УКРАЇНА
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ
одинадцятої сесії районної ради
VІІ скликання
22 грудня 2016 року

м.Вижниця
1100 год.

Присутні

- 26 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
У міжсесійний період відбулися наступні кадрові зміни:
Строїч Людмилу Іванівну призначено на посаду начальника служби у
справах дітей Вижницької районної державної адміністрації.
Андрюк М.І. – голова районної ради вніс пропозицію обрати
секретаріат одинадцятої сесії районної ради.
Обрання секретаріату:
Голосували за пропозицію голови районної ради Андрюка М.І.: обрати
секретаріат одинадцятої сесії районної ради у складі трьох депутатів:
За – 26, проти – 0, утримались – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (додається №217-11/16)
Андрюк М.І. – голова районної ради вніс пропозицію обрати лічильну
комісію одинадцятої сесії районної ради.
Обрання лічильної комісії:
Голосували за пропозицію голови районної ради Андрюка М.І.: обрати
лічильну комісію одинадцятої сесії районної ради у складі трьох депутатів:
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За – 26, проти – 0, утримались – 0.
Вирішили :
Рішення прийняти (додається №218-11/16).
Обговорення порядку денного та регламенту роботи одинадцятої
сесії районної ради VІІ скликання:
Голосували за пропозицію голови районної ради Андрюка М.І.:
прийняти порядок денний та регламент роботи одинадцятої сесії районної ради
VІІ скликання за основу:
За – 26, проти – 0, утримались – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
На колегії районної ради було запропоновано включити в порядок
денний одинадцятої сесії питання «Про надання згоди на безоплатне прийняття
Трудовим архівом Вижницької районної ради упорядкованих архівних
документів з кадрових питань (особового складу) Вижницького району з
архівного відділу Вижницької районної державної адміністрації» та розглянути
його 9 питанням.
Відповідно до листа Вижницької районної державної адміністрації від
19 грудня 2016 року №01.34-1643 стосовно зняття питання «Про затвердження
Схеми планування території Вижницького району Чернівецької області» в
зв’язку

із

відсутністю

позитивного

експертного

висновку

ДП

«Укрдержбудекспертиза» та рекомендацій постійної комісії районної ради з
питань

промисловості,

будівництва,

транспорту,

зв’язку,

розвитку

підприємництва та туризму зняти з порядку денного питання №9 «Про
затвердження Схеми планування території Вижницького району Чернівецької
області».
В міжсесійний період надійшло ряд, звернень депутатських запитів,
листів, а саме:
- «Про підтримку звернення депутатів Верховинської районної ради
стосовно розробки та прийняття програми підтримки підприємництва у галузі
3

тваринництва для населених пунктів, які мають статус гірських на 2017-2021
роки»;
- Про звернення депутатів Вижницької районної ради стосовно
прийняття проекту Закону України №4660 «Про внесення змін до Закону
України «Про автомобільний транспорт» (щодо дотримання вагових або
габаритних норм та/або умов, визначених у дозволі на участь у дорожньому
русі).
Депутатські запити:
1. Про депутатський запит депутата районної ради Погребняка Р.М.
стосовно незадовільної роботи філії «Вижницький райавтодор»
2. Про депутатський запит депутата районної ради Андрич О.М.
стосовно низької напруги в електромережі у с.Бережниця по вул.Головній.
3. Про депутатський запит депутата районної ради Татарина Ю.Д.
стосовно низької напруги в електромережі у с.Іспас по вул.Ю.Федьковича.
4. Про депутатський запит депутата районної ради Тирон Т.І. щодо
непередачі

документів

ліквідатором

ліквідованого

підприємства

«Берегометський лісокомбінат» до трудового архіву районної ради.
Пропоную включити ці питання розглянути в питанні «РІЗНЕ» порядку
денного сесії.
За – 26, проти – 0, утримались – 0.
Пропозицію прийнято.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про звіт голови районної ради.
Інформує: Андрюк М.І. – голова
районної ради.
Проект рішення роздається на руки.
2. Про Програму економічного і соціального розвитку Вижницького
району на 2017 рік.
3. Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва у
Вижницькому районі на 2017-2018 роки.
Доповідач
по
2-3
питаннях:
Федорощак М.М. – начальник відділу
економічного розвитку та торгівлі
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Вижницької
районної
державної
адміністрації.
Співдоповідач: Романюк І.Т. – голова
постійної комісії районної ради з
питань
бюджету,
фінансів
і
соціально-економічного розвитку.
Проекти рішень роздаються на руки.
4. Про затвердження районної Комплексної програми поліпшення
кінообслуговування населення Вижницького району на 2017-2021 роки.
Доповідач: Максимчук В.П. –
директор Вижницької районної
дирекції кіновідеомережі.
Проект рішення роздається на руки.
5. Про районну Програму запобігання дитячій бездоглядності та захисту
прав дитини у Вижницькому районі на 2017 - 2021 роки.
Доповідач:
Строїч Л.І. в.о.
начальника служби у справах дітей
Вижницької
районної
державної
адміністрації.
Проект рішення роздається на руки.
6. Про Програму сприяння функціонуванню Центру надання
адміністративних послуг та Сектору державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Вижницької
районної державної адміністрації на 2017-2019 роки.
Доповідач: Мар’янчук Л.М. начальник відділу-адміністратор
відділу з надання адміністративних
послуг (ЦНАП) Вижницької районної
державної адміністрації.
Проект рішення роздається на руки.
7. Про районний бюджет на 2017 рік.
8. Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік.
Доповідач по 7-8 питаннях:
Кириляк Л.І. – начальник фінансового
управління
Вижницької
районної
державної адміністрації;
Співдоповідач: Романюк І.Т. – голова
постійної комісії районної ради з
питань
бюджету,
фінансів
і
соціально-економічного розвитку.
Проекти рішень роздаються на руки.
9. Про надання згоди на безоплатне прийняття Трудовим архівом
Вижницької районної ради упорядкованих архівних документів з кадрових
питань (особового складу) Вижницького району з архівного відділу Вижницької
районної державної адміністрації.
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Доповідач: Лучик О.М. - завідувач
трудового архіву районної ради.
Проект рішення роздається на руки.
10. Про затвердження актів приймання-передавання майна Вижницької
районної дирекції кіновідеомережі зі спільної власності територіальних громад
сіл, селища, міст району у власність окремих територіальних громад.
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.
11. Про вступ Вижницької районної ради до асоціації органів місцевого
самоврядування Чернівецької області «Агенція розвитку громад Буковини».
Доповідач: Голобуцька К.В. - завідувач
юридичного відділу виконавчого
апарату районної ради.
Проект рішення роздається на руки.
12. Про план роботи Вижницької районної ради на 2017 рік.
Доповідач: Івоняк Г.С. – керуючий
справами районної ради
Проект рішення роздається на руки.
13. Різне
Шановні депутати!
Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», Регламенту
Вижницької районної ради, пропозицій щодо оприлюднення і включення в
порядок денний позачергової дванадцятої сесії інших питань і проектів рішень
до них у встановлені терміни не надходило.
Голосували:
Прийняти порядок денний та регламент роботи одинадцятої сесії
районної ради VІІ скликання в цілому:
За – 26, проти – 0, утримались – 0.
Розгляд питань порядку денного:
Слухали: Андрюка Михайла Івановича – голову районної ради з
питання «Про звіт голови районної ради».
Шановні депутати!
Пройшов рік з дня набуття повноважень Вижницькою районною радою
VII скликання.
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Районна рада на час каденції об’єднала 34 депутати - представників
шести політичних сил, які утворили шість фракцій в складі ради.
Безсумнівно позитивним надбанням нашого представницького органу
вважаю толерантну, зважену роботу депутатів.
В основі роботи закладено практичний, виважений підхід. Пленарні
засідання районної ради, засідання її колегії, постійних комісій та
координаційної ради з питань місцевого самоврядування вже традиційно
відбуваються у суто діловій, робочій атмосфері.
Цьому, на мій погляд, сприяли, поряд з чіткою політичною
структурованістю депутатського корпусу районної ради, його високий
освітньо-фаховий рівень, соціальна самодостатність, висока організованість
керівників фракцій, зацікавленість в результатах роботи та відсутність
надмірних політичних амбіцій.
За звітний період проведено 10 пленарних засідань сесій районної ради
VII скликання, на яких розглянуто 216 питань.
Було проведено 55 засідань постійних комісій, в тому числі: 3 спільних,
6 виїзних, на яких розглянуто 261 питання.
Затверджено 14 районних програм. Метою їх прийняття стала
необхідність покращення соціально-економічного та культурного розвитку
регіону. Йдеться про такі важливі складові життєдіяльності району, як розвиток
малого підприємництва, в першу чергу в сільській місцевості, впорядкування і
розвиток дорожньої мережі, розвиток туризму, охорона довкілля та раціональне
використання природних ресурсів, розвиток лісового господарства, збереження
та використання об’єктів спільної власності територіальних громад, і особливо
соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота», тощо.
Депутати районної ради працювали у 5-ти постійних комісіях,
утворених з урахуванням основних напрямків роботи та нормативних
повноважень.
Важливою складовою у системі діяльності районної ради є робота її
дорадчих органів - Колегії районної ради та Координаційної ради з питань
місцевого самоврядування при голові районної ради. Упродовж VІІ скликання
Колегія районної ради працювала над узгодженням найважливіших питань, що
виносилися на сесії районної ради, а також розглядала проблеми і приймала
рішення з багатьох сфер територіальних громад району.
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Загалом за час цієї каденції відбулося 10 засідань Колегії районної ради
(в т.ч. 3 спільно з РДА), на яких розглянуто 28 важливих питань.
Робота представницької влади на всіх рівнях здійснювалась через
Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові районної
ради. За період VІІ скликання на 3 засіданнях, в тому числі 1 виїзне, розглянуто
11 питань, різноспрямованість яких засвідчує, що така форма роботи успішно
сприяла виявленню потреб громад, обміну думками й ефективному
впровадженню прийнятих рішень.
За цей період до районної ради та до голови районної ради звернулося
91 громадян. Це учасники війни, пенсіонери, багатодітні сім’ї та одинокі
громадяни. Найбільше звернень стосувались питань соціального захисту та
пенсійного забезпечення, комунального та шляхового господарства, земельних
відносин, дотримання законності та правопорядку. Жодне звернення не
залишилось без розгляду та відповідного реагування.
З приємністю відзначаю активну позицію депутатів районної ради щодо
пошуку шляхів вирішення питань розвитку територіальних громад і району
загалом. Так, до районної ради за звітний період надійшло 81 депутатський
запит, що свідчить про небайдужість до стану справ в краї, а також про
прагнення до позитивних змін щодо покращання якісних та кількісних
показників життєдіяльності територіальних громад міст, селища, сіл району.
За час роботи районної ради п'ятого скликання депутатами було
прийнято 84 звернення до Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України та інших центральних органів влади з актуальних
питань життєдіяльності району.
Першим важливим і відповідальним кроком на початку діяльності
депутатського корпусу у сьомому скликанні було затвердження районного
бюджету на 2016 рік. Саме його прийняття дало можливість протягом
поточного року забезпечувати функціонування в районі закладів освіти
охорони здоров’я, культури, соціального захисту, молоді та спорту. Також
забезпечувалось фінансування районних комплексних програм, які перш за все
дали можливість отримувати малозабезпеченим громадянам, ветеранам,
учасникам АТО щорічну одноразову матеріальну допомогу. Так, за 9 місяців
2016 року було профінансовано з районного бюджету на виконання заходів
Програм 1 319,1 тис. грн.
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Вижницькою районною радою, депутатами районної ради проводяться
заходи щодо направлення коштів на зміцнення матеріальної бази закладів
соціально-культурної сфери. Завдяки взаємній співпраці із депутатами
Верховної Ради, а саме Рибаком Іваном Петровичем, на об’єкти соціальної
сфери району згідно Постанови Кабінету Міністрів від 24.06.2016 №395
виділено 8,3 млн. грн. Розпорядження Кабінету Міністрів від 08.06.2016 №432р виділено 8,6 млн. грн. та Постанови Кабінету Міністрів від 19.10.2016 №717 1,9 млн. грн. що сприяло покращенню інфраструктури та умов в навчальних
закладах району.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам вже
завершені роботи по заміні віконних блоків і дверей у Берегометській гімназії,
Коритненській загальноосвітній школі І-ІІІ ст., Лукавецькій загальноосвітній
школі І-ІІІ ст., Вижницькій гімназії. Ще проводяться відповідні роботи у
Лопушнянській загальноосвітній школі І-ІІІ ст., Волоцькому ДНЗ І ст.,
Банилівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст., Долішньошепітському НВК,
Берегометській загальноосвітній школі №2, Міліївській загальноосвітній школі
І-ІІІ ст., Чорногузівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст., СлободаБанилівському НВК.
Завершуються роботи по реконструкції будівлі Вижницької гімназії.
Проведено поточний ремонт та утеплення приміщень Коритненської
ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 25,0 тис. грн.
В стадії завершення роботи по вуличному освітленню з встановленням
енергоефективних ліхтарів в с.Іспас, с.Черешенька, м.Вижниця та смт.
Берегомет.
Проводиться капітальний ремонт спортивного залу Замостянської
загальноосвітньої школи та Волоцького загальноосвітнього навчального
закладу.
Профінансовано ремонт дорожнього покриття в селі Багна.
Продовжується зведення стін другого поверху Карапчівського
дошкільного навчального закладу.
За рахунок коштів освітньої субвенції проведено ремонт шкіл
Банилівської ЗОШ І-ІІІ ст. - 25,0 тис. грн., Коритненської ЗОШ І-ІІІ ст.- 25,0
тис. грн., НВК Берегометська гімназія - 25,0 тис. грн., Берегометська ЗОШ І - ІІІ
ст. -25,0 тис. грн., Бабинська НВК- 18,0 тис. грн., Сл.- Банилівський НВК - 15,0
тис. грн., Замостянська ЗОШ І-ІІІ ст. - 15,0 тис. грн.
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У Бережницькому НВК проведено ремонт системи опалення на суму
22,7 тис. грн.
По охороні здоров’я, профінансовано кошти КЗ «Вашківецький центр
первинної медико-санітарної допомоги» для оплати будівництва установки
очисних споруд господарсько-побутових стоків «BIOТAL-40» згідно із
розділом 1 «Охорона і раціональне використання водних ресурсів»
Комплексної програми з охорони навколишнього природнього середовища
«Екологія» у Чернівецькій області на 2016-2018 роки в сумі 1 602,3 тис. грн.:
У зв’язку із необхідністю перенесення моргу, який знаходиться в
одному приміщенні із пологовим відділенням комунальної установи
«Вижницька центральна районна лікарня», що суперечить вимогам чинного
законодавства у сфері санітарно-епідеміологічного нагляду та потребує
нагального вирішення протягом останніх років, виділено коштів у сумі 700 000
грн., з них 200 тис. грн. - кошти районного бюджету, 500 тис. грн. - кошти
стабілізаційної дотації. Кошти не освоєні, оскільки виділено по кошторису
установ на грудень 2016 року.
Із залишків коштів медичної субвенції на 01.01.2016 року
профінансовано видатки на закупівлю обладнання, предметів довгострокового
користування, медичного обладнання для фельдшерсько-акушерського пункту
с. Виженка у сумі 162 956 грн.
З метою перенесення приміщення Вашківецької амбулаторії та
приміщення стаціонару КУ «Вижницька ЦРЛ» у м. Вашківці до приміщення КЗ
«Вашківецький центр ПМСД» виділено 350000 грн. на проведенння
капітального ремонту та облаштування кабінетів КЗ «Вашківецький центр
ПМСД», з них:
150 тис. грн. – кошти районного бюджету;
200 тис. грн. – кошти Вашківецької міської ради.
Проведено робіт та профінансовано коштів у сумі 300 тис. грн., у грудні
очікується освоїти залишок коштів у сумі 50 тис. грн.
Проведено ямковий ремонт доріг державного значення Р-62, Т-26-01, Т26-09 на суму 874 тис. грн. Ямковий ремонт доріг місцевого значення на суму
2,1 млн. грн. Згідно даних філії «Вижницький райавтодор» проведено поточний
ремонт 5 ділянок на суму 12,7 млн. грн. на території Вижницького району
дороги державного значення Т-26-01 Чернівці – Вашківці - Путила - КПП
«Руська».
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Разом з тим ще не вирішено ряд проблем, зокрема:
- добудова приміщення ДНЗ «Берізка» с.Іспас;
- добудова пішохідного мосту через річку Сірет в смт. Берегомет;
- добудова Карапчівського ДНЗ;
Здача в експлуатацію:
- Чорногузівського ДНЗ;
- Черешенської ЗОШ І-ІІІ ст.;
- клубу с.Багна.
Одним із пріоритетних напрямків своєї роботи вбачаю залучення
додаткових коштів для покращення соціально - економічного стану району
шляхом прийняття участі у розробці грантових проектів. Так, спеціалістами
районної ради був розроблений проект, який підтримало Німецьке товариство
міжнародного співробітництва GIZ, що має назву «Виготовлення проектнокошторисної документації на реконструкцію з добудовою внутрішніх
вбиралень та актового залу у Вижницькій ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Ю.Федьковича
м.Вижниця Вижницького району Чернівецької області». Вартість проекту
складає 140,0 тис. грн. Перший транш профінансований в сумі 128,0 тис. грн. В
рамках реалізації проекту відібраний підрядник на виконання даних робіт, з
яким укладений договір. Реалізація проекту має бути завершена до 31 грудня
2016 року.
У звітному періоді одним із основних напрямків роботи Вижницької
районної ради було і залишається здійснення повноважень по управлінню
майном спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району. Це
мережа закладів освіти, охорони здоров’я, культури, позашкільні заклади.
Оперативне управління в цих закладах здійснюють балансоутримувачі. На
сьогодні до сфери управління належить 68 таких об’єктів.
В переважній своїй більшості зазначені об’єкти потребують ремонту,
реконструкції і, що надзвичайно актуально сьогодні, впровадження
енергозберігаючих технологій.
Основні зусилля по управлінню об’єктами комунальної власності були
спрямовані на покращення технічного стану, підвищення ефективності
використання їх завдяки передачі в оренду фізичним та юридичним особам. Це
дало змогу зберегти ці об’єкти, водночас сприяти розвитку малого та
середнього бізнесу, а також стабільно наповнювати районний бюджет. Станом
на сьогодні укладено та діє 116 договорів оренди та позички нежитлових
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приміщень, відповідно до яких надано в оренду 6 780,66 кв.м нерухомого
майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району. Від
оренди нерухомого майна з початку року надійшло 195,3 тис.грн., з них 22,8
тис.грн. перераховано до загального фонду районного бюджету. За відповідний
період 2015 року надходження від оренди нежитлових приміщень комунальної
власності склали 185,1 тис.грн.
Районною радою та балансоутримувачами постійно здійснюється
контроль за недопущенням утворення заборгованості з орендних платежів, а
також за наявністю вільних нежитлових приміщень, які б могли надаватися в
оренду.
Слід зазначити, що не в повній мірі балансоутримувачами виконуються
рішення районної ради щодо проведено уточнення облікових даних об’єктів
спільної власності, а саме - виготовлення технічної документації на приміщення
(будівлі) та земельні ділянки під цими об’єктами .
Так виготовлено інвентарних справ (технічних паспортів) на
приміщення та будівлі по 53 об’єктах, оформлено технічну документацію та
право постійного користування земельними ділянками під 26 об’єктами
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району.
За звітний період районною радою відчуження комунального майна не
проводилося.
До спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району
також належать 8 комунальних підприємств. За 9 місяців 2016 року комунальні
підприємства сплатили до районного бюджету 49,6 тис.грн. частини чистого
прибутку (дивіденди), в порівнянні - за аналогічний період минулого 2015 року
цей показник становить 19,5 тис.грн., що свідчить про зростання обсягів
виробництва товарів, надання робіт, послуг тощо.
В силу вимог чинного законодавства України та особливостей нашої
щоденної роботи діяльність районної ради тісно пов'язана з діяльністю
районної державної адміністрації. З приємністю відзначаю, що останнім часом
зазнали суттєвих змін формат та зміст взаємовідносин між представницькою та
виконавчою гілками районної влади. Сьогодні більшість питань забезпечення
життєдіяльності народногосподарського комплексу, населення Вижницького
району розглядаються, аналізуються та розв'язуються спільно і зважено, на
засадах суто ділового підходу, взаєморозуміння та взаємної поваги. Спільними
зусиллями представницької та виконавчої влади постійно розширюється
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податкова база, вишукуються джерела наповнення бюджетів усіх рівнів,
створюються нові робочі місця, залучаються внутрішні та зовнішні інвестиції.
Разом з тим зробити ще належить багато, оскільки основне завдання у
бюджетних проблемах - максимально зменшити розрив між часткою власних
доходів і субвенцій та дотацій з державного бюджету. Саме в цьому напрямі
повинні в повну силу попрацювати державна податкова інспекція, сільські,
селищна і міські ради.
Сьогодні, ми також повинні прийняти Програму економічного і
соціального розвитку Вижницького району на 2017 рік та районний бюджет на
2017 рік. Саме ці питання є дорожньою картою забезпечення життєдіяльності
району у наступному році.
Вважаю, що районній раді вдалось консолідувати депутатський корпус і
виробити єдину думку депутатів на поліпшення соціально-економічного
становища і виконання соціальних зобов’язань перед громадянами, покращення
їх добробуту.
Можна наводити ще чимало фактів і прикладів позитивної діяльності
районної ради у звітному періоді.
Як депутат і як посадова особа місцевого самоврядування, я глибоко
свідомий того, що прорахунків, невикористаних резервів і невирішених питань
в нашій роботі теж було чимало, та все ж відрадно, що політичні та ідеологічні
розбіжності мало заважають нам сьогодні працювати на благо наших виборців,
задля піднесення добробуту усієї районної громади.
Хочу подякувати міським, селищному і сільським головам, депутатам
місцевих рад за плідну діяльність на користь наших громадян, територіальних
громад. Я вдячний районній державній адміністрації, її управлінням і відділам,
всім установам і службам району за тісну співпрацю, сприяння у виконанні
районною радою своїх повноважень, вагомий внесок у соціально-економічний
розвиток Вижниччини.
Вірю, що воля тих, хто нам довірив владу, до злагоди, добра і
порозуміння і надалі надихатиме нас усіх на добрі вчинки, корисні справи та
доброчинні пожертви.
Переконаний, що попереду у нас ще чимало тяжкої, часто невдячної, але
такої потрібної людям самоврядної роботи. Тож робімо її разом, чесно і
відповідально, мудро і зважено - на добро людям, на радість усім нам!
Дякую за увагу, дякую Вам усім!
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Голосували: прийняти рішення «Про звіт голови районної ради» за
основу:
За –26, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення «Про звіт голови районної ради»

в

цілому:
За –26, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (219-11/16 додається).
Слухали: Федорощака Миколу Миколайовича – начальника відділу
економічного розвитку та торгівлі Вижницької районної державної
адміністрації з питання «Про Програму економічного і соціального розвитку
Вижницького району на 2017 рік».
Шановні депутати!
Метою програми є забезпечення високого рівня життя населення в
умовах гармонійного поєднання розвитку підприємництва на інноваційній
основі із розвитком культури, науки, соціальної сфери та збереження довкілля.
Розвиток високопродуктивного агропромислового розвитку:
Розширення площ посіву озимих зернових на 500 га за рахунок
збільшення посіву озимої пшениці агрохолдингом «Мрія»;
- Створення
фізичними та юридичними особами міні-ферм по
вирощуванню свиней с. Іспас -100 голів с. Замостя -30 голів, с. Мигове -50
голів;
- Відновлення меліоративної мережі та проведення осушення
сільськогосподарських угідь;
- Підтримка створення складських приміщень довготривалого зберігання
продукції сільського господарства.
Розвиток інфраструктури:
- Ремонт автомобільних доріг:
Т 26-01 на ділянках с. Банилів , с. Сл. Банилів та м. Вашківці
Р-62 на ділянках м. Вижниця, смт. Берегомет, с. Лукавці
Т 26-09 с. Д. Шепіт, с. Лопушна;
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- Проведення водопровідних і каналізаційних мереж по вул.. Лисенка,
Гараса, Богуна в м. Вижниця;
- Придбання спеціалізованого автомобіля для вивезення твердих
побутових відходів КУП «Комунальник»;
Реконструкція водопровідної мережі із забезпеченням цілодобового
водопостачання м.Вижниця;
Реконструкція водопровідної мережі із забезпеченням цілодобового
водопостачання м.Вижниця.
Розвиток рекреаційно-туристичної сфери:
- Будівництво приватним підприємцем Кулінковичем О.Б. туристичної
бази в с. Мала Виженка;
- Добудова приміщень та будівництво конюшні на природно-оздоровчому
комплексі «Буковинська Черешенька» в с.Багна;
- Добудова будиночка на 30 місць у туристичній базі «Над Черемошем» в
м.Вижниця;
-Переобладнання адміністративного будинку під будиночок для прийому
туристів ДП «Берегометське ЛМГ» в Д.Шепітському лісництві;
-Відкриття кінно-спортивного клубу «Migovo stables» в с. Мигове;
- добудова крісельного підйомнику СП ВКФ «Саторі».
- Промоція бренду «Буковина туристична»;
- Розширення НПП «Вижницький».
Розвиток промислового комплексу:
- Введення в експлуатацію 3 промислових підприємств:
ТОВ «Нестроком» с.Черешенька (виробництво пелет );
Дерево-Плюс (виробництво дерев’яних дверей, cходів, дошки обрізної);
ТОВ "Буковина Еко Інвест" (виробництво пелет);
- Введення в експлуатацію цеху по виготовленню брикет в с. Лукавці
приватним підприємцем Кукошем Вадимом Михайловичем;
-Реконструкція приміщення в с. Лукавці під пекарню фізичною особою –
підприємцем Мацьопою Богданом Ігоровичем (виробництво хлібопекарської
продукції);
- Реконструкція шлюзу та міні гідроелектростанції на р.Черемош у
с.Іспас.
Будівництво:
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Будівництво пішохідного переходу через річку Сірет
із
можливістю проїзду автомобіля швидкої допомоги в смт.Берегомет;
- Реконструкція сільського клубу під громадський культурний центр
в с.Черешенька;
Добудова групових приміщень дошкільного навчального закладу
«Берізка» с.Іспас;
Будівництво дошкільного навчального закладу в с.Карапчів;
- Реконструкція школи в с.Вовчинець;
Голосували: прийняти рішення
«Про Програму економічного і
соціального розвитку Вижницького району на 2017 рік» за основу:
За – 26, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради .
Постійною комісією районної ради з питань промисловості, будівництва,
транспорту, зв’язку, розвитку підприємництва та туризму було внесено
пропозицію:
Виключити

з

Програми

економічного

і

соціального

розвитку

Вижницького району на 2017 рік в розділі «Розвиток рекреаційно-туристичної
сфери» пункт стосовно розширення НПП «Вижницький».
Голосували за пропозицію постійної комісії:
За – 26, утримались – 0, проти – 0.
Пропозицію прийнято.
Спільним засіданням постійних комісій районної ради було внесено
наступні пропозиції:
1. У розділі «Будівництво» речення «Добудова групових приміщень
дошкільного навчального закладу «Берізка» в с.Іспас замінити на речення
«Завершення добудови групових приміщень дошкільного навчального закладу
«Берізка» в с.Іспас».
2. Розділ «Житлово-комунальне господарство» доповнити пунктом
«Придбання та встановлення лінії по роздільному сортуванню сміття».
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Голосували за пропозицію спільного засідання постійних комісій:
За – 26, утримались – 0, проти – 0.
Пропозицію прийнято.

Андрюк М.І. – голова районної ради.
Голосували: прийняти рішення

«Про Програму економічного і

соціального розвитку Вижницького району на 2017 рік» в цілому:
За –26, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (220-11/16 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про Програму розвитку малого і

середнього підприємництва у Вижницькому районі на 2017-2018 роки» за
основу:
За – 26, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про Програму розвитку малого і

середнього підприємництва у Вижницькому районі на 2017-2018 роки»

в

цілому:
За –26, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (221-11/16 додається).
Голосували: прийняти рішення
Комплексної

програми

поліпшення

«Про затвердження районної
кінообслуговування

населення

Вижницького району на 2017-2021 роки» за основу:
За – 26, утримались – 0, проти – 0.
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Голосували: прийняти рішення
Комплексної

програми

поліпшення

«Про затвердження районної
кінообслуговування

населення

Вижницького району на 2017-2021 роки» в цілому:
За –26, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (222-11/16 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про районну Програму запобігання
дитячій бездоглядності та захисту прав дитини у Вижницькому районі на
2017 - 2021 роки» за основу:
За – 26, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення «Про районну Програму запобігання
дитячій бездоглядності та захисту прав дитини у Вижницькому районі на
2017 - 2021 роки» в цілому:
За –26, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (223-11/16 додається).
Голосували:

прийняти

рішення

«Про

Програму

сприяння

функціонуванню Центру надання адміністративних послуг та Сектору
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців Вижницької районної державної адміністрації
на 2017-2019 роки» за основу:
За – 26, утримались – 0, проти – 0.
Голосували:

прийняти

рішення

«Про

Програму

сприяння

функціонуванню Центру надання адміністративних послуг та Сектору
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців Вижницької районної державної адміністрації
на 2017-2019 роки» в цілому:
За –26, утримались – 0, проти – 0.
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Вирішили:
Рішення прийняти (224-11/16 додається).
Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового
управління районної державної адміністрації з питання «Про районний
бюджет на 2017 рік».
Шановні депутати!
Головним завданням розвитку району на 2017рік є забезпечення
стабілізації економіки та зростання добробуту і підвищення якості життя
населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в
економіці.
У результаті виконання поставлених завдань та у межах наявних
фінансових можливостей у 2017році планується досягти:
обсягу реалізації промислової продукції 142,0н.грн.;
зростання обсягів експорту товарів на 2,7 %
зростання середньомісячної заробітної плати до 4500рн.
Прогнозний обсяг фінансового ресурсу районного бюджету на 2017 рік
сформовано з урахуванням вимог діючого Бюджетного та Податкового кодексів
України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту
Основних

напрямів

бюджетної

політики

на

2017

рік,

схваленого

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 478-р,
макропоказників, визначених постановою Кабінету Міністрів України «Про
схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік
та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на
2018-2019 роки» від 01.07.2016 № 399 та показників, надісланих Міністерством
фінансів України листом від 08.11.2016 №31-05110-14-8/31635, розпорядження
районної державної адміністрації від 16.08.2016 № 248 „Про організацію
роботи зі складання місцевих бюджетів району на 2017 рік”.
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Формування доходів бюджету здійснено розроблена на основі норм
чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих
актів із врахуванням децентралізації та поліпшення умов ведення бізнесу.
-

При прогнозуванні дохідної частини районного бюджету на 2017

рік було враховано:
-

статистичні показники, які використовуються при розрахунку

прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2015 рік, очікувані
показники соціально-економічного розвитку Вижницького району за 2016 рік
та прогнозні на 2017 рік;
-

фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами

2013 - 2015 років та 10 місяців 2016 року; розрахунки органів, що контролюють
справляння надходжень бюджету.
Виходячи із зазначеного, доходна частина районного бюджету на
2017 рік визначена в сумі 463 млн.121,9 тис.грн., у тому числі доходи
загального фонду в сумі 460 млн. 750,3 тис.грн., доходи спеціального фонду в
сумі 2 млн. 371,6 тис.грн.
Обсяг власних доходів загального фонду районного бюджету складає
39млн.326,7 тис.грн., або 8,5 % в загальній сумі, і відповідно до очікуваних
фактичних надходжень 2016 року більше на 5 млн. 695,5 тис.грн., або на 16,9
%.
Обсяг базової дотації з Державного бюджету передбачається в сумі 24
млн. 971,8 тис. грн., або 5,4 % в загальній сумі, і відповідно до очікуваних
фактичних надходжень 2016 року більше на 4 млн. 827,8 тис.грн., або на 24,0
%. Для розрахунку обсягу базової дотації на 2017 рік використовувались
офіційні дані звітності Державної служби статистики України щодо наявного
населення станом на 01.01.2016 та Державної казначейської служби України про фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб за 2015 рік.
Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів
освіти та охорони здоров’я передбачається в сумі 30 млн. 634.0 тис. грн.
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Субвенцій з Державного бюджету загального фонду передбачається в
сумі 368 млн. 189,4 тис.грн. 79,5 % в загальній сумі, і відповідно до очікуваних
фактичних надходжень 2016 року більше на 41 млн. 039,9 тис.грн., або на 12,5
%., з них :
- 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 161 млн. 264,9 тис.грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за
дитиною” – 3 млн. 219,3 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії,

природного

газу,

водовідведення,

квартирної

плати

послуг

тепло-,

(утримання

водопостачання

будинків

і

споруд

і
та

прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 68 млн. 124,2 тис.грн;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 4 млн. 175,1
тис.грн.;
- освітня субвенція в сумі 88 млн.689,4 тис.грн.;
- медична субвенція в сумі 42 млн.716,5 тис.грн.
Найбільша питома вага в доходах загального фонду районного бюджету
на 2017 рік, як і в попередніх періодах, залишається за податком на доходи
фізичних осіб – 98,0 відсотка.
Розрахунок

зазначеного

податку

розрахований

із

урахуванням

прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а
також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, передбачених
нормами Податкового кодексу, враховуючи останні законодавчі зміни.
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Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи
фізичних осіб:
- застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб
(крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах,
нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, які
оподатковуються за ставкою 5%);
- підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;
- зниження податкового навантаження на громадян, за рахунок надання
податкової соціальної пільги на рівні 50% прожиткового мінімуму для
працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не
перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних;
- звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб пенсій,
призначених учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам
війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Згідно зі ст.64 Бюджетного кодексу України з 01.01.2015 до районного
бюджету зараховується 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що
справляється на території району. Зважаючи на вищевикладене та враховуючи
дані

соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації про

прогнозний фонд оплати праці на 2017 рік та прогнозні розрахунки Вижницької
ОДПІ ГУ ДФС у Чернівецькій області, передбачається, що до районного
бюджету у 2017 році надійде податку на доходи фізичних осіб у сумі 36
млн.200 тис.грн., що на 7 млн. 670,6 тис.грн. (26,9%) більше до очікуваних
надходжень 2016 року.
Прогнозні надходження податку на прибуток підприємств та фінансових
установ комунальної власності, засновником яких є районна рада, розраховані
на основі даних, наданих районною радою та Вижницькою ОДПІ ГУ ДФС у
Чернівецькій області і складають 55,6 тис.грн., або на 2,1 тис.грн. (3,9 %)
більше очікуваного надходження 2016 року.
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств
та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету
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розрахована в сумі 28,5 тис.грн. (розрахунки Вижницької ОДПІ ГУ ДФС у
Чернівецькій області та районної ради).
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень в сумі 385,0 тис.грн.
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів в сумі
200,0 тис.грн.
Джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017
рік у частині доходів є надходження, визначені у частині першій статті 691
Бюджетного кодексу України.
Спеціальний фонд районного бюджету на 2017 рік визначено в сумі 2
млн.371,6 тис.грн.
Основними платежами спеціального фонду районного бюджету є власні
надходження бюджетних установ та надходження коштів від відшкодування
втрат

сільськогосподарського

і

лісогосподарського

виробництва,

що

відповідно становлять 99,9% та 0,1% від прогнозного показника доходів
спеціального фонду 2017 року.
Прогнозна сума власних надходжень бюджетних установ і організацій на
2017 рік становить 2 млн.369,1тис.грн..
Прогнозна

сума

надходжень

від

відшкодування

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

втрат

на 2017 рік

становить 2,5 тис.грн.
Загальний обсяг видатків районного бюджету на 2017 рік визначено у
сумі 463 млн. 121,9 тис.грн, з них обсяг видатків загального фонду бюджету у
сумі 460 млн. 750,3 тис.грн., видатків спеціального фонду бюджету – 2 млн.
371,6 тис.грн. за програмною класифікацією бюджету.
При плануванні видатків районного бюджету на виплату заробітної плати
працівникам бюджетної сфери враховано розмір мінімальної заробітної плати з
1 січня – 3200 гривень та розмір посадового окладу (тарифної ставки)
працівника першого тарифного розряду ЄТС з 1 січня – 1600 гривень.
Видатки
споживаються

на

оплату

бюджетними

комунальних
установами

послуг
району,

та

енергоносіїв,
розраховувались

що
із
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врахуванням

їх

фактичного

споживання,

запровадження

заходів

з

енергозбереження та застосування підвищення тарифів на енергоносії, які діяли
у грудні 2016 року.
Крім того, враховано, доведені Міністерством фінансів України, обсяги
міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, передбачені у
схваленому Урядом України проекті Закону України «Про Державний бюджет
України на 2017 рік», що був доопрацьований до другого читання.
При розподілі обсягу видатків між розпорядниками коштів дотримано
пропорційного збільшення видатків.
Районній раді на 2017 рік передбачені видатки в загальній сумі 3 млн.
261,3 тис. грн.
За бюджетною програмою „Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх
виконавчих комітетів” передбачено видатки загального фонду в сумі 2 млн.
564,5 тис.грн., що більше від затверджених видатків на 2016 рік на 814,2 тис.
грн., або на 46,5 відсотків. В загальній сумі видатків передбачено кошти на
заробітну плату з нарахуваннями в сумі 1 млн. 521,4 тис.грн. (утримання 18
штатних одиниць), для проведення розрахунків за комунальні послуги та
енергоносії – 166,4 тис. грн., а також на інші видатки з поточного утримання –
907,5 тис.грн. По спеціальному фонду передбачено видатки в сумі 15,8 тис. грн.
За бюджетною програмою «Інші видатки» на 2017 рік

передбачено

видатки по загальному фонду в обсязі 281,0 тис. грн. Обсяг видатків загального
фонду зменшено порівняно з показниками 2016 року на 153,6 тис. грн., або на
35,3 відсотка.
Крім цього, заплановано видатки на програми в сумі 303,0 тис.грн., з них:
- районна програма підтримки ветеранів Афганської війни, учасників
бойових дій та їх сімей на 2014-2018 роки на 2017 рік передбачено видатки по
загальному фонду в обсязі 68,0 тис. грн.
-

районна

програма

підтримки

діяльності

Вижницької

районної

організації ветеранів, політв’язнів та репресованих України на 2017 - 2021 роки
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на 2017 рік передбачено видатки по загальному фонду в обсязі 100,0 тис. грн.
(в т.ч. 10,0 тис.грн. на Фінансування заходів по репресованих).
- районна програма розвитку місцевого самоврядування Вижницького
району

на

2017-2020

роки

(на

виплату

матеріальної

допомоги

малозабезпеченим громадянам по зверненнях депутатів районної ради ) на 2017
рік передбачено видатки по загальному фонду в обсязі 112,0 тис. грн. Обсяг
видатків загального фонду заплановано на рівні з показниками 2016 року.
- комплексна програма розвитку інформаційної та видавничої галузей
Вижницького району на 2016-2017 роки

на радіомовленняна 2017 рік

передбачено видатки по загальному фонду в обсязі 50,0 тис. грн.
- комплексна програма розвитку інформаційної та видавничої галузей
Вижницького району на 2016-2017 роки на висвітлення діяльності на 2017 рік
передбачено видатки по загальному фонду в обсязі 70,0 тис. грн.
По розпоряднику коштів Вижницька районна державна адміністрація
передбачені видатки в сумі 1 млн. 730,9 тис.грн, в тому числі по загальному
фонду 1 млн. 728,4 тис.грн., а по спецфонду – 2,5 тис.грн., з них на:
За бюджетною програмою «Центри соціальних служб для сім`ї, дітей та
молоді» » на 2017 рік передбачено видатки по загальному фонду в обсязі 318,4
тис. грн. Обсяг видатків загального фонду збільшено порівняно з показниками
2016 року на 116,2 тис. грн., або на 57,5 відсотка.
За бюджетною програмою «Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл » на 2017 рік передбачено
видатки по загальному фонду в обсязі 797,4 тис. грн. Обсяг видатків загального
фонду збільшено порівняно з показниками 2016 року на 199,9 тис. грн., або на
33,4 відсотка.
За бюджетною програмою «Програми і заходи центрів соціальних служб
для сім`ї, дітей та молоді» на 2017 рік передбачено видатки по загальному
фонду в обсязі

15,0 тис. грн. Обсяг видатків загального фонду збільшено

порівняно з показниками 2016 року на 5,6 тис. грн., або на 59,6 відсотка.
За

бюджетною

програмою

«Фінансова

підтримка

фізкультурно-

спортивного руху» на 2017 рік передбачено видатки по загальному фонду в
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обсязі 152,6 тис. грн. Обсяг видатків загального фонду збільшено порівняно з
показниками 2016 року на 33,7 тис. грн., або на 28,3 відсотка.
За бюджетною програмою «Фінансова підтримка регіональних осередків
всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств для проведення навчальнотренувальної та спортивної роботи» на 2017 рік передбачено видатки по
загальному фонду в обсязі 25,0 тис. грн. Обсяг видатків загального фонду
збільшено порівняно з показниками 2016 року на 5,0 тис. грн., або на 25,0
відсотка.
Крім цього, заплановано видатки на програми в сумі 420,0 тис.грн., з них:
- районна програма запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав
дитини у Вижницькому районі на 2017-2021 роки 30,0 тис.грн.;
- програма оздоровлення і відпочинку дітей та розвитку молодіжної
політики Вижницького району на 2016 -2020 роки 20,0 тьис.грн.;
- комплексна програма розвитку інформаційної та видавничої галузей
Вижницького району на 2016-2017 роки на висвітлення діяльності70,0 тис.грн.;
- програма розвитку інформаційної та видавничої галузей Вижницького
району на 2016-2017 роки (на книговидання) 40,0 тис.грн.;
- районна цільова соціальна

програма розвитку фізичної культури і

спорту на 2013-2017 роки 100,0 тис.грн.;
- районна програма розвитку малого та середнього підприємництва у
Вижницькому районі на 2017-2018 роки 20,0 тис.грн.;
- районна комплексна Програма "Власний дім" на 2016-2020 року 50,0
тис.грн.;
- районна комплексна програма підтримки та розвитку агропромислового
виробництва Вижницького району на 2017-2020 року 25,0 тис.грн.;
- районна програма “Забезпечення призову громадян на військову службу
до Збройних сил України на 2016-2020 роки” 35,0 тис.грн.;
- комплексна програма розвитку туристичної галузі Вижницького району
на 2016-2020 роки 30,0 тис.грн.
Відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації передбачено
видатки в загальній сумі 128 млн. 755,9 тис. грн., у тому числі по загальному
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фонду – 127 млн. 642,1 тис.грн., по спеціальному - 1 млн. 113,8 тис. гривень.
Обсяг видатків загального фонду збільшено порівняно з показниками 2016 року
на 41 млн. 987,6 тис. грн., або на 49,0 відсотка, спеціального фонду на 714,8 тис
грн.., або у 2,7 рази.
За бюджетною програмою «Дошкільна освіта» на 2017 рік на утримання
передбачені видатки в сумі
загального фонду – сумі

1 млн. 560,7 тис.грн., у тому числі видатки

1 млн. 400,7 тис.грн., спеціального фонду – 160,0

тис.грн.
За

бюджетною

програмою

«Надання

загальної

середньої

освіти

загальноосвітніми навчальними закладами» на 2017 рік на утримання
передбачені видатки в сумі
загального фонду – сумі

122 млн. 112,9 тис.грн., у тому числі видатки

121 млн. 159,1 тис.грн., з них за рахунок освітньої

субвенції з державного бюджету в сумі 88 млн. 395,0 грн., за рахунок
районного бюджету 5 млн. 130,1 тис.грн., за рахунок додаткової дотації з
державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 27 млн., 634,0 тис.грн.,
спеціального фонду – 953,8 тис.грн. Обсяг видатків загального фонду
збільшено порівняно з показниками 2016 року на 39 млн. 195,8 тис. грн., або на
47,8 відсотка. Чисельність учнів у 2017 році складатиме – 7235 осіб, видатки на
1-го учня становитимуть 13,4 тис.грн. на рік.
За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти вечірніми
(змінними) школами» на 2017 рік передбачені видатки по загальному фонду в
сумі 294,4 тис.грн. (за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету).
Чисельність учнів у 2017 році складатиме - 26 осіб, видатки на 1-го учня –
11,3 тис.грн на рік.
За бюджетною програмою «Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на 2017 рік
передбачені видатки в сумі 1 млн. 777,4 тис.грн. Обсяг видатків загального
фонду збільшено порівняно з показниками 2016 року на 733,4 тис. грн., або на
70,2 відсотка. У 2017 році надання позашкільної освіти буде здійснюватись у 33
- ти навчальних закладах, у яких отримуватимуть позашкільну освіту - 3767
осіб, видатки на одного учня становитимуть 0,5 тис.грн. Гурткова робота в цих
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закладах здійснюється за наступними напрямами: науково-технічний; екологонатуралістичний; туристично-краєзнавчий; науково-дослідницький; художньоестетичний; соціально-реабілітаційний; гуманітарний.
За

бюджетною

програмою

«Методичне

забезпечення

діяльності

навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти» на 2017 рік передбачено
видатки по загальному фонду в обсязі 819,5 тис.грн. Обсяг видатків загального
фонду збільшено порівняно з показниками 2016 року на 323,8 тис. грн., або на
65,0 відсотка. Чисельність працівників становитиме 8,5 штатних одиниць.
За бюджетною програмою «Централізоване ведення бухгалтерського
обліку» на 2017 рік передбачено видатки по загальному фонду в обсязі 1 млн.
362,9 тис. грн. Обсяг видатків загального фонду збільшено порівняно з
показниками 2016 року на 538,3 тис. грн., або на 65,3 відсотка. Чисельність
працівників становитиме 18 штатних одиниць,
За бюджетною програмою «Здійснення централізованого господарського
обслуговування» на 2017 рік передбачено видатки по загальному фонду в обсязі
511,7 тис. грн. Обсяг видатків загального фонду збільшено порівняно з
показниками 2016 року на 172,3 тис. грн., або на 50,8 відсотка. Кількість
штатних одиниць у 2017 році становитиме 6,75 посад.
За бюджетною програмою «Надання допомоги дітям-сиротам і дітям,
позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років)» на 2017 рік
передбачено видатки по загальному фонду в обсязі

16,3 тис. грн. Обсяг

видатків загального фонду збільшено порівняно з показниками 2016 року на 1,8
тис. грн., або на 12,4 відсотка. За рахунок вказаних коштів у 2017 році буде
надано допомогу 9 дітей.
За бюджетною програмою "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім
заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на
оздоровлення

громадян,

які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи)” на 2017 рік передбачено видатки по загальному фонду в обсязі
300,0 тис. грн. Обсяг видатків загального фонду збільшено порівняно з
показниками 2016 року на 22,2 тис. грн., або на 8,0 відсотка. За рахунок
вказаних коштів у 2017 році планується оздоровити – 107 дитини.
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По

відділу

охорони

здоров’я

районної

державної

адміністрації

передбачені видатки в сумі 48 млн. 730,0 тис.грн., що на 5 млн. 661,8 тис.грн.
(13,1%) більше плану на 2016 рік з врахуванням змін, в тому числі по
загальному фонду передбачено 48 млн. 172,5 тис.грн., що на 9 млн. 178,6
тис.грн. (23,5%) більше плану на 2016 рік з врахуванням змін, по спеціальному
фонду 557,5 тис.грн. Фінансування галузі у 2017 році відбуватиметься за
рахунок:
- медичної субвенції по загальному фонду передбачено видатки в сумі 42
млн. 716,5 тис.грн., в т.ч. на забезпечення централізованих заходів з лікування
хворих на цукровий та нецукровий діабет 751,9 тис.грн.;
- додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансування переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів
охорони здоров'я на енергоносії в сумі 3 млн. грн.;
- коштів районного бюджету в сум 2 млн. 456,0 тис.грн., в т.ч. 406,0
тис.грн. на виконання комплексної програми підтримки та розвитку діяльності
Центру Червоного Хреста для медикосоціальної підтримки та реабілітації на
2017-2019 роки, 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,
в частині забезпечення безкоштовними медикаментами – 50,0 тис.грн., на
оплату праці з нарахуваннями 1 млн. 800 тис.грн., оплату комунальних послуг
та енергоносії 200,0 тис.грн.
Із загальної суми видатків на виконання програми “Багатопрофільна
стаціонарна медична допомога населенню” передбачається сума коштів 33 млн.
712,8 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 33 млн. 189,8 тис.грн., по
спеціальному фонду 523,0 тис.грн., та на 3 млн. 513,7 тис.грн. (11,6%) більше
до плану на 2016 рік з врахуванням змін;
-

на

виконання

програми

“Амбулаторно-поліклінічна

допомога

населенню” передбачається сума коштів 9 млн. 358,0 тис.грн., в тому числі по
загальному фонду 9 млн. 343,5 тис.грн., по спеціальному фонду 14,5 тис.грн.,
або на 986,1 тис.грн. (11,8%) більше плану на 2016 рік з врахуванням змін;
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- на виконання програми “Первинна медико-санітарна допомога”
передбачається сума коштів по загальному фонду 2 млн. 318,5 тис.грн., або на
329,1 тис.грн. (16,5%) більше плану на 2016 рік з врахуванням змін;
- на виконання програми “Первинна медична допомога населенню”
передбачаються кошти в сумі 2 млн. 057,8 тис.грн., в тому числі по загальному
фонду 2 млн. 037,8 тис.грн., по спеціальному фонду 20,0 тис.грн., або на 120,0
тис.грн. (5,5%) менше плану на 2016 рік з врахуванням змін;
- на виконання інших заходів по охороні здоров’я, які включають проїзд
на лікування та безкоштовне зубопротезування, передбачається сума коштів
531,0 тис.грн., або на 201,0 тис.грн. (60,9%) більше плану на 2016 рік з
врахуванням змін;
- на виконання програми

“Забезпечення централізованих заходів з

лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет” передбачаються кошти в
сумі 751,9 тис.грн.
Видатки передбачені на утримання підпорядкованих установ культури та
надання підтримки районної кінематографії в сумі 8 млн. 903,9 тис.грн., в тому
числі: по загальному фонду 8 млн. 571,9 тис.грн, що більше на 2 млн. 486,8
тис.грн., або на 40,5% до плану на рік з врахуванням змін, по спеціальному
фонду 332,0 тис.грн.
- на утримання бібліотек заплановано кошти по загальному фонду в
сумі 774,8 тис.грн., або на 177,2 тис.грн. більше плану на рік з врахуванням
змін, по спеціальному фонду – 1,5 тис.грн.;
- на утримання палаців та будинків культури, клубів та інших
закладів клубного типу передбачено кошти по загальному фонду в сумі 496,0
тис.грн., або на 149,9 тис.грн. більше плану на рік з врахуванням змін,
спеціальному фонду – 8,0 тис.грн.
- на функціонування шкіл естетичного виховання дітей району у
2017 році передбачено кошти по загальному фонду сумі 6 млн. 556,8 тис.грн.,
або на 2 млн. 106,3 тис.грн. (47,3%) більше плану на рік з врахуванням змін,
спеціальному фонду – 320,0 тис.грн. (надходження батьківської плати за
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навчання, які передбачаються спрямувати на оплату праці та нарахування на
заробітну плату);
- на інші культурно-освітні заклади та заходи районного бюджету
(народні колективи та централізовану бухгалтерію) передбачено кошти по
загальному фонду в сумі 624,4 тис.грн., або на 125,6 тис.грн. більше плану на
рік з врахуванням змін, по спеціальному фонду – 2,5 тис.грн.
- на фінансування Програми поліпшення кінообслуговування
населення Вижницького району на 2012 – 2016 роки передбачено по
загальному фонду 120,0 тис. грн., або 68,7% до плану на рік з врахуванням змін.
- на фінансування районної комплексної Програми розвитку
культури Вижницького району на 2016 – 2018 роки передбачено по загальному
фонду 52,0 тис.грн.
Делеговані видатки на утримання установ культури району
передбачено в загальній сумі 5 млн. 997,1 тис.грн.
Управлінню

соціального

захисту

населення

Вижницького

райдержадміністрації на 2017 рік в районному бюджеті передбачаються
видатки на утримання територіальних центрів по обслуговуванню одиноких
непрацездатних громадян та відділень соціальної допомоги на дому (без
субвенцій на соціальні програми) в обсягах 5 млн. 383,3 тис.грн., у тому числі
по загальному фонду бюджету – 5 млн. 033,3 тис.грн., по спеціальному фонду
350,0 тис.грн. Порівняно з планом на 2016 рік з врахуванням змін, видатки
загального фонду збільшились на 1 млн. 231,2 тис.грн.
Видатки на фінансування районної комплексної програми соціальної
підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2016-2018 роки в
сумі 300,0 тис.грн., або на рівні плану на рік з врахуванням змін. На виконання
комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників
антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО
та вшанування пам’яті загиблих на 2017 -2019 роки передбачено кошти в сумі
100,0 тис.грн.
Видатки на здійснення програм соціального захисту населення ( оплата
пільг, субсидій, виплата допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
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інвалідам

та

дітям-інвалідам,

дітям

сиротам

та

дітям,

позбавлених

батьківського піклування) за рахунок субвенції з Державного бюджету складає
236 млн. 783,5 тис.грн з них:
- 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 161 млн. 264,9 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії,

природного

газу,

водовідведення,

квартирної

плати

послуг

тепло-,

(утримання

водопостачання

будинків

і

споруд

і
та

прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 68
млн. 124,2 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 4 млн. 175,1
тис.грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за
дитиною» – 3 млн. 219,3тис.грн.
Пільги реабілітованим особам ст.3 в сумі 100,0 тис.грн. та запропоновано
аналогічно

державним

пільгам

надавати

за

умови,

якщо

розмір

середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за
попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на
податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
Враховуючи протокол засідання робочої групи з визначення пріоритетних
районних (комплексних) програм, що фінансуються з районного бюджету від
19.12.2016 року, на 2017 рік передбачено фінансування 18 районних програм,
що затверджені рішеннями районної ради відповідно до статті 91 Бюджетного
кодексу України за рахунок загального фонду районного бюджету в загальній
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сумі

2 млн. 248,0 тис.грн., які мають виключно соціальний характер та

спрямовуються на захищені видатки.
Резервний фонд

районного бюджету передбачається

у сумі 2036,0

тис.грн.
Згідно пункту 20 Розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення”
Бюджетного кодексу, яким передбачено особливий механізм фінансування
органів місцевого самоврядування та закладів соціально-культурної сфери в
селах, селищах та містах районного значення, у 2017 році надання
міжбюджетних трансфертів, які розраховані за формулою згідно додатку №3 до
проекту рішення та відображені в додатку №4 на установи культури та дитячі
навчальні заклади в загальній сумі 27млн. 007,1 тис.грн.
На виконання частини четвертої статті 21 Бюджетного кодексу України
фінансовим

управлінням

райдержадміністрації

з

метою

запровадження

середньострокового бюджетного планування розроблено Прогноз районного
бюджету на 2018-2019 роки, що додається.
Дякую за увагу!
Зі співдоповіддю слухали: Романюка Іллю Танасійовича – голову
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і соціальноекономічного розвитку з питання «Про районний бюджет на 2017 рік».
Шановні депутати!
На засіданні постійної комісії районної ради та засіданні колегії районної
ради було внесено наступні зміни:
Вижницькій районній державній адміністрації на фінансування у 2017
році:
- районної Програми запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав
дитини у Вижницькому районі на 2017 - 2021 роки – 30,0 тис. грн.;
- програми розвитку малого і середнього підприємництва у Вижницькому
районі на 2017-2018 роки – 20,0 тис. грн.
Відділу культури Вижницької районної державної адміністрації на
виконання районної Комплексної Програми поліпшення кінообслуговування
населення Вижницького району на 2017-2021 роки – 120,0 тис. грн.
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Голосували: прийняти рішення «Про районний бюджет на 2017 рік» за
основу:
За – 26, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення «Про районний бюджет на 2017 рік»
в цілому:
За –26, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (225-11/16 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про внесення змін до районного

бюджету на 2016 рік» за основу:
За – 26, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про внесення змін до районного

бюджету на 2016 рік» в цілому:
За –26, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (226-11/16 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про надання згоди на безоплатне

прийняття Трудовим архівом Вижницької районної ради упорядкованих
архівних документів з кадрових питань (особового складу) Вижницького
району з архівного відділу Вижницької районної державної адміністрації»
за основу:
За – 26, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про надання згоди на безоплатне

прийняття Трудовим архівом Вижницької районної ради упорядкованих
архівних документів з кадрових питань (особового складу) Вижницького
району з архівного відділу Вижницької районної державної адміністрації»
в цілому:
За –26, утримались – 0, проти – 0.
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Вирішили:
Рішення прийняти (227-11/16 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про затвердження актів прийманняпередавання майна Вижницької районної дирекції кіновідеомережі зі
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району у
власність окремих територіальних громад» за основу:
За – 26, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення «Про затвердження актів прийманняпередавання майна Вижницької районної дирекції кіновідеомережі зі
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району у
власність окремих територіальних громад» в цілому:
За –26, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (228-11/16 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про вступ Вижницької районної

ради до асоціації органів місцевого самоврядування Чернівецької області
«Агенція розвитку громад Буковини» за основу:
За – 26, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про вступ Вижницької районної

ради до асоціації органів місцевого самоврядування Чернівецької області
«Агенція розвитку громад Буковини» в цілому:
За –26, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (229-11/16 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про план роботи Вижницької

районної ради на 2017 рік» за основу:
За – 26, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про план роботи Вижницької

районної ради на 2017 рік» в цілому:
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За –26, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (230-11/16 додається).
Питання «Різне»:
Голосували:

прийняти

рішення

«Про

підтримку

звернення

Верховинської районної ради від 24 листопада 2016 року «Про звернення
районної ради щодо розроблення та прийняття «Програми підтримки
підприємництва у галузі тваринництва для населених пунктів, які мають
статус гірських на 2017-2021 роки» за основу:
За – 26, утримались – 0, проти – 0.
Голосували:

прийняти

рішення

«Про

підтримку

звернення

Верховинської районної ради від 24 листопада 2016 року «Про звернення
районної ради щодо розроблення та прийняття «Програми підтримки
підприємництва у галузі тваринництва для населених пунктів, які мають
статус гірських на 2017-2021 роки» в цілому:
За –26, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (231-11/16 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про звернення депутатів Вижницької
районної ради до Верховної Ради України стосовно прийняття проекту
Закону України №4660 «Про внесення змін до Закону України «Про
автомобільний транспорт» (щодо дотримання вагових або габаритних
норм та/або умов, визначених у дозволі на участь у дорожньому русі)» за
основу:
За – 26, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення «Про звернення депутатів Вижницької
районної ради до Верховної Ради України стосовно прийняття проекту
Закону України №4660 «Про внесення змін до Закону України «Про
автомобільний транспорт» (щодо дотримання вагових або габаритних
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норм та/або умов, визначених у дозволі на участь у дорожньому русі)»

в

цілому:
За –26, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (232-11/16 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про депутатський запит

депутата районної ради Погребняка Р.М. стосовно незадовільної
роботи філії «Вижницький райавтодор» по очищенню доріг» за
основу:
За – 26, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про депутатський запит депутата

районної ради Погребняка Р.М. стосовно незадовільної роботи філії
«Вижницький райавтодор» по очищенню доріг» в цілому:
За –26, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (233-11/16 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про депутатський запит депутата

районної ради Тирон Т.І. щодо непередачі документів ліквідатором
ліквідованого підприємства «Берегометський лісокомбінат» до трудового
архіву районної ради» за основу:
За – 26, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про депутатський запит депутата

районної ради Тирон Т.І. щодо непередачі документів ліквідатором
ліквідованого підприємства «Берегометський лісокомбінат» до трудового
архіву районної ради» в цілому:
За –26, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (234-11/16 додається).
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Голосували: прийняти рішення

«Про депутатський запит депутата

районної ради Татарина Ю.Д. стосовно низької напруги в електромережі у
с.Іспас по вул.Ю.Федьковича» за основу:
За – 26, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про депутатський запит депутата

районної ради Татарина Ю.Д. стосовно низької напруги в електромережі у
с.Іспас по вул.Ю.Федьковича» в цілому:
За –26, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (235-11/16 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про депутатський запит депутата

районної ради Андрич О.М. стосовно низької напруги в електромережі у
с.Бережниця по вул.Головній» за основу:
За – 26, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про депутатський запит депутата

районної ради Андрич О.М. стосовно низької напруги в електромережі у
с.Бережниця по вул.Головній» в цілому:
За –26, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (236-11/16 додається).

Шановні колеги!
Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути.
Одинадцяту сесію районної ради сьомого скликання оголошую закритою.

Голова районної ради

М.Андрюк

38

