії і комбінованої 

терапії (39800 грн.). 

• 3) по КЗ «Берегометський центр ПМСД» ТПКВКМБ 080300 

«Поліклініки та амбулаторії» з метою придбання медичного обладнання для 

покращення медичного обслуговування населення та медикаментів в сумі 64 

000 грн.: 

• КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 30000,00 

грн. для забезпечення населення медикаментами; 

• КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 34000 грн. (електрокардіограф 2шт*17000грн.). 

Крім того за рахунок стабілізаційної дотації виділяються кошти в сумі 

500 000 гривень на капітальний ремонт по перенесенню моргу по КУ 
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“Вижницька ЦРЛ”. 

За рахунок перерозподілу та передачі коштів із спеціального фонду до 

загального фонду по КЗ “Берегометський центр ПМСД”, ТПКВКМБ 080600 

“Фельдшерсько-акушерські пункти” в сумі 5000 гривень на придбання 

предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря.  

Здійснюється перерозподіл видатків по головному розпоряднику коштів 

районного бюджету “Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації” 

здійснюється перерозподіл асигнувань по  КУ «Вижницька центральна районна 

лікарня» за рахунок економії коштів по ТПКВКМБ 080101 «Лікарні»  в 

загальній сумі 80047 гривень КЕКВ 2230 «Продукти харчування» 15000 

гривень, КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» 485 гривень, 

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» 62450 гривень, КЕКВ 2710 «Виплата 

пенсій і допомоги» 1425 гривень, КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 688 

гривень та спрямовується на КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали» 15000 гривень, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

2597 гривень, КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» 55150 гривень, КЕКВ 

2273 «Оплата електроенергії» 7300 гривень. 

Здійснюється перерозподіл асигнувань по ТПКВКМБ 080300 

«Поліклініки та амбулаторії» зокрема: 

по КЗ «Берегометський центр ПМСД» за рахунок економії коштів в 

загальній сумі 24200 гривень, з них по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» 3800 гривень, КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» 7900 

гривень, а також економії коштів по ТПКВКМБ 080600 «Фельдшерсько-

акушерські пункти» в загальній сумі 12500, зокрема по КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» 5110 гривень, КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» 3300 гривень, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 3000 

гривень, КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» 1090 гривень та 

спрямовується на  ТПКВКМБ 080300 на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» з метою придбання бензину для службових 

автомобілів амбулаторій ЗПСМ в сумі 18600 гривень та оплату природного газу 
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по ТПКВКМБ 080600» в сумі 5600 гривень з метою недопущення 

кредиторської заборгованості по відшкодуванню за природний газ 

Чорногузівській сільській раді за опалення ФАПу с.Чорногузи; 

по КЗ «Вашківецький центр ПМСД» за рахунок економії коштів всього 

59000 гривень, з них по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 45000 

гривень, КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» 14000 гривень та спрямувати 

їх на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» з метою 

придбання бензину для службових автомобілів амбулаторій ЗПСМ в сумі 37000 

гривень, КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» 5000 

гривень, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 2000 гривень, КЕКВ 

2730 «Інші виплати населенню» в сумі 15000 гривень. 

Здійснюється перерозподіл асигнувань по ТПКВКМБ 080800 «Центри 

первинної медико-санітарної допомоги» зокрема: 

по КЗ «Берегометський центр ПМСД» за рахунок економії коштів в 

сумі11900 гривень, з них по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в 

сумі 11900 гривень та спрямувати їх на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» з метою придбання комп’ютерної техніки; 

по КЗ «Вашківецький центр ПМСД» за рахунок економії коштів коштів в 

сумі 47486 гривень, з них по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» в сумі 

47486 гривень та спрямувати їх на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» з метою придбання запасних частин для службових 

автомобілів та палтвно-мастильних матеріалів в сумі 45486 гривень, КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» 2000 гривень. 

Здійснюється перерозподіл асигнувань по КУ «Вижницька центральна 

районна лікарня» за рахунок економії коштів по ТПКВКМБ 081002 «Інші 

заходи по охороні здоров’я»» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

у сумі 8600,00 грн та спрямувати їх на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню».  

Крім того, здійснюється перерозподіл коштів медичної субвенції 

виділених для  КЗ «Берегометський центр ПМСД» ТПКВКМБ 080600 

«Фельдшерсько-акушерські пункти» коштів в сумі 19044 гривень, з них з КЕКВ 
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2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  у сумі 19044 гривень на 

КУ «Вижницька ЦРЛ» по ТПКВКМБ 080101 «Лікарні» КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» для придбання паливно- мастильних 

матеріалів з метою забезпечення безперебійного транспортування хворих, які 

потребують надання третинного рівня медичної допомоги. По спеціальному 

фонду здійснюється перерозподіл коштів медичної субвенції виділених для  КЗ 

«Берегометський центр ПМСД» по ТПКВКМБ 080600«Фельдшерсько-

акушерські пункти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» у сумі 8 150 гривень та спрямувати їх на КУ 

«Вижницька ЦРЛ» по ТПКВКМБ 080101 «Лікарні» КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» для придбання 

пульсоксиметра для вимірювання рівня насиченості кисню крові та частоти 

пульсу. 

Крім того, здійснються перерозподіл коштів медичної субвенції за 

рахунок економії коштів по КЗ «Вашківецький центр ПМСД» КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» по ТПКВКМБ 080300 «Поліклініки та 

амбулаторії» в сумі 26500 гривень, по ТПКВКМБ 080600 «Фельдшерсько-

акушерські пункти» в сумі 24600 гривень, по ТПКВКМБ 080800 «Центри 

первинної медико-санітарної допомоги» в сумі 6900 гривень та спрямувуються 

на КЗ «Берегометський центр ПМСД» на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» по ТПКВКМБ 080300 «Поліклініки та амбулаторії» в сумі 43700 

гривень, по ТПКВКМБ 080600 «Фельдшерсько-акушерські пункти» в сумі 3700 

гривень, по ТПКВКМБ 080800 «Центри первинної медико-санітарної 

допомоги» в сумі 10600гривень 

Головному розпоряднику коштів “Управління соціального захисту 

населення Вижницької  районної державної адміністрації” в загальній сумі 

1420407 гривень, з них: 

по загальному фонду зменшується план субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення 
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батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 

дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ям за принципом “гроші 

ходять за дитиною” в сумі 91400 гривень; 

по спеціальному фонду збільшується план асигнувань по ТПКВКМБ 

150118 “Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій 

населення” КЕКВ 3240 “Капітальні трансферти населенню” в сумі 1511807 

гривень за рахунок передачі коштів із загального фонду.  

Головному розпоряднику коштів  “ Вижницька  районна рада” надаються 

кошти в сумі 50000 гривень по загальному фонду, в тому числі: 

на виконання Програми розвитку цивільного захисту, забезпечення 

пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у 

Вижницькому районі на 2016-2019 роки в сумі 20000 гривень за рахунок 

залишку коштів, що утворився на початок року; 

по спеціальному фонду в сумі 30000 гривень, в тому числі: на придбання 

комп’ютерної техніки (капітальні видатки) в сумі 30000 гривень за рахунок 

стабілізаційної дотації (передача коштів із загального фонду до спеціального 

фонду). 

 Здійснюється перерозподіл асигнувань по КТКВКМБ 250404 ”Інші 

видатки” по загальному фонду, в тому числі збільшуються асигнування по 

КЕКВ 2111 “Заробітна плата” на 2000 гривень та зменшуються асигнування по 

КЕКВ 2240 ”Оплата електроенергії” на 2000 гривень  

Головному розпоряднику коштів “Районна державна адміністрація” 

надаються кошти в сумі 127000 гривень по загальному фонду, в тому числі: 

на виконання Програми сприяння органам виконавчої влади по 

виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у Вижницькому 

районі на 2016-2018 роки в сумі 20000 гривень за рахунок іншої субвенції 

наданої з місцевих бюджетів; 

на на виконання Програми протидії злочинності, забезпечення публічної 

безпеки і порядку у Вижницькому районі на 2016-2020 роки в сумі 50000 

гривень за рахунок залишку коштів, що утворивя на початок року; 
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на виконання Програми розвитку інформаційної та видавничої галузей 

Вижницького району на 2016-2017 роки (на книговидання) в сумі 7000 гривень 

за рахунок стабілізаційної дотації. 

на виконання Програми розвитку цивільного захисту, забезпечення 

пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у 

Вижницькому районі на 2016-2019 роки в сумі 50000 гривень за рахунок 

залишку коштів, що утворився на початок року;           

Здійснюється перерозподіл видатків по КТКВКМБ 091101 “Утримання 

центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді”  за рахунок економії 

коштів по загальному фонду зменшуються в сумі 1850 гривень, в тому числі 

асигнування по КЕКВ 2250 “Видатки на відрядження”  на 250 гривень, по 

КЕКВ 2271 ”Оплата теплопостачання” на  1500 гривень, по КЕКВ 2273 ”Оплата 

електроенергії” на 100 гривень та збільшуються асигнування по КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» на 250 гривень, по КЕКВ 2120 

”Нарахування на оплату праці» на 1500 гривень, по КЕКВ 2210 ”Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» на 100 гривень.        

Також з метою ефективного використання коштів та недопущення 

кредиторської заборгованості по захищених статтях здійснюється перерозподіл 

асигнувань по КТКВКМБ 130107 ”Утримання та навчально-тренувальна робота 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл” по загальному фонду, в тому числі 

зменшуються асигнування по КЕКВ 2273 ”Оплата електроенергії” на 1600 

гривень та збільшуються асигнування по КЕКВ 2111 “Заробітна плата” на 1403 

гривні, по КЕКВ 2120 ”Нарахування на оплату праці” на 197 гривень.  

Головному розпоряднику коштів “Відділ культури Вижницької районної 

державної адміністрація” надаються кошти в сумі 120684 гривні, в тому числі: 

по загальному фонду в сумі 80684 гривні за рахунок стабілізаційної 

дотації, з них:          

по КТКВКМБ 110201 «Бібліотеки» КЕКВ 2210 ”Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» в сумі 10000 гривень на придбання стільців та 

канцелярських товарів ;       
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по КТКВКМБ 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 

клубного типу» КЕКВ 2210 ”Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в 

сумі 10000 гривень на придбання силового трансформатора і двох прожекторів 

сценічного освітлення;         

по КТКВКМБ 110205 «Школи естетичного виховання дітей» КЕКВ 2210 

”Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 30000 гривень на 

придбання матеріалів для поточного ремонту шкіл естетичного виховання 

дітей;       

по КТКВКМБ 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» КЕКВ 

2210 ”Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 10000 гривень на 

придбання метало пластикових вікон та придбання бензину;           

на виконання комплексної Програми розвитку культури Вижницького 

району на 2016 – 2018 роки в сумі 3000 гривень за рахунок стабілізаційної 

дотації; 

на виконання Програми поліпшення кінообслуговування населення 

Вижницького району на 2012-2016 роки в сумі 17684 гривень за рахунок 

стабілізаційної дотації ; 

по спеціальному фонду в сумі 40000 гривень, з них: 

по КТКВКМБ 110205 «Школи естетичного виховання дітей» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» для 

придбання музичних інструментів. 

З метою недопущення заборгованості по виплаті заробітної плати у 

зв’язку із підвищення тарифних розрядів працівникам бюджетних установ з 

грудня 2016 року та кредиторської заборгованості по оплаті за споживання 

енергоносіїв підвідомчих установ, здійснюється перерозподіл асигнувань, а 

саме: 

по КТКВКМБ 090501 «Організація та проведення громадських робіт» 

зменшуються асигнування в сумі 9500 гривень, в тому числі по КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» на 7150 гривень, по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» на 2350 гривень.; 
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по  КТКВКМБ 110201 «Бібліотеки» зменшуються асигнування в сумі 

20100 гривень, в тому числі по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» XI на 9000 

гривень, по  

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»  на 1600 гривень, по КЕКВ 

2273 «Оплата електроенергії» на 500 гривень, по КЕКВ 2274 «Оплата 

природного газу» на  9000 гривень;       

по КТКВКМБ 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 

клубного типу» збільшуються асигнування в сумі 27600 гривень, в тому числі 

по 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 19600 гривень, по КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» на 6000 гривень, по КЕКВ 2273 «Оплата 

електроенергії» на 3500 грмвень та зменшуються асигнування по КЕКВ 2274 

«Оплата природного газу» на 1500,00 гривень;         

по КТКВКМБ 110205 «Школи естетичного виховання дітей» 

збільшуються асигнування в сумі 2000 гривень, в тому числі по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 3500 гривень, КЕКВ 2272 

«Оплата водопостачання та водовідведення» на 200 гривень та зменшуються 

асигнування по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 200 

гривень, по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на 1500,00 гривень; 

Надається інша субвенція по загальному фонду  в сумі 236000 гривень за 

рахунок стабілізаційної дотації для забезпечення в повному обсязі видатків на 

оплату праці Багнянському сільському бюджету в сумі 13900 гривень, 

Виженському сільському бюджету в сумі 34600 гривень, Коритненському 

сільському бюджету в сумі 22500 гривень, Карапчівському  сільському 

бюджету в сумі 18600 гривень, Слобода-Банилівському сільському бюджету в 

сумі 14800 гривень, Замостянському сільському бюджету в сумі 114800 гривень 

( в тому числі для капітального ремонту будівлі спортивного залу с.Замістя в 

сумі 100000 гривень), Мілієвському сільському бюджету в сумі 16800 гривень 

та вносяться зміни та внести зміни в Розподіл міжбюджетних трансфертів між 

районним та іншими бюджетами додаток 4 до рішення третьої сесії Вижницької 
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районної ради VІІ скликання від 24 грудня 2015 року № 43-3/15 “Про районний 

бюджет на 2016 рік”. 

З метою безумовного виконання статті 77 п.4 Бюджетного кодексу 

України щодо забезпечення в повному обсязі  потреби в асигнуваннях на 

оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 

чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної 

плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, 

водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які 

споживаються бюджетними установами, залишається нерозподіленою 

стабілізаційна дотація у сумі 1306316 гривень в головного розпорядника коштів 

«Фінансове управління Вижницької районної державної адміністрації» . 

Вносяться відповідні зміни в розподіл видатків районного бюджету, 

Джерела фінансування, в Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку та Перелік місцевих  

програм, які будуть фінансуватися за рахунок коштів районного бюджету у 

2016 році. 

Затверджуються розпорядження районної державної адміністрації від 

09.11.2016 року № 207 “Про перерозподіл бюджетних асигнувань районного 

бюджету на 2016 рік” для забезпечення своєчасного фінансування видатків 

установи по виплаті допомог сім’ям з дітьми, соціальної допомоги населенню 

району та з метою недопущення утворення заборгованостей здійснюється 

перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу бюджетних 

призначень, передбачених головному розпоряднику коштів районного бюджету 

“Управління соціального захисту населення Вижницької державної 

адміністрації” на 2016 рік; розпорядження районної державної адміністрації від 

21.11.2016 року № 330 “Про уточнення показників районного бюджету на 2016 

рік ”з метою недопущення утворення заборгованостей та з метою своєчасного 

освоєння коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 

природного газу, послуг теплопостачання, водопостачання та водовідведення, 
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квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) в 

сумі 806276,95 гривень, для забезпечення своєчасного фінансування видатків 

установи по виплаті житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 

природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної 

плати вивезення побутового сміття та рідких нечистот, субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей 

загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, а також для інвалідів І-ІІ групи з числа 

військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують 

поліпшення житлових умов, на 2016 рік в сумі 1511807 гривень та з метою 

своєчасного освоєння коштів іншої субвенції наданої з місцевих бюджетів в 

сумі 189898 гривень. 

Проект рішення здійснено, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 і 

статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частиною 7 

статті 78 Бюджетного кодексу України. 

Дякую за увагу! 

Зі співдоповіддю слухали: Романюка Іллю Танасійовича – голову 

постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-

економічного розвитку з питання «Про внесення змін до районного бюджету 

на 2016 рік».   

Шановні депутати! 

На засіданні постійної комісії районної ради було внесено наступні зміни: 

Фінансовому управлінню райдержадміністрації при внесенні змін до 

районного бюджету на 2016 рік за рахунок перевиконання доходної частини  

врахувати видатки, а саме: 

  - Вижницькій районній державній адміністрації на виконання програми 

сприяння діяльності органу Державної казначейської служби України при 

казначейському обслуговуванні установ та організацій Вижницького району на 

2016-2018 роки - 50,0 тис. грн. 
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Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2016 рік» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2016 рік»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (200-10/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про вирішення питань щодо 

продовження терміну дії контрактів з керівниками підприємств, установ, 

закладів, які використовують майно, що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про вирішення питань щодо 

продовження терміну дії контрактів з керівниками підприємств, установ, 

закладів, які використовують майно, що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (201-10/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про погодження призначення 

керівників окремих закладів спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про погодження призначення 

керівників окремих закладів спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району»   в цілому: 



 
55 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (202-10/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (203-10/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до статутів 

установ та закладів району, засновником яких є Вижницька районна рада» 

за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до статутів 

установ та закладів району, засновником яких є Вижницька районна рада»   

в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (204-10/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про надання дозволу на списання та 

передачу окремого майна, що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про надання дозволу на списання та 

передачу окремого майна, що належить до спільної власності 
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територіальних громад сіл, селища, міст району»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (205-10/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про безоплатну передачу майна 

Вижницької районної дирекції кіновідеомережі із спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району у власність окремих 

територіальних громад» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про безоплатну передачу майна 

Вижницької районної дирекції кіновідеомережі із спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району у власність окремих 

територіальних громад»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (206-10/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до рішення п’ятої 

сесії районної ради VII скликання №78-5/16 від 25 лютого 2016 року «Про 

звільнення від оплати за харчування дітей у загальноосвітніх навчальних 

закладах району в 2016 році» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

На засіданні профільної постійної комісії районної ради та спільному 

засіданні колегії районної ради та колегії районної державної адміністрації було 

внесено наступні зміни: 

Пункт 1.3. проекту рішення викласти в такій редакції:    

«1.3. Пункт 2 рішення викласти в такій редакції» 
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- «2. Звільнити від оплати за харчування у загальноосвітніх навчальних 

закладах, навчально-виховних комплексах та дошкільних навчальних закладах, 

що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

району в 2016 році дітей наступних категорій за рахунок коштів з районного 

бюджету в кількості 631 (шістсот тридцять одна) дитини, а саме:  

- дітей-інвалідів 1-11 класів – 120 (сто двадцять); 

- дітей переселенців – 5 (п’ять); 

- дітей, батьки яких перебувають або перебували в зоні 

антитерористичної операції – 76 (сімдесят шість); 

- дітей 1-11 класів, які перебувають у складних життєвих обставинах – 

430 (чотириста тридцять). 

Пункт 3 проекту рішення вилучити. 

Голосували за пропозицію:  

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Пропозицію прийнято. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до рішення п’ятої 

сесії районної ради VII скликання №78-5/16 від 25 лютого 2016 року «Про 

звільнення від оплати за харчування дітей у загальноосвітніх навчальних 

закладах району в 2016 році»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (207-10/16 додається). 

Питання «Різне»: 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення депутатів районної 

ради до Верховної Ради України стосовно внесення змін до статі 1 Закону 

України «Про статус гірських населених пунктів України» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 
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Голосували: прийняти рішення  «Про звернення депутатів районної 

ради до Верховної Ради України стосовно внесення змін до статі 1 Закону 

України «Про статус гірських населених пунктів України»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (208-10/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення депутатів районної 

ради до Чернівецької обласної ради стосовно співфінансування Центру 

Червоного Хреста смт.Берегомет» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення депутатів районної 

ради до Чернівецької обласної ради стосовно співфінансування Центру 

Червоного Хреста смт.Берегомет»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (209-10/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримку звернення Первинної 

профспілкової організації Прикарпатського управління бурових робіт 

щодо недопущення реорганізації (об’єднання) управлінь бурових робіт та 

скорочення чисельності працівників» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримку звернення Первинної 

профспілкової організації Прикарпатського управління бурових робіт 

щодо недопущення реорганізації (об’єднання) управлінь бурових робіт та 

скорочення чисельності працівників»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 
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Рішення прийняти (210-10/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення депутатів районної 

ради до відповідних служб щодо отримання документів на об’єкти, які не 

здані в експлуатацію у Вижницькому районі» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення депутатів районної 

ради до відповідних служб щодо отримання документів на об’єкти, які не 

здані в експлуатацію у Вижницькому районі»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (211-10/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення депутатів районної 

ради до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. та Всеукраїнської 

Асоціації органів місцевого самоврядування «Українська Асоціації 

районних та обласних рад» щодо недопущення скасування мораторію на 

вивіз необробленої деревини за межі країни» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення депутатів районної 

ради до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. та Всеукраїнської 

Асоціації органів місцевого самоврядування «Українська Асоціації 

районних та обласних рад» щодо недопущення скасування мораторію на 

вивіз необробленої деревини за межі країни»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (212-10/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Гаврильчука І.С. стосовно відновлення автобусної зупинки 

в м.Вашківці (Старий Серафинець, Дослідне господарство, Кошково)» за 

основу: 
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За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Гаврильчука І.С. стосовно відновлення автобусної зупинки 

в м.Вашківці (Старий Серафинець, Дослідне господарство, Кошково)»   в 

цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (213-10/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Мендришори В.С. щодо розшуку військовослужбовця АТО 

Роєцького І.М.» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Мендришори В.С. щодо розшуку військовослужбовця АТО 

Роєцького І.М.»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (214-10/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про лист Української Асоціації 

районних та обласних рад стосовно участі уповноваженої особи Вірсти С.Д. 

– заступника голови районної ради в З’їзді Асоціації 12 грудня 2016 року в 

м.Київ» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про лист Української Асоціації 

районних та обласних рад стосовно участі уповноваженої особи Вірсти С.Д. 

– заступника голови районної ради в З’їзді Асоціації 12 грудня 2016 року в 

м.Київ»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 
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Вирішили: 

Рішення прийняти (215-10/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про повторне звернення депутатів  

районної ради, щодо ситуації, яка склалася навколо закріплення 

мисливських угідь» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про повторне звернення депутатів  

районної ради, щодо ситуації, яка склалася навколо закріплення 

мисливських угідь»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (216-10/16 додається). 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні колеги! 

Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути. 

Десяту сесію районної ради сьомого скликання оголошую закритою. 

 

 

 

Голова районної ради        М.Андрюк  

 

 

 


