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УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

П Р О Т О К О Л 

позачергової дванадцятої  сесії районної ради  

VІІ скликання 

10 січня 2017 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 вніс пропозицію обрати 

секретаріат позачергової дванадцятої сесії районної ради.  

Обрання  секретаріату: 

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

секретаріат позачергової дванадцятої сесії районної ради у складі трьох 

депутатів: 

   За – 26,  проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили:   

Рішення прийняти (додається №01-12/17) 

 

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

комісію позачергової дванадцятої сесії районної ради.  

   Обрання   лічильної  комісії: 

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

лічильну комісію позачергової дванадцятої сесії районної ради у складі трьох 

депутатів: 
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За – 26,  проти – 0,  утримались – 0. 

Вирішили :   

Рішення прийняти (додається №02-12/17). 

Обговорення порядку денного та регламенту роботи позачергової 

дванадцятої сесії районної ради VІІ скликання: 

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

прийняти порядок денний та регламент роботи позачергової дванадцятої сесії 

районної ради VІІ скликання за основу: 

За – 26,  проти – 0,  утримались – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

 

Депутатські запити: 

1. Про депутатський запит депутата районної ради Тирон Т.І. щодо 

відсутності проводового радіомовлення в с.Додішній Шепіт 

2. Про депутатський запит депутата районної ради Татарина Ю.Д. щодо 

відновлення автобусного маршруту Іспас-Чернівці  

3. Про депутатський запит депутата районної ради Стринадко С.М. 

щодо звільнення від оплати за газопостачання та електроенергію приватного 

підприємця, який здійснює харчування дітей у НВК та ДНЗ 

4. Про депутатський запит депутата районної ради Стринадко С.М. 

щодо низького температурного режиму у спальних приміщеннях 

Коритненського ДНЗ 

5. Про депутатський запит депутата районної ради Павлюка В.Ю. щодо 

низької напруги в лінії електропередач по вул.Н.Яремчука в с.Іспас ТП-18 

Пропоную включити ці питання розглянути в питанні «РІЗНЕ» порядку 

денного сесії. 

За – 26,  проти – 0,  утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
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1. Про визнання повноважень депутатів районної ради VІІ скликання, 

заміщених в результаті дострокового припинення повноважень окремих 

депутатів районної ради. 

Доповідач: Пилип’юк В.Б. – заступник 

голови РВК.  

2. Про внесення змін в склад постійних комісій районної ради VІІ 

скликання. 

Доповідач: Голобуцька К.В. - завідувач 

юридичного відділу виконавчого 

апарату районної ради.  

Проект рішення роздається на руки 

3. Про внесення змін в склад колегії Вижницької районної ради VІІ 

скликання.  

Доповідач: Івоняк Г.С. – керуючий 

справами районної ради.  

Проект рішення роздається на руки 

4. Про приєднання до Європейської ініціативи «Угода мерів». 

Доповідач: Голобуцька К.В. - завідувач 

юридичного відділу виконавчого 

апарату районної ради.  

Проект рішення роздається на руки 

5. Про приведення районного бюджету на 2017 рік у відповідність до 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та інших 

законодавчих актів. 

Доповідач: 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. 

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 позачергової дванадцятої 

сесії районної ради VІІ скликання в цілому: 

За – 26,  проти – 0,  утримались – 0. 

Розгляд питань порядку денного: 

Слухали: Пилип’юка Володимира Богдановича – заступника голови 

районної виборчої комісії з питання «Про визнання повноважень депутатів 
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районної ради VІІ скликання, заміщених в результаті дострокового 

припинення повноважень окремих депутатів районної ради».     

Шановні депутати! 

 Керуючись ст.89 та ст.90 Закону України «Про місцеві вибори», 

протоколом Вижницької районної виборчої комісії «Про результати виборів 

депутатів Вижницької районної ради в багатомандатному виборчому окрузі від 

30 жовтня 2015 року» та в зв’язку із припиненням представницьких мандатів 

депутатами Вижницької районної ради Вижницька районна виборча комісія 

постановила:    

1. Визнати наступними за черговістю кандидатами в депутати до 

Вижницької районної ради від місцевих організацій, партій обраними 

депутатами наступних претендентів: 

- Кисилицю Марину Василівну - від Вижницької районної в 

Чернівецькій області організації політичної партії «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність» по округу №30; 

- Троцюка Петра Наумовича – від Вижницької районної організації 

Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» по округу №31; 

- Хому Павла Антоновича - від Вижницької районної в Чернівецькій 

області організації політичної партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» по 

округу №26. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про визнання повноважень 

депутатів районної ради VІІ скликання, заміщених в результаті 

дострокового припинення повноважень окремих депутатів районної ради» 

за основу: 

За –26, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про визнання повноважень 

депутатів районної ради VІІ скликання, заміщених в результаті 

дострокового припинення повноважень окремих депутатів районної ради»   

в цілому: 

За –26, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (03-12/17 додається). 
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Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін в склад постійних 

комісій районної ради VІІ скликання» за основу: 

За – 26, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Шановні депутати! 

У зв’язку із достроковим складанням повноважень депутатів районної 

ради Опайця М.Т., Єреми Р.І., Дмитрюка М.Д. пропонується ввести в склад 

постійних комісій наступних депутатів Кисилицю М.В., Хому П.А. та 

Троцюка П.Н. 

Вивести Погребняка Руслана Миколайовича – депутата районної ради 

із складу постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і 

соціально-економічного розвитку. 

Ввести в склад постійної комісії районної ради з питань промисловості, 

будівництва, транспорту, зв’язку, розвитку підприємництва та туризму 

Погребняка Руслана Миколайовича, депутата районної ради. 

У відповідності до 55.1 ст.55 Регламенту районної ради VІІ скликання 

вношу пропозицію обрати головами постійних комісій:  

Кисилицю Марину Василівну – депутата районної ради, головою 

постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 

етики, законності і захисту прав громадян . 

Погребняка Руслана Миколайовича – депутата районної ради, головою 

постійної комісії районної ради з питань промисловості, будівництва, 

транспорту, зв’язку, розвитку підприємництва та туризму. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін в склад постійних 

комісій районної ради VІІ скликання»   в цілому: 

За –26, утримались – 0, проти – 0. 
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Вирішили: 

Рішення прийняти (04-12/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін в склад колегії 

Вижницької районної ради VІІ скликання» за основу: 

За – 26, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

Відповідно до глави 3, п.57.3. ст.57 Регламенту роботи районної ради VII 

скликання до складу колегії Ради входять голови постійних комісій Ради,                                                                 

попереднім рішенням обрано двох голів постійних комісій, отже  в склад 

колегії вводяться Кисилиця Марина Василівна та Погребняк Руслан 

Миколайович. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін в склад колегії 

Вижницької районної ради VІІ скликання»   в цілому: 

За –26, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (05-12/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про приєднання до Європейської 

ініціативи «Угода мерів» за основу: 

За – 26, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про приєднання до Європейської 

ініціативи «Угода мерів»   в цілому: 

За –26, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (06-12/17 додається). 

Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового 

управління районної державної адміністрації з питання «Про приведення 
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районного бюджету на 2017 рік у відповідність до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2017 рік» та інших законодавчих актів».     

 

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.  

ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ  

НА 2017 РІК 

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” та з врахуванням 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік». 

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. 
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- 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;  

-  прогнозний обсяг фонду оплати праці, ріст мінімальної заробітної 

плати, а також база та ставки оподаткування доходів фізичних осіб. 

При цьому, здійснено розмежування доходної частини районного 

бюджету з врахуванням утворення Вашківецької та Вижницької об’єднаних 

територіальних громад, переходу їх на прямі міжбюджетні трансферти з 

державним бюджетом України та врахуванням Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2017 рік». 

Виходячи із зазначеного, доходна частина районного бюджету на 2017 рік 

визначена в сумі 385 млн.048,8 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду 

в сумі 383 млн.373,3тис.грн., доходи спеціального фонду в сумі 1 млн.675,5 

тис.грн. 

Обсяг власних доходів загального фонду районного бюджету складає 19 

млн.355,6 тис.грн., або 5,1 % в загальній сумі, і відповідно до фактичних 

надходжень 2016 року менше на 16 млн. 004,2 тис.грн., або на 44,7 % (з 

врахуванням розподілу до об’єднаних територіальних громад). 

Обсяг базової дотації з Державного бюджету передбачається в сумі 13 

млн. 031,0 тис. грн., або 3,4 % в загальній сумі,  і відповідно менше, ніж 

передбачалося до розмежування на 11 млн. 940,8 тис.грн., або на 47,8 %. 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 міцевим бюджетам на 

фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 
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освіти та охорони здоров’я передбачається в сумі 15 млн. 039,9 тис. грн., або 49 

% до загального обсягу по району. 

Субвенцій з Державного бюджету загального фонду передбачається в 

сумі 331 млн. 746,9 тис.грн., або 86,1 % в загальній сумі, і відповідно до 

фактичних надходжень 2016 року менше на 10 млн. 712,1 тис.грн., або на 3,1 

%., 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 вжннаслідок 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 батькам-

вихователям 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, послуг тепло-, водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд 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 42 млн.378,7 тис.грн., або 47,8 % до загального 

обсягу освітньої субвенції по району; 

  - медична субвенція в сумі 20 млн.497,7 тис.грн., або 48,8 % до 

загального обсягу освітньої субвенції по району. 

Крім цього, враховано, що рішенням І сесії другого пленарного засідання 

УІІІ скликання Вашківецької міської ради від 05.01.2017 року «Про міський 

бюджет на 2017 рік»  та рішенням 31 сесії І скликання Вижницької міської ради 
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від 30.12.2016 року №31-1/16 «Про міський бюджет на 2017 рік» передано такі 

види міжбюджетних трансфертів, які їм надходитимуть з Державного бюджету 

України: 

-освітня субвенція в сумі 11 млн.494,9 тис.грн. на фінансування видатків 

в І-му кварталі 2017 року загальноосвітніх навчальних закладів,  в тому числі: 

з Вашківецького міського бюджету в сумі 4 млн.500,0 тис.грн.; 

з Вижницького міського бюджету в сумі 6 млн.994,9 тис.грн. 

- медична субвенція в сумі 18 млн.909,5 тис.грн., яка відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1007 “ Про 

внесення зміни до пункту 5 Порядку та умов надання медичної субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам” передаються для здійснення 

видатків на вторинну медичну допомогу до бюджетів відповідних районів, в 

обсязі не менш як 60 відсотків обсягу субвенції, передбаченої для об’єднаних 

територіальних громад, які добровільно об’єдналися на базі районів, тому 

числі: 

з Вашківецького міського бюджету в сумі 8 млн.679,6 тис.грн.(100% від 

обсягу); 

з Вижницького міського бюджету в сумі 10 млн. 229,9 тис.грн. , з них 7 

млн.672,4 тис.грн.,  або 60% від обсягу для здійснення видатків на вторинну 

медичну допомогу на 2017 рік та 20% (2 млн.557,5тис.грн.) обсягу для 

здійснення видатків на первинну медичну допомогу, або тільки на І-ше півріччя 

2017 року. 

Додаткова дотація з державного бюджету міцевим бюджетам на 

фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров’я передбачається в сумі 5 млн. 462,9 тис. грн., в тому 

числі: 

з Вашківецького міського бюджету в сумі 2 млн.300,0 тис.грн.; 

з Вижницького міського бюджету в сумі 3 млн.162,9 тис.грн. 

Додаткові інші субвенції в загальній сумі 2 млн.095,  тис.грн., в тому 

числі: 
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з Вашківецького міського бюджету в сумі 590,0 тис.грн., з них на: на 

фінансування харчування дітей пільгової категорії загальноосвітніх навчальних 

закладів – 90,0 тис. грн., на фінансування Бабинського НВК – 100,0 тис.грн., 

делегування видатків на соцзахист – 300,0 тис.грн., на фінансування 

методкабінету та централізованої бухгалтерії відділу освіти в сумі 100,0 

тис.грн. 

з Вижницького міського бюджету в сумі 1 млн.505,0 тис.грн., з них на: 

надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам в установах 

соціального обслуговування в сумі 1 млн.056,5 тис.грн., на фінансування 

харчування дітей пільгової категорії – 136,0 тис.грн. загальноосвітніх 

навчальних закладів, на фінансування методкабінету та централізованої 

бухгалтерії відділу освіти в сумі 150,0 тис.грн., навчально-виховному 

комплексу- 162,5 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 – 95,7 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.  

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; 
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- 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 16 

млн.925,0 тис.грн., що на 3 млн.851,0 тис.грн.(29,5%) більше до надходжень 

2016 року (з врахуванням розподілу до об’єднаних територіальних громад). 

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 обєднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 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 1 

млн.675,5 тис.грн. 
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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 1 млн.673,0 тис.грн.. 

Прогнозна сума надходжень від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва  на 2017 рік 

становить  2,5 тис.грн.  

Загальний обсяг видатків районного бюджету на 2017 рік визначено у 

сумі 385млн. 048,8 тис.грн, з них обсяг видатків загального фонду бюджету у 

сумі  383млн. 373,3 тис.грн., видатків спеціального фонду бюджету – 1 млн. 

675,5 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 на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що 

споживаються бюджетними установами району, розраховувались із 

врахуванням їх фактичного споживання, запровадження заходів з 

енергозбереження та застосування підвищення тарифів на енергоносії, які діяли 

у грудні 2016 року. 

Враховано, доведені Міністерством фінансів України, обсяги 

міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, передбачені 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік». 

При розподілі обсягу видатків між розпорядниками коштів дотримано 

пропорційного збільшення видатків. 

Районній раді на 2017 рік передбачені видатки в загальній сумі 2 млн. 

893,2 тис. грн.  
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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. 

206,4 тис.грн., що більше від затверджених видатків на 2016 рік на 456,1 тис. 

грн., або на 26,1 відсотків. В загальній сумі видатків передбачено кошти на 

заробітну плату з нарахуваннями в сумі 1 млн. 635,0 тис.грн. (утримання 18 

штатних одиниць), для проведення розрахунків за комунальні послуги та 

енергоносії – 188,5 тис. грн., а також на інші видатки з поточного утримання – 

382,9 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 390,0 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 

на 2017 рік передбачено видатки по загальному фонду в обсязі  90,0 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.  
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- 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.386,1 тис.грн, в тому числі по загальному 

фонду 1 млн. 383,6 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  219,1 

тис. грн. Обсяг видатків загального фонду збільшено порівняно з показниками 

2016 року на 16,1 тис. грн., або на 8,3 відсотка. 

За бюджетною програмою «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл » на 2017 рік  передбачено 

видатки по загальному фонду в обсязі  661,3 тис. грн. Обсяг видатків загального 

фонду збільшено порівняно з показниками 2016 року на 36,8 тис. грн., або на 

14,1 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 7,6 тис. грн. Обсяг видатків загального фонду зменшено 

порівняно з показниками 2016 року на 1,8 тис. грн., або на 19,1 відсотка. 

За бюджетною програмою «Фінансова підтримка на утримання місцевих 

осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості» 

на 2017 рік  передбачено видатки по загальному фонду в обсязі  122,1 тис. грн. 

Обсяг видатків загального фонду збільшено порівняно з показниками 2016 року 

на 33,7 тис. грн., або на 2,7 відсотка. 

За бюджетною програмою «Фінансова підтримка регіональних 

всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для 

проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи» на 2017 рік 

передбачено видатки по загальному фонду в обсязі  20,0 тис. грн.  

Крім цього, заплановано видатки на програми в сумі 353,5 тис.грн., з них: 

- районна програма запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав 

дитини у Вижницькому районі на 2017-2021 роки 23,5 тис.грн.; 
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- програма оздоровлення і відпочинку дітей та розвитку молодіжної 

політики Вижницького району на 2016 -2020 роки 20,0 тис.грн.; 

 - комплексна програма розвитку інформаційної та видавничої галузей 

Вижницького району на 2016-2017 роки на висвітлення діяльності 70,0 тис.грн.; 

- програма розвитку інформаційної та видавничої галузей Вижницького 

району на 2016-2017 роки (на книговидання) 20,0 тис.грн.; 

- районна цільова соціальна  програма розвитку фізичної культури і 

спорту на 2013-2017 роки 70,0 тис.грн.; 

- районна програма розвитку малого та середнього підприємництва у 

Вижницькому районі на 2017-2018 роки 10,0 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  80 млн. 863,8 тис. грн., у тому числі по загальному 

фонду – 80 млн. 221,1 тис.грн.,  по спеціальному – 642,7 тис. гривень. Обсяг 

видатків загального фонду зменшено порівняно з показниками 2016 року на 5 

млн. 433,4 тис. грн., або на 6,3 відсотка, спеціального фонду збільшено на 303,7 

тис грн., або  89,6 відсотки.  

За бюджетною програмою «Дошкільна освіта» на 2017 рік на утримання  

передбачені видатки в сумі   598,6 тис.грн.,  у тому числі видатки загального 

фонду – сумі   538,6 тис.грн., спеціального фонду – 60,0 тис.грн. 

За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами» на 2017 рік на утримання 

передбачені видатки в сумі   76 млн. 661,0 тис.грн., у тому числі видатки 

загального фонду – сумі   76 млн.078,3 тис.грн., з них за рахунок освітньої 
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субвенції з державного бюджету в сумі 42 млн.378,7 грн., освітньої субвенції з 

Вашківецького та Вижницького міських бюджетів для фінансування установ в 

І-му кварталі 2017 року 11 млн.494,9 тис.грн., за рахунок районного бюджету 3 

млн. 870,9 тис.грн., за рахунок додаткової дотації з державного бюджету 

місцевим бюджетам в сумі 12 млн. 439,9 тис.грн., додаткової дотації з 

державного бюджету місцевим бюджетам наданої субвенції з Вашківецького та 

Вижницького міських бюджетів для фінансування установ в І-му кварталі 2017 

року в сумі 5 млн. 462,9 тис.грн., додаткових субвенцій з субвенції з 

Вашківецького та Вижницького міських бюджетів для фінансування установ в 

І-му кварталі 2017 року 226,0 тис.грн. на харчування учнів пільгових категорій, 

встановлених рішенням сесії; спеціального фонду – 582,7 тис.грн. Обсяг 

видатків загального фонду зменшено порівняно з показниками 2016 року на 9 

млн. 576,2 тис. грн., або на 11,2 відсотка.  Чисельність учнів в загальноосвітніх 

навчальних закладах, які безпосередньо фінансуватимуться з районного 

бюджету у 2017 році складатиме – 3290 осіб, або 45,5 % від загальної кількості 

учнів. 

За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти вечірніми 

(змінними) школами» на 2017 рік передбачені видатки по загальному фонду в 

сумі 57,5 тис.грн. (за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 

субвенції з Вижницького міського бюджету для фінансування установи в І-му 

кварталі 2017 року). Чисельність учнів у 2017 році складатиме - 26 осіб,  

видатки  на 1-го учня – 0,7 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.037,4 тис.грн. з врахуванням передачі на 

фінансування з Вашківецького міського бюджет Вашківецького БЮДТ та з 

врахуваннм зменшення суми видатків, виходячи з фінансового ресурсу 

зменшеного на обсяг, який надходитиме ОТГ.  

За бюджетною програмою «Методичне забезпечення діяльності 

навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти» на 2017 рік передбачено 

видатки по загальному фонду в обсязі 751,8 тис.грн., з них за рахунок 
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районного бюджету 656,0 тис.грн., субвенцій з ОТГ 95,8 тис.грн. Чисельність 

працівників становить 8,5 штатних одиниць.  

За бюджетною програмою «Централізоване ведення бухгалтерського 

обліку» на 2017 рік передбачено видатки по загальному фонду в обсязі 1 млн. 

163,4 тис. грн. З районного бюджету в сумі 1 млн. 009,2 тис.грн., за рахунок 

субвенцій з бюджетів ОТГ 154,2 тис.грн., на І-й квартал 2017 року. Обсяг 

видатків загального фонду ззменшено порівняно з показниками 2016 року на 

71,3 тис. грн., або на 6,6 відсотка з врахуванням наступного скорочення після 

01 квітня 2017 року відповідно до обсягу установ.  

За бюджетною програмою «Здійснення централізованого господарського 

обслуговування» на 2017 рік передбачено видатки по загальному фонду в обсязі 

427,8 тис. грн. Обсяг видатків загального фонду збільшено порівняно з 

показниками 2016 року на 172,3 тис. грн., або на 26,0 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  

150,0 тис. грн. з врахуванням переданих повноважень ОТГ.  

По відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації 

передбачені видатки в сумі 43 млн. 020,7 тис.грн., що на 47,5 тис.грн. (0,1%) 

менше плану на 2016 рік з врахуванням змін, в тому числі по загальному фонду 

передбачено 42 млн. 463,2 тис.грн., що на 3 млн. 469,3 тис.грн. (8,9%) більше 

плану на 2016 рік з врахуванням змін, по спеціальному фонду 557,5 тис.грн. 

Фінансування галузі у 2017 році відбуватиметься за рахунок: 
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- медичної субвенції по загальному фонду передбачено видатки в сумі 42 

млн. 716,5 тис.грн., з них медичної субвенції з Вашківецького міського 

бюджету  в сумі 8 млн. 679,6 тис.грн., Вижницького в сумі 7 млн. 672,4 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 енергоносіїї в сумі 2,6 млн. грн.; 

- коштів районного бюджету в сумі 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 ребілітації 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.гривень. 

Із загальної суми видатків на виконання програми “Багатопрофільна 

стаціонарна медична допомога населенню” перебачається сума коштів 32 млн. 

167,1 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 31 млн.644,1 тис.грн., по 

спеціальному фонду 523,0 тис.грн., та на 1 млн.968,0 тис.грн. (6,5%) більше до 

плану на 2016 рік з врахуванням змін; 

- на виконання програми “Амбулаторно-поліклінічна допомога 

населенню” перебачається сума коштів 7 млн. 007,6 тис.грн.,  в тому числі по 

загальному фонду 6 млн. 993,1 тис.грн.,  по спеціальному фонду 14,5 тис.грн.,  

або на 1 млн. 382,3 тис.грн. (16,5%) менше плану на 2016 рік з врахуванням 

змін; 

- на виконання програми “Первинна медико-санітарна допомога” 

перебачається сума коштів по загальному фонду 1 млн. 577,1 тис.грн., або на 

412,3 тис.грн. (20,7%) менше плану на 2016 рік з врахуванням змін; 

- на виконання програми “Первинна медична допомога населенню” 

передбачаються кошти в сумі 1 млн. 737,9 тис.грн., в тому числі по загальному 
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фонду 1 млн. 717,9 тис.грн.,  по спеціальному фонду 20,0 тис.грн.,  або на 439,9 

тис.грн. (20,2%) 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 

на фінансування програми підтримки районної кінематографії в сумі 4 

млн.015,9 тис.грн., в тому числі: по загальному фонду 3 млн. 908,9 тис.грн, що 

менше на 2 млн. 194,2 тис.грн., або на 35,9% до плану на рік з врахуванням 

змін,  по спеціальному фонду 107,0 тис.грн.  

- на утримання бібліотек заплановано кошти по загальному фонду в сумі 

819,8 тис.грн., або на 222,2 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  473,6 тис.грн., 

або на 127,5 тис.грн. більше плану на рік з врахуванням змін, спеціальному 

фонду – 8,0 тис.грн.  

- на функціонування шкіл естетичного виховання дітей району 

(Берегометської школи мистецтв) у 2017 році передбачено кошти по 

загальному фонду сумі 1 млн. 905,4 тис.грн., або на 2 млн. 575,6 тис.грн. 

(57,4%) менше плану на рік з врахуванням змін, спеціальному фонду – 95,0 

тис.грн. (надходження батьківської плати за 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  590,2 тис.грн., або на 86,5 тис.грн.  більше плану на 

рік з врахуванням змін, по спеціальному фонду – 2,5 тис.грн.  
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- на фінансування Програми поліпшення кінообслуговування населення 

Вижницького районуна 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  Вижницького територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) та відділень соціальної допомоги 

на дому (без субвенцій на соціальні програми) в обсягах 3 млн.231,9 тис.грн., у 

тому числі по загальному фонду бюджету – 2 млн. 881,9 тис.грн., по 

спеціальному фонду 350,0 тис.грн.  Крім того передбачаються видатки за 

рахунок  субвенції з Вижницького міського бюджету в сумі 1 млн. 056,5 

тис.грн. та Вашківецького міського бюджету в сумі 300,0 тис.грн. тільки на І-й 

квартал. Порівняно з планом на 2016 рік з врахуванням змін, видатки 

загального фонду зменшились на  920,2 тис.грн. 

Видатки на фінансування районної комплексної програми соціальної 

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

сумі 200,0 тис.грн. з врахуванням утворених ОТГ та фінансуванням цих 

видатків з відповідних бюджетів. 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, 

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: 
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- 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, послуг тепло-, водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд 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 батькам-

вихователям 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 78,5 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. 

 

Фінансування  районних  програм 

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  1 млн. 900,0 тис.грн., які мають виключно соціальний характер та 

спрямовуються на захищені видатки.  

 Резервний фонд  районного бюджету передбачається  у сумі 500,0 

тис.грн.  

        

Взаємовідносини між районним  бюджетом та 

бюджетами сіл, селища, міст району 

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 10 млн. 618,6 тис.грн. 

Крім того, у зв’язку з утворенням Вашківецької та Вижницької 

об’єднаних громад передаються у відповідності до статті 89 Бюджетного 

кодексу України та статті 29 Закону України “Про Державний бюджет України 

на 2017 рік” надається перелік установ, що передаються на фінансування з 

бюджетів об’єднаних територіальних громад району, згідно з додатком 7 до 

рішення. 

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. 

 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про приведення районного бюджету 

на 2017 рік у відповідність до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2017 рік» та інших законодавчих актів» за основу: 

За – 26, утримались – 0, проти – 0. 
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Голосували: прийняти рішення  «Про приведення районного бюджету 

на 2017 рік у відповідність до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2017 рік» та інших законодавчих актів»   в цілому: 

За –26, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (07-12/17 додається). 

Питання «Різне»: 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Тирон Т.І. щодо відсутності проводового радіомовлення в 

с.Додішній Шепіт» за основу: 

За – 26, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Тирон Т.І. щодо відсутності проводового радіомовлення в 

с.Додішній Шепіт»   в цілому: 

За –26, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (08-12/17 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Татарина Ю.Д. щодо відновлення автобусного маршруту 

Іспас-Чернівці» за основу: 

За – 26, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Татарина Ю.Д. щодо відновлення автобусного маршруту 

Іспас-Чернівці»   в цілому: 

За –26, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (09-12/17 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Стринадко С.М. щодо звільнення від оплати за 
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газопостачання та електроенергію приватного підприємця, який здійснює 

харчування дітей у НВК та ДНЗ» за основу: 

За – 26, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Стринадко С.М. щодо звільнення від оплати за 

газопостачання та електроенергію приватного підприємця, який здійснює 

харчування дітей у НВК та ДНЗ»   в цілому: 

За –26, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (10-12/17 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Стринадко С.М. щодо низького температурного режиму у 

спальних приміщеннях Коритненського ДНЗ» за основу: 

За – 26, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Стринадко С.М. щодо низького температурного режиму у 

спальних приміщеннях Коритненського ДНЗ»   в цілому: 

За –26, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (11-12/17 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Павлюка В.Ю. щодо низької напруги в лінії електропередач 

по вул.Н.Яремчука в с.Іспас ТП-18» за основу: 

За – 26, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Павлюка В.Ю. щодо низької напруги в лінії електропередач 

по вул.Н.Яремчука в с.Іспас ТП-18»   в цілому: 

За –26, утримались – 0, проти – 0. 
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Вирішили: 

Рішення прийняти (12-12/17 додається). 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні колеги! 

Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути. 

Позачергову дванадцяту сесію районної ради сьомого скликання 

оголошую закритою. 

 

 

 

Голова районної ради        М.Андрюк  

 


