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УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

П Р О Т О К О Л 

тринадцятої  сесії районної ради  

VІІ скликання 

2 березня 2017 року                                                           м.Вижниця 

    1100 год. 

Присутні                         -  27 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 тринадцятої сесії районної ради.  

Обрання  секретаріату: 

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

секретаріат тринадцятої сесії районної ради у складі трьох депутатів: 

   За – 27,  проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили:   

Рішення прийняти (додається №13-13/17) 

 

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

комісію тринадцятої сесії районної ради.  

   Обрання   лічильної  комісії: 

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

лічильну комісію тринадцятої сесії районної ради у складі трьох депутатів: 

   

За – 27,  проти – 0,  утримались – 0. 

Вирішили :   
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Рішення прийняти (додається №14-13/17). 

Обговорення порядку денного та регламенту роботи тринадцятої 

сесії районної ради VІІ скликання: 

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

прийняти порядок денний та регламент роботи тринадцятої сесії районної ради 

VІІ скликання за основу: 

За – 27,  проти – 0,  утримались – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

В міжсесійний період надійшло ряд, звернень депутатських запитів, 

листів, а саме: 

1. Про депутатське звернення депутата районної ради Андрич О.М. 

щодо створення Західного госпітального округу з адміністративним 

центром в м. Вижниця. 

2. Про підтримку звернення Верховинської районної ради від 30 

грудня 2016 року «Про звернення районної ради» . 

3. Про звернення до Верховної Ради України щодо внесення змін до 

чинного законодавства України з метою уникнення податкового 

навантаження на суб’єктів малого та середнього бізнесу. 

4. Про розгляд клопотання науково-технічної ради національного 

природного парку «Вижницький».  

5. Про звернення Вижницької районної ради до Верховної Ради 

України, Президента України, Кабінету Міністрів України щодо 

підтримки торгівельної блокади.  

6. Про звернення до керівників ТОВ «Бука» агрохолдингу «Мрія».  

Депутатські запити: 

7. Запит Колотила Г.С. щодо ремонту дороги обласного значення 

Коритне-Вашківці (в с.Коритне). 

8. Запит Хоми П.А. стосовно заборони виборки гравію ДП 

«Сторожинецький лісгосп» та ТОВ «Роднічок», які завдають найбільшої 

шкоди руслам річки Сірет, що призводить до зниження рівня води в 
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колодязях, автодорогам населених пунктів територіальної громади 

с.Лукавці. 

9. Запит Гайдука В.О. стосовно проведення ремонту дороги 

територіального значення Мигово-Берегомет. 

10. Запит Мендришори В.С. стосовно ремонту дороги по 

вул.Мигівської сполучення смт Берегомет та с Мигово через русло річки 

Сірет та утворення стихійного сміттєлизвалища по даній вулиці. 

11. Запит Мендришори В.С. стосовно з’єднання вул.Мигівської та 

Засередської з виїздом на міст біля дитячого пансіонату відпочинку 

«Юність» в смт.Берегомет. 

12. Запит Герецуна Ю.І. стосовно вирішення питання забезпечення 

учасників АТО земельними ділянками.  

13. Про запит Погребняка Р.М. щодо ремонту танцювальної зали 

Берегометського будинку культури.  

14. Про запит Погребняка Р.М. щодо капітального ремонту 

Берегометської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.  

15. Про запит Погребняка Р.М. про виділення коштів на 

капітальний ремонт приміщення внутрішнього туалету Берегометської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №2.  

16. Про запит Татарина Ю.Д. щодо проведення ямкового ремонту на 

автомобільному мості через р.Черемош в м.Вижниця на автодорозі Р62. 

На постійній комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і 

соціально-економічного розвитку було внесено пропозицію включити в 

порядок денний сесії питання: «Про повторне звернення депутатів 

районної ради щодо повернення комунальному підприємству «Вижницьке 

районне бюро технічної інвентаризації» Вижницької районної ради коштів 

від АТ «Брокбізнесбанк». 

Пропоную включити ці питання розглянути в питанні «РІЗНЕ» порядку 

денного сесії. 

За – 27,  проти – 0,  утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 
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Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропоную розглянути четверте питання «Про інформацію діяльності 

Кіцманської місцевої прокуратури за 2016 рік першим. 

Питання шістнадцять «Про погодження переведення керівників окремих 

загальноосвітніх навчальних закладів району, що належать до спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району, на контрактну 

форму трудового договору» розглянути другим. 

Питання п’ятнадцять «Про вирішення питань щодо продовження 

терміну дії контрактів з керівниками окремих загальноосвітніх навчальних 

закладів району, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району» розглянути третім. 

За – 27,  проти – 0,  утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про інформацію діяльності Кіцманської місцевої прокуратури за 2016 

рік. 

Доповідач: О.Никифорук - керівник Кіцманської місцевої прокуратури. 

2. Про погодження переведення керівників окремих загальноосвітніх 

навчальних закладів району, що належать до спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району, на контрактну форму трудового договору. 

3. Про вирішення питань щодо продовження терміну дії контрактів з 

керівниками окремих загальноосвітніх навчальних закладів району, що 

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

Доповідач по 2-3 питаннях: М.Андрич - начальник відділу освіти 

Вижницької районної державної адміністрації. 

4. Про внесення змін до Програми протидії злочинності, забезпечення 

публічної безпеки і порядку у Вижницькому районі на 2016-2020 роки, 

затвердженої рішенням ІХ сесії Вижницької районної ради VІІ скликання 

№176-9/16 від 10 листопада 2016 року. 

Доповідач: І.Гавучак - начальник Вижницького районного сектору з 

питань пробації Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань 

виконання кримінальних покарань МЮУ. 
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5. Про внесення змін та доповнень до районної комплексної Програми 

соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і волонтерів, поранених учасників АТО та вшанування 

пам’яті загиблих на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням десятої сесії 

районної ради VІІ скликання від 8 грудня 2016 року №192-10/16. 

Доповідач: О.Войтенко - начальник управління соціального захисту 

Вижницької районної державної адміністрації. 

6. Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік. 

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. 

7. Про затвердження Схеми планування території Вижницького району 

Чернівецької області. 

Доповідач: В.Настюк - начальник відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури районної 

державної адміністрації.  

8. Про надання дозволу на списання окремого майна, що належить до 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району. 

9. Про безоплатну передачу бюджетних установ, закладів та майна зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району у 

комунальну власність Вашківецької міської об’єднаної територіальної громади. 

10. Про безоплатну передачу бюджетних установ, закладів та майна зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району у 

комунальну власність Вижницької міської об’єднаної територіальної громади. 

11. Про надання дозволу КУ «Вижницька центральна районна лікарня» 

на переукладення на новий термін договору позички (безоплатного 

користування) нежитлового приміщення з Вижницькою районною організацією 

Товариства Червоного Хреста. 

12. Про внесення змін до статуту аптеки №103 м. Вижниця. 

13. Про надання дозволу на передачу в позичку (безоплатне 

користування) Вижницькому коледжу прикладного мистецтва 

ім.В.Ю.Шкрібляка незавершеної прибудови до будівлі основного корпусу 

Вижницької державної лабораторії ветеринарної медицини. 
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14. Про безоплатну передачу майна відділу освіти Вижницької районної 

державної адміністрації зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району у власність Банилівської територіальної громади. 

15. Про розгляд клопотання МППФ «Атлас» щодо внесення змін до 

Договору № 1 купівлі-продажу незавершеного будівництва фізкультурно-

оздоровчого комплексу від 22.04.2004 року, укладеного між Вижницькою 

районною радою та МППФ «Атлас», із змінами згідно Договору № 5 від 

03.03.2016 року. 

Доповідач по 8-15 питаннях: О.Джал – завідувач відділу з питань 

управління об’єктами комунальної власності, інвестицій та транскордонного 

співробітництва. 

16. Про звільнення від оплати за харчування дітей у загальноосвітніх 

навчальних закладах, навчально-виховних комплексах та дошкільних 

установах, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району в 2017 році. 

Доповідач: М.Андрич – начальник відділу освіти Вижницької районної 

державної адміністрації.  

17. Про затвердження розпорядження голови районної ради від 23 

грудня 2016 року №109 «Про припинення контракту та звільнення 

Приньковського В.Г.». 

Доповідач: Голобуцька К.В. - завідувач юридичного відділу виконавчого 

апарату районної ради. 

18. Про надання згоди на безоплатне прийняття Трудовим архівом 

Вижницької районної ради упорядкованих документів з кадрових питань 

(особового складу) ВАТ «Вижницький райагрохім» с.Іспас. 

Доповідач: О.Лучик - завідувач Трудового архіву районної ради.  

19.Різне. 

Шановні депутати! 

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

Вижницької районної ради,  пропозицій щодо оприлюднення і  включення в 

порядок денний тринадцятої сесії інших питань і проектів рішень до них  у 

встановлені терміни не надходило. 

 Голосували:  

Прийняти порядок денний та регламент роботи тринадцятої сесії 

районної ради VІІ скликання в цілому: 

За – 27,  проти – 0,  утримались – 0. 
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Розгляд питань порядку денного: 

Слухали: Никифорука Олександра Івановича – керівника Кіцманської 

місцевої прокуратури з питання «Про інформацію діяльності Кіцманської 

місцевої прокуратури за 2016 рік».     

Шановні депутати! 

У відповідності до вимог ст. 6 Закону України «Про прокуратуру» 

інформуємо про проведену роботу Кіцманської місцевої прокуратури упродовж 

2016 року. 

Організація, засади та порядок діяльності органів прокуратури визначені 

Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру», іншими 

законодавчими актами, міжнародно-правовими договорами та відомчими 

нормативно-правовими актами. 

На виконання покладених завдань Кіцманською місцевою 

прокуратурою спільно з правоохоронними органами району вживались  

практичні та організаційні заходи щодо протидії злочинності, забезпечення 

законності та правопорядку на території Вижницького району.   

Так, впродовж 12 місяців  2016 року на території Вижницького району 

було зареєстровано 760 кримінальних правопорушень  проти 753 за 

аналогічний період 2015 року, тобто  відбулося збільшення на 0,9 %. У 2016 

році СВ Вижницького ВП  Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області 

було зареєстровано 680 кримінальних проваджень проти 662 протягом 

аналогічного періоду 2015 року, що свідчить про  збільшення   на  3 %. У 2016 

році  зареєстровано 143 ( у 2015 році 142, зростання на 0,7 %) злочинів 

невеликої тяжкості, 118 (у 2015 році - 177, зменшення на 33,3 %) середньої 

тяжкості, 137 (у 2015 році 180, зменшення на 23,9%) тяжких, особливо тяжких 

злочинів 3 (у 2015 році - 23, що становить зменшення на 87%).  

Проти життя та здоров’я у 2016 році обліковано 42 (у 2015 році 80, 

зменшення на 47,5 %)  кримінальних правопорушень. Також зареєстроване 

одне кримінальне провадження за ст.121 КК України, яке скеровано до суду з 

обвинувальним актом (2015 рік зареєстроване 1).  

У 2016 р. фактів вчинення умисних вбивств не реєструвалось (2015 - 2). 

У 2016 році зареєстровано 142 (у 2015 році 225, зменшення на 36,9 %) 

злочинів проти власності, із них 126 (у 2015 році 164, зменшення на 23,2 %) 

крадіжок, 1 (у 2015 році - 10, зменшення на 90%) грабежів, 0 розбоїв проти 2 у 

2015 році, 29 шахрайств (у 2015 році 46, зменшення  на 37%). Реєстрація  
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шахрайств  відбувається за рахунок їх вчинення  особами, які фактично 

перебували та перебувають  за межами району чи області, та полягають у 

заволодінні  коштами громадян шляхом  надання потерпілими (мешканцями 

району) даних про свої засоби доступу до банківських карткових рахунків або 

перерахування ними  коштів у якості передоплати  без подальшого отримання 

замовлених у мережі Інтернет товарів.  

Протягом 12 місяців 2016 року зареєстровано 2 злочини проти статевої 

свободи та статевої недоторканості особи (зґвалтування та задоволення статевої 

пристрасті неприроднім шляхом), у 2015 році також зареєстровано 2 злочини 

даної категорії.  

У  2016 році зафіксоване незначне зменшення злочинів проти довкілля  -  

23 (у 2015 році – 26), зокрема за ст.246 КК України. 

У 2016 році зареєстровано 24 злочини проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту (у 2015 році 26, зменшення на 7,7%), у тому числі 2 із 

настанням смерті потерпілого (2015 – 2).  

Зменшилась кількість  злочинів проти моральності та громадського 

порядку –  4  проти 5 у 2015 році, що може свідчити про належну роботу   

відділення поліції із патрулювання громадських місць та проведення 

профілактичної роботи із населенням. 

Відбулось збільшення зареєстрованих злочинів  у сфері службової 

діяльності на 192,9 % (41 проти 14 у 2015 році). У 2016 році зареєстровано 21 

кримінальне правопорушення у сфері незаконного виробництва, виготовлення, 

придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів (у 2015 році -16, збільшення на 31%).   

Як негатив слід відмітити збільшення правопорушень вчинених 

неповнолітніми 17 проти 11 у 2015 році (+55%). Із вказаних 17 кримінальних 

правопорушень, зареєстрованих в 2016 році, тяжкими є 7 кримінальних 

правопорушень, середньої тяжкості – 9, невеликої тяжкості – 2, які в більшості 

своїй (82%) являють собою злочини проти власності. 

Вищезазначені 17 кримінальних правопорушень вчинено 17 

неповнолітніми особами. Вивченням характеризуючих даних  на останніх 

встановлено, що у більшості випадків неповнолітні злочинці проживають у 

багатодітних сім’ях, вихованням дітей займається тільки один з батьків. 

Батьки неповнолітніх порушників в більшості своїй є особами без 

офіційних доходів, проживають у задовільних умовах, по місцю проживання 
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характеризуються позитивно або посередньо, за місцем навчання неповнолітні 

особи в основному характеризуються посередньо. 

Майже на однаковому рівні вчинено кримінальних правопорушень 

особами, що їх раніше вчиняли – 29 проти 28 у 2015 році,  групою осіб – 40 

проти 17 у 2015 році, що становить збільшення на 135 %. Значно зменшилась 

кількість вчинених кримінальних правопорушень у стані алкогольного 

сп’яніння – 19 проти 39 у 2015 році, що менше на 51,3 %. 

Протягом 12 місяців 2016 року у ході здійснення процесуального 

керівництва забезпечено скерування  до  суду  146 (у 2015 році  142, збільшення 

2 %) кримінальних проваджень, із них з обвинувальними актами – 128, із 

клопотаннями про звільнення осіб від кримінальної відповідальності – 16  та  

клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру 2.  

Вжито заходів у 2016 році й щодо посилення прокурорського нагляду 

під час здійснення  досудового розслідування у кримінальних провадженнях 

Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області.  Так, 

виявлено та внесено до ЄРДР  відомості  про вчинення 6 кримінальних 

правопорушень, які раніше не виявлялись органами поліції (у 2015 році не 

виявлялись). З них 1 скеровано до суду, особу засуджено до реальної міри 

покарання. У 2016 році скасовано  21 незаконну та необґрунтовану постанову 

слідчих про закриття кримінальних проваджень. Випадків неналежного 

складання   клопотань про обрання відносно підозрюваних запобіжних заходів, 

що в подальшому призвело б до відмови слідчим суддею у їх задоволенні у 

2015-2016 роках не було. У 2016 році процесуальними керівниками у ході 

здійснення процесуального керівництва за досудовим розслідуванням у 

кримінальних провадженнях Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУ НП в 

Чернівецькій області   було надано 139 вказівок  про проведення слідчих 

(розшукових) дій.  

Прокурорами Кіцманської місцевої прокуратури прийнято участь у 

розгляді Вижницьким районним судом 28 скарг  на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого, невнесення відомостей до ЄРДР та на закриття 

кримінальних проваджень. З них у 12 випадках скарги задоволені.  

Протягом поточного  року клопотання про звільнення  осіб від 

кримінальної відповідальності, клопотання про застосування примусових 

заходів виховного  та медичного характеру   прокурорам  судами не 
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поверталися,   виправдувальні вироки за ними не виносились,  кримінальні 

провадження за реабілітуючими підставами не закривались.  

Судом задоволено 1 позов місцевої прокуратури з питань захисту лісів 

від незаконних рубок на суму 10 тис. грн. Виконано рішень суду на суму 119 

тис. грн. 

Крім цього, на захист  майнових інтересів неповнолітнього Кіцманською 

місцевою прокуратурою заявлено цивільний позов про визнання  права 

власності в порядку спадкування. За наслідками судового розгляду 

неповнолітній отримав  на законних підставах будинок своїх батьків.  

Кіцманською місцевою прокуратурою упродовж 2016 року в порядку 

нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 

провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, 

пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян розглянуто 8 документів 

прокурора з вжиттям заходів щодо усунення порушень закону, до 

дисциплінарної відповідальності притягнуто 1 посадову особу. 

Протягом 2016 року процесуальними керівниками Кіцманської місцевої 

прокуратури підтримано публічне обвинувачення у 128 кримінальних 

провадженнях, із них 74 із винесенням вироку(у т.ч. на підставі укладених 4 

угод про примирення та 7 угод про визнання винуватості) та 54 ухвал.  

У 2016 році місцевою прокуратурою  (на території Вижницького 

району) складено 1 протокол  відносно заступника директора одного з 

навчальних закладів Вижницького району за вчинення адміністративного 

корупційного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-7 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення, тобто неповідомлення особою у 

встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального 

конфлікту інтересів.  Рішенням суду особу визнано винною та притягнуто до 

адміністративної відповідальності. Також, в порядку частини 3 статті 65 Закону 

України «Про запобігання корупції» внесено 3 подання в органи місцевого 

самоврядування Вижницького району щодо дотримання ними вимог 

антикорупційного законодавства  в частині створення та роботи постійно 

діючих комісій із питань запобігання конфлікту інтересів. 

Подання розглянуті  та задоволені. У відповідності   до положень 

Порядку проведення службового розслідування  стосовно осіб, уповноважених  

на виконання функцій держави  або місцевого самоврядування, затвердженого 

постановою КМУ від 13.06.2000 № 950, проведені службові розслідування з 
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дотриманням порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. За 

наслідками службових розслідувань вирішено попередити секретарів рад про 

недопущення порушень вимог антикорупційного законодавства в подальшому  

та застосування до них заходів дисциплінарного впливу в майбутньому.  Крім 

цього, рішенням сесій рад на усунення виявлених у поданнях порушень внесені 

зміни  в Положення про постійні комісії рад та покладено обов’язок здійснення 

контролю за дотриманням надання особам консультацій та роз’яснень щодо 

запобігання та врегулювання  конфлікту інтересів, поводження з майном, що 

може бути неправомірною  вигодою та подарунками  на постійну   комісію 

міських рад з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та законності. 

У 2016 році до  місцевої прокуратури надійшло 120 звернень громадян, 

із них 38 у порядку ст.7 Закону України «Про звернення громадян» були 

скеровані до інших органів для вирішення, вирішено 70 звернень, із них із  

задоволенням вимог заявників 2, із відхиленням у зв’язку із не підтвердженням 

10. Всі  звернення, що були розглянуті місцевою прокуратурою  пов’язані із 

проведенням досудового розслідування та подані учасниками кримінального 

провадження. Запити на отримання публічної інформації у 2016 році до 

місцевої прокуратури не надходили.  

Працівниками місцевої прокуратури забезпечено взаємодію із засобами 

масової інформації щодо формування у суспільстві об’єктивної оцінки про 

виконання прокуратурою визначених законом функцій, підвищення її 

авторитету. Протягом 2016 року місцевою прокуратурою  здійснено 25 виступів 

у засобах масової інформації, із них друкованих - 9, електронних - 5  та мережі 

Інтернет - 11. Направлено  4 інформації в органи влади  району про діяльність  

місцевої прокуратури. 

Дякую за увагу! 

 

Запитання:  

Вишинський М.О. – Лукавецький сільський голова.  

Відповідь:  

Никифорук О.І. – керівник Кіцманської місцевої прокуратури. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про інформацію діяльності 

Кіцманської місцевої прокуратури за 2016 рік» за основу: 
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За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про інформацію діяльності 

Кіцманської місцевої прокуратури за 2016 рік»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (15-13/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про погодження переведення 

керівників окремих загальноосвітніх навчальних закладів району, що 

належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

району, на контрактну форму трудового договору» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Виступили:  

Борсук Я. С. – голова райкому профспілки працівників освіти. 

Голобуцька К.В. – завідувач юридичного відділу виконавчого апарату 

районної ради. 

Запитання:  

Семирозум О.І. – депутат районної ради. 

Чи повідомлено працівників про зміну істотних умов праці? 

Відповідь:  

Андрич М.Г. – начальник відділу освіти Вижницької районної державної 

адміністрації.  

Повідомлено згідно чинного законодавства. 

Виступили: 

Романюк І.Т. – перший заступник голови Вижницької районної 

державної адміністрації.   

Прошу підтримати проект рішення. 
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Голосували: прийняти рішення  «Про погодження переведення 

керівників окремих загальноосвітніх навчальних закладів району, що 

належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

району, на контрактну форму трудового договору»   в цілому: 

За –25, утримались – 2, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (16-13/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про вирішення питань щодо 

продовження терміну дії контрактів з керівниками окремих 

загальноосвітніх навчальних закладів району, що належать до спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

На спільному засіданні профільних постійних комісій районної ради 

було внесено наступні зміни: 

Викласти пункти  1 та 2 в наступній редакції: 

«1. Надати погодження відділу освіти Вижницької районної державної 

адміністрації на продовження терміну дії контрактів з наступними 

директорами загальноосвітніх навчальних закладів, які використовують 

майно, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району, а саме:  

- Баранюк Неллі Михайлівною - директором Долішньошепітського 

НВК терміном на чотири роки по 20.04.2021 року; 

- Кочарян Оксаною Миколаївною – директором Слобода-Банилівського 

НВК терміном на чотири роки по 20.04.2021 року; 
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- Гакманом Віталієм Дмитровичем – директором Іспаської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів ім.М.Марфієвича терміном на один рік по 20.04.2018 року; 

- Калинчуком Анатолієм Дмитровичем – директором Чорногузівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів терміном на один рік по 20.04.2018 року; 

- Лучиком  Назарієм Тарасовичем – директором Вижницької гімназії 

терміном на один рік по 20.04.2018 року.  

2. Відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації 

продовжити контракти із керівниками зазначених загальноосвітніх 

навчальних закладів на термін, вказаний в пункті 1 цього рішення.». 

Голосували: прийняти рішення  «Про вирішення питань щодо 

продовження терміну дії контрактів з керівниками окремих 

загальноосвітніх навчальних закладів району, що належать до спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (17-13/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до Програми 

протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку у 

Вижницькому районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням ІХ сесії 

Вижницької районної ради VІІ скликання №176-9/16 від 10 листопада 2016 

року» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до Програми 

протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку у 

Вижницькому районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням ІХ сесії 

Вижницької районної ради VІІ скликання №176-9/16 від 10 листопада 2016 

року»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 
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Вирішили: 

Рішення прийняти (18-13/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін та доповнень до 

районної комплексної Програми соціальної підтримки сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і волонтерів, 

поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2017-2019 

роки, затвердженої рішенням десятої сесії районної ради VІІ скликання від 

8 грудня 2016 року №192-10/16» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Виступили:  

Войтенко О.Л. – начальник управління соціального захисту населення 

Вижницької районної державної адміністрації. 

Запитання:  

Мендришора В.С. – депутат районної ради. 

Скільком особам виплачено допомогу і на яку суму? 

Відповідь:  

Войтенко О.Л. – начальник управління соціального захисту населення 

Вижницької районної державної адміністрації. 

Виплачено 31 особі на суму 31,0 тис.грн. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін та доповнень до 

районної комплексної Програми соціальної підтримки сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і волонтерів, 

поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2017-2019 

роки, затвердженої рішенням десятої сесії районної ради VІІ скликання від 

8 грудня 2016 року №192-10/16»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 
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Вирішили: 

Рішення прийняти (19-13/17 додається). 

 

Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового 

управління районної державної адміністрації з питання «Про внесення змін до 

районного бюджету на 2017 рік».     

Шановні депутати! 

В проекті рішення сесії вносяться зміни до рішення позачергової 

дванадцятої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання від 10 січня 2017 

року № 07-12/17 “Про приведення районного бюджету на 2017 рік у 

відповідність до Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” 

та інших законодавчих актів”, враховуючи рішення ХІІІ сесії Лукавецької 

сільської ради УІІ скликання від 23 грудня 2016 року №413-13/16 “Про 

сільський бюджет на 2017 рік”, рішення ХІУ сесії Лукавецької сільської ради 

УІІ скликання від 09 лютого 2017 року №02-14/17 “Про внесення змін до 

сільського бюджету на 2017 рік”, рішення ХУІ сесії Берегометської селищної 

ради УІІ скликання від 09 лютого 2017 року №09-02/17 “Про внесення змін до 

селищного бюджету на 2017 рік”, 

 збільшується обсяг доходної частини районного бюджету в загальній 

сумі 483000 гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 483000 гривень, з 

них за  рахунок: 

- цільової субвенції з Лукавецького сільського бюджету районному 

бюджету по загальному фонду в загальній сумі 160000 гривень, 

- цільової субвенції з Берегометського селищного бюджету районному 

бюджету по загальному фонду в загальній сумі 250000 гривень, з них для 

фінансування головного розпоряднику коштів районного бюджету “Відділ 

освіти райдержадміністрації” в загальній сумі 130000 гривень, в тому числі для 

фінансування головного розпорядника коштів районного бюджету “Відділ 

охорони здоров’я” в загальній сумі 120000 гривень, з них на Комплексну 

програму підтримки та розвитку діяльності Центру Червоного Хреста для 

медико-соціальної підтримки та реабілітації на 2017-2019 роки в сумі 100000 
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гривень, для КЗ “Берегометський центр первинної медико-санітарної 

допомоги” в сумі 20000 гривень на поточний ремонт приміщення: 

-  цільової субвенції з Вижницького міського бюджету по загальному 

фонду  в сумі 73000 гривень, в тому числі для головного розпорядника коштів 

“Відділ охорони здоров’я  Вижницької райдержадміністрації” на оплату послуг 

енергоносіїв медичних закладів  Вижницької ОТГ в сумі 51000 гривень та для 

головного розпорядника коштів “Відділ освіти Вижницької районної державної 

адміністрації” на завершення поточного ремонту внутрішніх вбиралень 

Вижницької ЗОШ І-ІІІ ст. в сумі  22000 гривень. 

Крім того, викласти додаток 1 рішення позачергової дванадцятої сесії 

Вижницької районної ради VІІ скликання від 10 січня 2017 року № 07-12/17 

“Про приведення районного бюджету на 2017 рік у відповідність до Закону 

України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” та інших законодавчих 

актів” в новій редакції, доповнивши узагальнюючими кодами класифікації 

доходів 22010000, 22080000, 24060000 «Плата за надання адміністративних 

послуг», «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном», «Інші надходження», та, змінивши 

коди 41020201, 41033901 і 410345201 на 41020200, 41033900 та 410345200 та 

додаток 5 “Перелік місцевих програм, які будуть фінансуватися за рахунок 

коштів районного бюджету у 2017 році” в новій редакції, змінивши код 

програмної класифікції видатків головного розпорядника коштів “Вижницька 

районна рада” 0117210 на 0117211, 0117212, код програмної класифікції 

видатків головного розпорядника коштів “Вижницька районна державна 

адміністрація” 0317210 на 0317212, 0317213. 

  Збільшується загальний обсяг видатків районного бюджету на 2017 рік в 

сумі 6845400 гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 5725400 

гривень, з них за рахунок іншої субвенції в сумі 483000 гривень, за рахунок  

розподілу вільного залишку коштів районного бюджету, що утворився на 

початок року в сумі 5242400 гривень, по спеціальному фонду в сумі 1120000 

гривень, з них за рахунок передачі коштів районного бюджету за рахунок 

залишку, що утворився на початок року із загального фонду до спеціального 
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фонду в сумі 1100000 гривень, за рахунок іншої субвенції в сумі 20000 гривень 

та збільшуються асигнування головним розпорядникам коштів районного 

бюджету. 

Головному розпоряднику коштів  “Відділ освіти райдержадміністрації” в 

загальній сумі 3017000 гривень, в тому числі: 

по загальному фонду в сумі 2097000 гривень: 

- по КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної  середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами( в т.ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» з метою недопущення заборгованості по виплаті заробітної плати 

у зв’язку із підвищення тарифних розрядів працівникам бюджетних установ у 

2017 році, збільшуються асигнування на суму 2000000 гривень, з них по КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» на 639340 гривень, по КЕКВ 2120 «Нарахування на 

заробітну плату» на 360660 гривень;    

- по КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» збільшуються асигнування на суму 227000 гривень, в тому числі: 

• для Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст. в сумі 55000 гривень, з них  на харчування 

дітей із малозабезпечених сімей в сумі 35000 гривень та для придбання 

музичної апаратури в сумі 20000 гривень; 

• для Вовчинецької ЗОШ І-ІІ ст. на харчування дітей із малозабезпечених 

сімей в сумі 20000 гривень;  

• для Берегометської гімназії  в сумі 15000 гривень, з них на придбання 

матеріалів та інвентаря в сумі 6100  гривень та на поточний ремонт приміщення 

в сумі 8900 гривень; 

• для Берегометської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 в сумі 50000 гривень, з них на 

придбання матеріалів та інвентаря в сумі 30000 гривень та на поточний ремонт 

приміщення в сумі 20000 гривень; 

• для Берегометської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 на поточний ремонт приміщення в 

сумі 15000 гривень; 
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 •для Берегометської ЗОШ І-ІІІ ст. №4 на поточний ремонт приміщення в 

сумі 50000 гривень; 

• для завершення поточного ремонту внутрішніх вбиралень Вижницької 

ЗОШ І-ІІІ ст. в сумі 22000 гривень. 

по спеціальному  фонду в сумі 920000 гривень: 

- по КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами( в т.ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» збільшуються асигнування на 920000 гривень, в тому числі: 

• на придбання музичної апаратури в сумі 20000 гривень для 

Вовчинецької ЗОШ І-ІІ ст.;  

• на співфінансування для придбання двох шкільних автобусів в сумі 

900000 гривень. 

За рахунок перерозподілу додаткової дотації з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров’я (рішення ІІІ сесії Вашківецької 

міської ради УІІІ скликання від 15.02.2017 №103-3/17) зменшуються 

асигнування загального фонду по КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної  

середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-

дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами» в сумі 130000 гривень, в тому числі по КЕКВ 2273 

«Оплата електроенергії» зменшуються асигнування на 20000 гривень, по КЕКВ 

2274 «Оплата природного газу»  - на 110000 гривень.  

Головному розпоряднику коштів “Відділ охорони здоров’я Вижницької  

районної державної адміністрації” збільшуються асигнування в сумі 2366000 

гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 2366000 гривень, з них:  

по КПКВКМБ 1412010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню», КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», з метою 

недопущення заборгованості по виплаті заробітної плати у зв’язку із 

підвищенням тарифних розрядів працівникам бюджетних установ у 2017 році 
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та оплаті енергоносіїв збільшуються асигнування на суму 1200000 гривень, в 

тому числі на оплату праці з нарахуваннями в сумі 580000 гривень, на оплату 

енергоносіїв в сумі 620000 гривень за рахунок залишку коштів, що утворився 

на початок року;  

по КПКВКМБ 1412120 «Амбулаторно-поліклінічна допомога 

населенню», КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», з метою 

недопущення заборгованості по виплаті заробітної плати у зв’язку із 

підвищення тарифних розрядів працівникам бюджетних установ у 2017 році та 

оплаті енергоносіїв, збільшуються асигнування на суму 617200 гривень, в тому 

числі на оплату праці з нарахуваннями в сумі 555000 гривень, на оплату 

енергоносіїв в сумі 62200 гривень, з них 27000 гривень за рахунок залишку 

коштів, що утворився на початок року та в сумі 35200 гривень за рахунок іншої 

субвенції; 

по КПКВКМБ 1412150 «Первинна медико-санітарна допомога, КЕКВ 

2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку», з метою недопущення заборгованості по виплаті 

заробітної плати у зв’язку із підвищення тарифних розрядів працівникам 

бюджетних установ у 2017 році та оплаті енергоносіїв, збільшуються 

асигнування на суму 159800 гривень, в тому числі на оплату праці з 

нарахуваннями в сумі 125000 гривень, на оплату енергоносіїв в сумі 34800 

гривень, з них 19000 гривень за рахунок залишку коштів, що утворився на 

початок року та в сумі 15800 гривень за рахунок іншої субвенції; 

по КПКВКМБ 1412180 «Первинна медична допомога населенню», КЕКВ 

2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку» збільшуються асигнування на суму 94000 

гривень, з них, з метою недопущення заборгованості по виплаті заробітної 

плати у зв’язку із підвищення тарифних розрядів працівникам бюджетних 

установ у 2017 році та оплаті енергоносіїв, збільшуються асигнування на 

оплату праці з нарахуваннями в сумі 70000 гривень, на оплату енергоносіїв в 

сумі 4000 гривень,  за рахунок залишку коштів, що утворився на початок року 



 22 

та на поточний ремонт приміщення КЗ «Берегометський центр ПМСД»  в сумі 

20000 гривень за рахунок іншої субвенції; 

 по КПКВКМБ 1412220 «Інші заходи в галузі охорони здоров’я» на 

Комплексну програму підтримки та розвитку діяльності Центру Червоного 

Хреста для медико-соціальної підтримки та реабілітації на 2017-2019 роки (для 

поточного ремонту коридорів та фасаду-15000 гривень, на оплату енергоносіїв 

– 50000 гривень) в сумі 165000 гривень за рахунок іншої субвенції. 

За рахунок перерозподілу додаткової дотації з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров’я (рішення ІІІ сесії Вашківецької 

міської ради УІІІ скликання від 15.02.2017 №103-3/17) збільшуються 

асигнування на оплату енергоносіїв в сумі 130000 гривень, в тому числі: 

по КПКВКМБ 1412120 «Амбулаторно-поліклінічна допомога 

населенню», КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 80500 гривень; 

по КПКВКМБ 1412150 «Первинна медико-санітарна допомога, КЕКВ 

2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку» в сумі 16600 гривень; 

по КПКВКМБ 1412180 «Первинна медична допомога населенню», КЕКВ 

2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку» в сумі 32900 гривень. 

Головному розпоряднику коштів “Управління соціального захисту 

населення Вижницької  районної державної адміністрації” в загальній сумі 

912400 гривень, в тому числі: 

по КПКВКМБ 1513104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю» з метою недопущення заборгованості по 

виплаті заробітної плати у зв’язку із підвищення тарифних розрядів 

працівникам бюджетних установ у 2017 році, збільшуються асигнування по 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 409835 гривень, по КЕКВ 2120 «Нарахування 

на заробітну плату» на 90165 гривень.   
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по КПКВКМБ 1513034 “Надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг зв'язку” з метою надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг зв'язку, збільшуються асигнування по КЕКВ 2730 “Інші виплати 

населенню” на 26152 гривень; 

по КПКВКМБ 1513035 “Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян” з метою здійснення  

компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян, збільшуються асигнування по КЕКВ 2730 “Інші 

виплати населенню” на 224330 гривень;       

по КПКВКМБ 1513037 “Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян на залізничному транспорті” з метою здійснення  

компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 

залізничному транспорті, збільшуються асигнування по КЕКВ 2730 “Інші 

виплати населенню” на 161918 гривень.      

Головному розпоряднику коштів “Районна державна адміністрація” 

надаються кошти в сумі 100000 гривень по загальному фонду, в тому числі: 

 на виконання Програми сприяння органам виконавчої влади по 

виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у Вижницькому 

районі на 2016-2018 роки в сумі 80000 гривень; 

на виконання Програми сприяння функціонування 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 сумі 10000 гривень; 

на виконання Програми матеріально-технічного забезпечення управліня 

соціального захисту населення Вижницької РДА на 2015-2017 роки в сумі 

10000 гривень. 

Головному розпоряднику коштів “Вижницька района рада” надаються 

кошти в сумі 200000 гривень по спеціальному фонду фонду, в тому числі: 

по КПКВКМБ 0118600 “Інші видатки” в сумі 200000 гривень на 

фінансування капітального ремонту приміщень комунальної власності районної 

ради для облаштування під Трудовий архів районної ради та для зберігання 
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справ Сектору державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

Надається інша субвенція Вашківецькій міській раді в сумі 250000 

гривень на утримання філії Вашківецької школи мистецтв с.Банилів.  

Вносяться відповідні зміни в розподіл видатків районного бюджету, 

Джерела фінансування, в Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку та Перелік місцевих  

програм, які будуть фінансуватися за рахунок коштів районного бюджету у 

2017 році. 

Затвердити розпорядження районної державної адміністрації від 

23.12.2016 року № 377 “Про уточнення показників районного бюджету на 2016 

рік”, з метою своєчасного освоєння коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на 

оплату електроенергії, природного газу, послуг теплопостачання, 

водопостачання та водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій) в сумі 13024405,26 гривень для 

забезпечення своєчасного фінансування видатків установи по виплаті житлових 

субсидій населенню на оплату  електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної плати вивезення побутового 

сміття та рідких нечистот та з метою недопущення утворення заборгованостей; 

розпорядження районної державної адміністрації від 27.12.2016 року № 383 

“Про уточнення показників районного бюджету на 2016 рік”, з метою 

недопущення утворення заборгованостей та з метою своєчасного освоєння 

коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства,  

дітям – інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по 

догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок  психічного розладу в сумі 665300 

гривні, а також з метою своєчасного освоєння коштів іншої субвенції наданої з  

Вашківецького міського бюджету рішенням тридцятої сесії Вашківецької 

міської ради VII скликання від 27.12.2016 року №486-13/16 “Про внесення змін 

до рішення 8 сесії VII скликання від 25.12.2015 року №43-3/15 “Про міський 
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бюджет на 2016 рік”;розпорядження районної державної адміністрації від 

28.12.2016 року № 387 “Про уточнення показників районного бюджету на 2016 

рік” з метою забезпечення своєчасного фінансування видатків установи по 

виплаті пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та 

рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу та з метою недопущення 

утворення заборгованостей в сумі 300000 гривень. 

Проект рішення здійснено, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 і 

статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частиною 7 

статті 78 Бюджетного кодексу України. 

Дякую за увагу! 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2017 рік» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Запитання:  

Перч М.П. – голова Вашківецької міської ОТГ. 

Як буде фінансуватись Банилівської школи мистецтв? 

Відповідь:  

Кириляк Л.І. – начальник фінансового управління Вижницької районної 

державної адміністрації.  

Сума видатків компенсується в сумі 250,0 тис.грн. з районного бюджету. 

Запитання:  

Погребняк Р.М. – депутат районної ради. 

Чи будуть виділені кошти на співфінасування двох автобусів? 

Відповідь:  

Кириляк Л.І. – начальник фінансового управління Вижницької районної 

державної адміністрації.  

До кінця 2017 року кошти буде реалізовано. 



 26 

Зі співдоповіддю слухали: Романюка Іллю Танасійовича – голову 

постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-

економічного розвитку з питання «Про внесення змін до районного бюджету 

на 2016 рік».   

Шановні депутати! 

На засіданні постійної комісії районної ради було внесено наступні зміни: 

    - районній державній адміністрації на фінансування заходів програми 

розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації у Вижницькому районі на 2016-2019 роки – 

20,0 тис. грн. 

Запитання: 

Никифоряк Ю.П. – депутат районної ради. 

Громади, які не об’єдналися, як вони будуть фінансуватися?  

Відповідь: 

Романюк І.Т. – голова постійної комісії районної ради з питань бюджету, 

фінансів і соціально-економічного розвитку. 

В районному бюджеті буде надходження коштів.  

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2017 рік»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (20-12/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Схеми 

планування території Вижницького району Чернівецької області» за 

основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 
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Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Схеми 

планування території Вижницького району Чернівецької області»   в 

цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (21-13/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про надання дозволу на списання 

окремого майна, що належить до спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про надання дозволу на списання 

окремого майна, що належить до спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (22-13/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про безоплатну передачу бюджетних 

установ, закладів та майна зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району у комунальну власність Вашківецької міської 

об’єднаної територіальної громади» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про безоплатну передачу бюджетних 

установ, закладів та майна зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району у комунальну власність Вашківецької міської 

об’єднаної територіальної громади»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 



 28 

Вирішили: 

Рішення прийняти (23-13/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про безоплатну передачу бюджетних 

установ, закладів та майна зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району у комунальну власність Вижницької міської 

об’єднаної територіальної громади» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

На засіданні профільної постійної комісії районної ради та засіданні 

колегії районної ради було внесено наступні зміни: 

У проекті рішення «Про безоплатну передачу бюджетних установ, 

закладів та майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міст району у комунальну власність Вижницької міської об’єднаної 

територіальної громади»: 

- у пункті  3 зазначити наступне: 

«Надати відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації 

дозвіл на передачу у позичку (безоплатне користування) Вижницькій міській 

раді  шкільні автобуси - Еталон А0079,51Ш, реєстраційний номер СЕ2849ВІ,   

балансовою вартістю 1 691 000 грн. та  Еталон А0079,51Ш, реєстраційний 

номер СЕ2846ВІ, балансовою вартістю 1 691 000 грн., введені в експлуатацію 

30.11.2016 року, на термін (1) один рік з правом продовження, для здійснення 

підвозу учнів загальноосвітніх навчальних закладів району, та при умові 

забезпечення Вижницькою міською радою безперешкодного надання послуг 

з перевезення пасажирів бюджетним установам, що фінансуються з 

районного бюджету.  

Доручити начальнику відділу освіти Вижницької районної державної 

адміністрації (Андричу М.Г.) укласти договір позички (безоплатного 



 29 

користування) відповідних транспортних засобів з Вижницькою міською 

радою». 

Голосували: прийняти рішення  «Про безоплатну передачу бюджетних 

установ, закладів та майна зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району у комунальну власність Вижницької міської 

об’єднаної територіальної громади»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (24-13/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про надання дозволу КУ 

«Вижницька центральна районна лікарня» на переукладення на новий 

термін договору позички (безоплатного користування) нежитлового 

приміщення з Вижницькою районною організацією Товариства Червоного 

Хреста» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про надання дозволу КУ 

«Вижницька центральна районна лікарня» на переукладення на новий 

термін договору позички (безоплатного користування) нежитлового 

приміщення з Вижницькою районною організацією Товариства Червоного 

Хреста»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (25-13/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до статуту аптеки 

№103 м. Вижниця» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 
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Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до статуту аптеки 

№103 м. Вижниця»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (26-13/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про надання дозволу на передачу в 

позичку (безоплатне користування) Вижницькому коледжу прикладного 

мистецтва ім.В.Ю.Шкрібляка незавершеної прибудови до будівлі 

основного корпусу Вижницької державної лабораторії ветеринарної 

медицини» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про надання дозволу на передачу в 

позичку (безоплатне користування) Вижницькому коледжу прикладного 

мистецтва ім.В.Ю.Шкрібляка незавершеної прибудови до будівлі 

основного корпусу Вижницької державної лабораторії ветеринарної 

медицини»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (27-13/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про безоплатну передачу майна 

відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району у власність 

Банилівської територіальної громади» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про безоплатну передачу майна 

відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації зі спільної 
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власності територіальних громад сіл, селища, міст району у власність 

Банилівської територіальної громади»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (28-13/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд клопотання МППФ 

«Атлас» щодо внесення змін до Договору № 1 купівлі-продажу 

незавершеного будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу від 

22.04.2004 року, укладеного між Вижницькою районною радою та МППФ 

«Атлас», із змінами згідно Договору № 5 від 03.03.2016 року» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Виступили: 

В.Каліненко – директор МППФ «Атлас». 

Запитання:  

Семирозум О.І. – депутат районної ради.   

Коли буде введено в експлуатацію фізкультурно-оздоровчий комплекс. 

Відповідь: 

В.Каліненко – директор МППФ «Атлас». 

В другому кварталі буде введено корпус, в четвертому кварталі 

спортивний зал. 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд клопотання МППФ 

«Атлас» щодо внесення змін до Договору № 1 купівлі-продажу 

незавершеного будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу від 

22.04.2004 року, укладеного між Вижницькою районною радою та МППФ 

«Атлас», із змінами згідно Договору № 5 від 03.03.2016 року»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 
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Вирішили: 

Рішення прийняти (29-13/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про звільнення від оплати за 

харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах, навчально-

виховних комплексах та дошкільних установах, що належать до спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району в 2017 році» за 

основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

На засіданні постійної комісії з питань бюджету, фінансів і соціально-

економічного розвитку було внесено наступні зміни:  

- у пункті 2 цифру «1346» (одна тисяча триста сорок шість) замінити на 

цифру «1118» (одна тисяча сто вісімнадцять) та цифру «1121» (одна тисяча сто 

двадцять один) замінити на цифру «893» (вісімсот дев’яносто три). 

   Пункт 3 викласти в наступній редакції: 

 «Відділу освіти районної державної адміністрації здійснювати видатки у 

2017 році на харчування учнів, які перебувають у складних життєвих 

обставинах (окрім учнів, які безоплатно харчувалися у 2016 році) при умові 

надання районному бюджету відповідної субвенції місцевими радами із 

сільських, селищного бюджетів та бюджетів  об’єднаних територіальних 

громад». 

Голосували: прийняти рішення  «Про звільнення від оплати за 

харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах, навчально-

виховних комплексах та дошкільних установах, що належать до спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району в 2017 році»   в 

цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 
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Вирішили: 

Рішення прийняти (30-13/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження розпорядження 

голови районної ради від 23 грудня 2016 року №109 «Про припинення 

контракту та звільнення Приньковського В.Г.» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження розпорядження 

голови районної ради від 23 грудня 2016 року №109 «Про припинення 

контракту та звільнення Приньковського В.Г.»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (31-13/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття Трудовим архівом Вижницької районної ради упорядкованих 

документів з кадрових питань (особового складу) ВАТ «Вижницький 

райагрохім» с.Іспас» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття Трудовим архівом Вижницької районної ради упорядкованих 

документів з кадрових питань (особового складу) ВАТ «Вижницький 

райагрохім» с.Іспас»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (32-13/17 додається). 

 

Питання «Різне»: 
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Голосували: прийняти рішення  «Про депутатське звернення депутата 

районної ради Андрич О.М. щодо створення Західного госпітального 

округу з адміністративним центром в м. Вижниця» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст звернення. 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Вижницької районної ради 

Ми, депутати Вижницької районної ради VII скликання звертаємося до 

Вас із проханням щодо вирішення питання про створення в Чернівецькій 

області Західного госпітального округу з адміністративним центром в 

м.Вижниця, на базі КУ «Вижницька центральна районна лікарня». Вважаємо, 

що існуючий проект розподілу території Чернівецької області на госпітальні 

округи, зокрема, з адміністративним центром Західного госпітального округу 

в м. Сторожинець не даватиме гарантованого своєчасного доступу населення 

до послуг вторинної медичної допомоги належної якості, матиме місце 

недотримання норм часової доступності необхідної медичної допомоги 

(своєчасність прибуття до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування 

не повинна перевищувати 60 хвилин). Це зумовлено специфікою 

географічного розташування Вижницького району, частина якого 

знаходиться на гірських рельєфах з відсутністю доріг з твердим покриттям, а 

також наявність суміжного Путильського гірського району з особливостями 

кліматичних та географічних зон, які суттєво ускладнюють комунікації. В 

силу зазначених обставин функціонування Західного госпітального округу з 

адміністративним центром в м. Вижниця є вкрай необхідним. 

Заздалегідь вдячні за співпрацю та взаєморозуміння.    

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатське звернення депутата 

районної ради Андрич О.М. щодо створення Західного госпітального 

округу з адміністративним центром в м. Вижниця»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 
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Вирішили: 

Рішення прийняти (33-13/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримку звернення 

Верховинської районної ради від 30 грудня 2016 року «Про звернення 

районної ради»» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення. 

1. Підтримати Звернення Верховинської районної ради Івано-

Франківської області щодо внесення змін до Лісового кодексу України та 

Постанов Кабінету Міністрів України №761 від 23.05.2007 року «Про 

врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів» та 

передбачення дрібного відпуску деревини для населення. 

2. Дане рішення направити Верховній Раді України, Кабінету Міністрів 

України, Міністерству екології та природних ресурсів України, Державному 

агентству лісових ресурсів України (звернення Верховинської районної ради 

додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримку звернення 

Верховинської районної ради від 30 грудня 2016 року «Про звернення 

районної ради»»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (34-13/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення до Верховної Ради 

України щодо внесення змін до чинного законодавства України з метою 

уникнення податкового навантаження на суб’єктів малого та середнього 

бізнесу» за основу: 
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За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст звернення. 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

Вижницька районна рада Чернівецької області звертається до Вас за 

клопотанням фізичних осіб-підприємців Вижницького району, керівників 

малого та середнього бізнесу, які, внаслідок останніх нововведень в чинному 

законодавстві України (зокрема, змінами до Податкового Кодексу України),  

податкового тиску опинились у економічно невигідному становищі.  

Вижницький район з небагаточисельним населенням, має специфічне 

для ведення підприємницької діяльності географічне розташування.  

Зміни у законодавчих актах України, що регулюють господарські 

відносини спричинили вибух соціального невдоволення з боку фізичних осіб 

– підприємців Вижницького району. 

Це зумовлене наступними чинниками. 

 

1. Сплата єдиного соціального внеску та збільшення розміру 

мінімальної заробітної плати  

Нововведення з приводу щомісячної сплати єдиного соціального 

внеску для фізичних осіб - підприємців певної категорії (зокрема і найманих 

ними осіб) у розмірі 704 грн. (3200 грн. х 22%), а також інші податки і 

обов'язкові платежі, які обраховуються в залежності від розміру мінімальної 

заробітної плати (3200 грн.)  спричинили масові закриття підприємницької 

діяльності, скорочення найманих працівників, викликані непосильним для 

фізичних осіб-підприємців фінансовим тягарем та збитковістю в провадженні 

їхньої діяльності. Це, в свою чергу, відображається на надходженнях до 

місцевих бюджетів. Фізичні особи-підприємці, звертаючись до Вижницької 
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районної ради з цього приводу, зазначають, що при здійсненні 

підприємницької діяльності, несуть чималі витрати  на: оплату ліцензії на 

різні види діяльності; оплату за газ, електроенергію за надзвичайно високими 

тарифами; виплати заробітної плати; сплата податків, зборів, тощо. Слід 

зазначити, що збільшення мінімальної заробітної плати  призводитиме до 

збільшення платежів, відрахувань, які залежні від її розміру -  єдиний 

соціальний внесок, податки та збори, а це, знову ж таки стає непосильним 

тягарем для суб’єктів підприємництва. Тому, доцільніше з цього приводу такі 

платежі здійснювати, виходячи з розміру прожиткового мінімуму 

встановленого на 1 січня відповідного року, а сплату єдиного соціального 

внеску для суб’єктів господарювання – фізичних осіб-підприємців, що 

перебувають на загальній системі оподаткування, крім цього, здійснювати, 

виходячи з отриманого ними чистого доходу. Це уникне значного 

податкового навантаження на малий та середній бізнес як у Вижницькому 

районі Чернівецької області, так і по Україні. 

 

2. Стимулюючий підхід до оподаткування 

 В цілому вважаємо, що існуюча податкова політка, в якій 

представники як великого і середнього, так і малого бізнесу опиняються в 

однакових умовах, відсутність диференційного підходу щодо сплати податків 

та інших платежів суб’єктами підприємництва, який би враховував 

чисельність населення, на яке поширюється сфера послуг/яке є споживачами 

послуг, особливості ведення господарської діяльності (географічне 

розташування населених пунктів, сезонні види діяльності, тощо) 

унеможливлює нормальний розвиток конкуренції між суб’єктами 

господарювання, ставить певну категорію підприємництва у економічно 

невигідне становище  Тому, вважаємо, що з боку законодавчого органу 

повинні бути запроваджені відповідні зміни, які би враховували зазначені 

критерії і стимулювали розвиток бізнесу. 
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3. Критерії річного ліміту доходів суб’єктів підприємництва, що 

відносяться до ІІ-ї групи платників єдиного податку 

 В умовах нинішньої економічної ситуації в Україні, збільшення 

вартості послуг та цін на реалізацію продукції викликає необхідність 

збільшення верхньої межі річного ліміту доходів суб’єктів підприємництва, 

що відносяться до ІІ-ї групи платників єдиного податку, який на теперішній 

час становить 1500 000  грн. 

 

 4. Перевірки суб’єктів підприємництва  

 Слід зазначити, що останні нововведення в чинному законодавстві 

України щодо проведення уповноваженими суб’єктами перевірок 

контролюючими органами суб’єктів підприємницької діяльності на предмет 

сплати податкових та інших платежів, використання найманої робочої сили, а 

також надмірно високі штрафи з цього приводу викликали негативну реакцію 

та занепокоєння з боку суб’єктів підприємництва. Вважаємо за доцільне 

внести зміни до законодавчих актів, які б дещо пом'якшили відповідальність 

суб'єктів підприємницької діяльності за порушення і не загострювати 

ситуацію, яка в майбутньому може викликати небажані наслідки в 

суспільному середовищі нашої держави.   

  

 На підставі викладеного, з метою уникнення податкового 

навантаження на малий та середній бізнес, недопущення втрат в місцевих 

бюджетах, просимо Верховну Раду України взяти до уваги зазначене та 

внести відповідні зміни до чинного законодавства України, зокрема:  

 а)  сплату єдиного соціального внеску,  податкових та  інших 

загальнообов’язкових платежів здійснювати, виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня відповідного року.  

Для суб’єктів господарювання – фізичних осіб-підприємців, що 

перебувають на загальній системі оподаткування, запровадити сплату 
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єдиного соціального внеску для , виходячи з отриманого ними чистого 

доходу;  

б)  запровадити диференційний підхід щодо сплати податків та інших 

платежів суб’єктами підприємництва, із врахуванням чисельності населення, 

на яке поширюється сфера послуг/яке є споживачами послуг 

підприємництва, особливостей ведення господарської діяльності 

(географічне розташування населених пунктів, сезонні види діяльності, 

тощо); 

 в) суттєво зменшити розміри штрафних санкцій за порушення в 

сфері трудового законодавства (зокрема, за нелегально найманих 

працівників);  

 г) продовжити мораторій на проведення перевірок суб’єктів 

підприємницької діяльності на предмет сплати податкових та інших 

платежів, використання найманої робочої сили. 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення до Верховної Ради 

України щодо внесення змін до чинного законодавства України з метою 

уникнення податкового навантаження на суб’єктів малого та середнього 

бізнесу»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (35-13/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд клопотання науково-

технічної ради національного природного парку «Вижницький»» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст звернення. 

ЗВЕРНЕННЯ 
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Вижницька районна рада Чернівецької області звертається до Вас за 

клопотанням науково-технічної ради національного природного парку 

«Вижницький» з приводу ситуації, яка склалась щодо стягнення збитків з 

установи за самовільні вирубування деревини. 

З цього приводу слід зазначити, що територія національного 

природного парку «Вижницький» більше як на 90% вкрита лісовою  

рослинністю і безпосередньо контактує з населеними пунктами, де 

використання деревини є пріоритетним напрямком господарювання. Власне 

тому, явище самовільних вирубувань тут займає не останнє місце. Режим 

роботи майстрів з охорони природи не передбачає цілодобового перебування 

на ввіреній ділянці. Попри це, відповідні працівники виявляють такі 

порушення і за фактами самовільного вирубування деревини складають 

протоколи лісопорушень та передають їх у правоохоронні органи. Однак, 

спіймати сторонніх осіб, які чинять самовільне вирубування деревини на 

території парку в будь-який час доби, безпосередньо, на місці 

правопорушення виявляється складно.  

Штрафні санкції, які були нараховані в результаті відповідних 

перевірок правоохоронними органами - це чималі суми.  

Наразі склалася ситуація, коли за рішенням судових органів, 

відшкодування всіх збитків, завданих національному парку внаслідок 

самовільного вирубування деревини, повинна здійснювати сама установа - 

національний природний парк «Вижницький». (Складається «правовий 

парадокс», коли вина покладається на працівників служби державної 

охорони установи, які несуть відповідальність згідно статті 367 

Кримінального Кодексу України у вигляді  8 500 грн. штрафу. Однак, крім 

цього, згідно пункту 1 статті 1172 Цивільного кодексу України, юридична 

особа повинна відшкодувати шкоду, завдану їхнім працівником під час 

виконання ним своїх трудових (службових) обов’язків). 
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Так, загальна сума грошових стягнень внаслідок незаконного 

вирубування деревини в 2016 році склала 1 527 309 грн. Частина коштів 

погашалась  (протягом 2016 року за рахунок коштів спеціального фонду 

кошторису установи було погашено 644 816,1 грн.). Залишок грошових 

стягнень на 2017 рік складає 882 492, 81грн.,  при плані спеціального фонду 

кошторису установи – 850 000 грн. Тобто, погасити чималу суму збитків 

установі немає можливості.  

З метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості по 

оплаті праці, керівництвом нацпарку було видано наказ, згідно якого 

попереджено 21 працівника установи про можливе скорочення. 

Внаслідок  зазначеної критичної ситуації об’єкт природно-заповідного 

фонду загальнодержавного значення може втратити свою функціональну 

спроможність. 

На підставі викладеного, просимо Вас, відповідно до повноважень, 

сприяти у вирішенні цього складного питання для національного природного 

парку «Вижницький». 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд клопотання науково-

технічної ради національного природного парку «Вижницький»»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (36-13/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про повторне звернення депутатів 

районної ради щодо повернення комунальному підприємству «Вижницьке 

районне бюро технічної інвентаризації» Вижницької районної ради коштів 

від АТ «Брокбізнесбанк» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст звернення. 
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Звернення 

депутатів Вижницької районної ради Чернівецької області 

Ми депутати Вижницької районної ради Чернівецької області 

стурбовані фінансовим станом комунального підприємства «Вижницьке 

районне бюро технічної інвентаризації» Вижницької районної ради. 

Комунальне підприємство «Вижницьке районне бюро технічної 

інвентаризації» Вижницької районної ради та Публічне акціонерне 

товариство «Брокбізнесбанк» 13 жовтня 2013 року та 03 січня 2014 року 

уклали договір про відкриття банківського рахунку та здійснення 

розрахунково-касового обслуговування №78676 та договір банківського 

строкового вкладу «Стандарт». Згідно до умов цих договорів було відкрито 

рахунки №2600407867001, №26103078676009, №26181078676009 для 

здійснення обліку операцій із отриманими грошовими коштами відповідно 

до вимог законодавства України. 

Грошові вимоги підприємства до банку складають 21769 (двадцять 

одну тисячу сімсот шістдесят дев’ять ) гривень 66 копійок в т.ч.: 

- №26004078676001 на суму - 81,44 гривень; 

- №26103078676009 на суму 20000,00 гривень 

- №26181078676009 на суму -1688,22 гривень. 

Жителями району, а саме:  

Меленко Ілля Дмитрович - смт.Берегомет, вул. Згарська, 88;  

Семенюк Галина Дмитрівна - с.Іспас, вул.Черемошська, 11а; 

Паламарюк Іван Дмитрович – смт.Берегомет, вул. Вишнева, 7;  

Курилюк Ісай Іванович с. Банилів, вул.Д.Загула, 2  

сплачено через касу відділення №1 Чернівецького регіонального 

відділення АТ «Брокбізнесбанк» за надані КП «Вижницьке районне бюро 

технічної інвентаризації» послуги, в сумі 4314 (чотири тисячі триста 

чотирнадцять) гривень 10 копійок, в т. ч.: 
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- Меленко Ілля Дмитрович - 107,94 гривень; 

- Семенюк Галина Дмитрівна - 834,85 гривень; 

- Паламарюк Іван Дмитрович - 1927,53 гривень; 

- Курилюк Ісай Іванович - 1443,78 гривень. 

Зазначені суми коштів від вищевказаних громадян на розрахунковий 

рахунок підприємства не поступили і являються кредиторською 

заборгованістю АТ «Брокбізнесбанк». 

У зв’язку із зменшенням замовлень по виконанню робіт з технічної 

інвентаризації об’єктів нерухомого майна на підприємстві склалася 

надзвичайно важка фінансова ситуація, що може призвести до значних боргів 

по виплаті заробітної плати працівникам та сплаті платежів до бюджетів усіх 

рівнів. 

Враховуючи вищенаведене, ми депутати Вижницької районної ради та 

громада району переконливо просимо Вас розглянути термінове повернення 

вищевказаних сум коштів підприємству від АТ «Брокбізнесбанк». 

Голосували: прийняти рішення  «Про повторне звернення депутатів 

районної ради щодо повернення комунальному підприємству «Вижницьке 

районне бюро технічної інвентаризації» Вижницької районної ради коштів 

від АТ «Брокбізнесбанк»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (37-13/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Запит Колотила Г.С. щодо ремонту 

дороги обласного значення Коритне-Вашківці (в с.Коритне)» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення. 
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1. Депутатський запит депутата районної ради Колотила Г.С. щодо 

ремонту дороги обласного значення Коритне-Вашківці (в с.Коритне) 

надіслати для розгляду та відповідного реагування Службі автомобільних 

доріг у Чернівецькій області (депутатський запит Колотила Г.С. додається). 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду 

у визначений законодавством термін. 

Голосували: прийняти рішення  «Запит Колотила Г.С. щодо ремонту 

дороги обласного значення Коритне-Вашківці (в с.Коритне)»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (38-13/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Запит Хоми П.А. стосовно заборони 

виборки гравію ДП «Сторожинецький лісгосп» та ТОВ «Роднічок», які 

завдають найбільшої шкоди руслам річки Сірет, що призводить до 

зниження рівня води в колодязях, автодорогам населених пунктів 

територіальної громади с.Лукавці» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення. 

1. Депутатський запит депутата районної ради Хоми П.А. стосовно 

заборони виборки гравію ДП «Сторожинецький лісгосп» та ТОВ «Роднічок», 

які завдають найбільшої шкоди руслам річки Сірет, що призводить до 

зниження рівня води в колодязях, автодорогам населених пунктів 

територіальної громади с.Лукавці надіслати для розгляду та відповідного 

реагування Вижницькій районній державній адміністрації, Державній 

екологічній адміністрації у Чернівецькій області, Дністровсько-Прутському 

басейновому управлінню водних ресурсів у Чернівецькій області 

(депутатський запит Хоми П.А. додається). 
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2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду 

у визначений законодавством термін. 

Голосували: прийняти рішення  «Запит Хоми П.А. стосовно заборони 

виборки гравію ДП «Сторожинецький лісгосп» та ТОВ «Роднічок», які 

завдають найбільшої шкоди руслам річки Сірет, що призводить до 

зниження рівня води в колодязях, автодорогам населених пунктів 

територіальної громади с.Лукавці»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (39-13/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Запит Гайдука В.О. стосовно 

проведення ремонту дороги територіального значення Мигово-Берегомет» 

за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення. 

1. Депутатський запит депутата районної ради Гайдука В.О. стосовно 

проведення ремонту дороги територіального значення Мигове-Берегомет 

надіслати для розгляду та відповідного реагування Службі автомобільних 

доріг у Чернівецькій області (депутатський запит Гайдука В.О. додається). 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду 

у визначений законодавством термін. 

Голосували: прийняти рішення  «Запит Гайдука В.О. стосовно 

проведення ремонту дороги територіального значення Мигово-Берегомет»   

в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 
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Вирішили: 

Рішення прийняти (40-13/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Запит Мендришори В.С. стосовно 

ремонту дороги по вул.Мигівської сполучення смт Берегомет та с Мигово 

через русло річки Сірет та утворення стихійного сміттєлизвалища по даній 

вулиці» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення. 

1. Депутатський запит депутата районної ради Мендришори В.С. 

стосовно ремонту дороги по вул.Мигівській сполучення смт.Берегомет та 

с.Мигове через русло річки Сірет та утворення стихійного сміттєлизвалища 

по даній вулиці надіслати для розгляду та відповідного реагування Службі 

автомобільних доріг у Чернівецькій області, Берегометському селищному 

голові, Мигівському сільському голові та ДП «Берегометський ЛМГ» 

(депутатський запит Мендришори В.С. додається). 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду 

у визначений законодавством термін. 

Голосували: прийняти рішення  «Запит Мендришори В.С. стосовно 

ремонту дороги по вул.Мигівської сполучення смт Берегомет та с Мигово 

через русло річки Сірет та утворення стихійного сміттєлизвалища по даній 

вулиці»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (41-13/17 додається). 
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Голосували: прийняти рішення  «Запит Мендришори В.С. стосовно 

з’єднання вул.Мигівської та Засередської з виїздом на міст біля дитячого 

пансіонату відпочинку «Юність» в смт.Берегомет» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення. 

1. Депутатський запит депутата районної ради Мендришори В.С. 

стосовно з’єднання вул.Мигівської та Засіретської з виїздом на міст біля 

дитячого пансіонату відпочинку «Юність» в смт.Берегомет надіслати для 

розгляду та відповідного реагування Вижницькій районній державній 

адміністрації (депутатський запит Мендришори В.С. додається). 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду 

у визначений законодавством термін.  

Голосували: прийняти рішення  «Запит Мендришори В.С. стосовно 

з’єднання вул.Мигівської та Засередської з виїздом на міст біля дитячого 

пансіонату відпочинку «Юність» в смт.Берегомет»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (42-13/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Запит Герецуна Ю.І. стосовно 

вирішення питання забезпечення учасників АТО земельними ділянками» 

за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення. 

1. Депутатський запит депутата районної ради Герецуна Ю.І. стосовно 

вирішення питання забезпечення учасників АТО земельними ділянками 
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надіслати для розгляду та відповідного реагування Вижницькій районній 

державній адміністрації (депутатський запит Герецуна Ю.І. додається). 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду 

у визначений законодавством термін. 

Голосували: прийняти рішення  «Запит Герецуна Ю.І. стосовно 

вирішення питання забезпечення учасників АТО земельними ділянками»   

в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (43-13/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит Погребняка Р.М. щодо 

ремонту танцювальної зали Берегометського будинку культури» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення. 

1. Депутатський запит депутата районної ради Погребняка Р.М. щодо 

ремонту танцювальної зали Берегометського будинку культури надіслати для 

розгляду та відповідного реагування Вижницькій районній державній 

адміністрації (депутатський запит Погребняка Р.М. додається). 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду 

у визначений законодавством термін. 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит Погребняка Р.М. щодо 

ремонту танцювальної зали Берегометського будинку культури»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (44-13/17 додається). 
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Голосували: прийняти рішення  «Про запит Погребняка Р.М. щодо 

капітального ремонту Берегометської амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення. 

1. Депутатський запит депутата районної ради Погребняка Р.М. щодо 

капітального ремонту Берегометської амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини надіслати для розгляду та відповідного реагування 

Вижницькій районній державній адміністрації (депутатський запит 

Погребняка Р.М. додається). 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду 

у визначений законодавством термін. 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит Погребняка Р.М. щодо 

капітального ремонту Берегометської амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (45-13/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит Погребняка Р.М. про 

виділення коштів на капітальний ремонт приміщення внутрішнього 

туалету Берегометської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення. 

1. Депутатський запит депутата районної ради Погребняка Р.М. про 

виділення коштів на капітальний ремонт приміщення внутрішнього туалету 
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Берегометської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 надіслати для розгляду та 

відповідного реагування Вижницькій районній державній адміністрації 

(депутатський запит Погребняка Р.М. додається). 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду 

у визначений законодавством термін. 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит Погребняка Р.М. про 

виділення коштів на капітальний ремонт приміщення внутрішнього 

туалету Берегометської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (46-13/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит Татарина Ю.Д. щодо 

проведення ямкового ремонту на автомобільному мості через р.Черемош в 

м.Вижниця на автодорозі Р62» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення. 

1. Депутатський запит депутата районної ради Татарина Ю.Д. щодо 

проведення ямкового ремонту на автомобільному мості через р.Черемош в 

м.Вижниця на автодорозі Р62 надіслати для розгляду та відповідного 

реагування Службі автомобільних доріг у Чернівецькій області. 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у 

визначений законодавством термін. 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит Татарина Ю.Д. щодо 

проведення ямкового ремонту на автомобільному мості через р.Черемош в 

м.Вижниця на автодорозі Р62»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 
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Вирішили: 

Рішення прийняти (47-13/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит Хоми П.А. щодо звернення  

стосовно розірвання укладених договорів оренди пайової землі між 

агрохолдингом "Мрія" та жителями с.Лукавці і повернення їх в натуру» за 

основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення та звернення. 

1. Депутатський запит депутата районної ради Хоми П.А.  щодо 

звернення стосовно розірвання укладених договорів оренди пайової землі 

між агрохолдингом "Мрія" та жителями с.Лукавці і повернення їх в натуру 

надіслати для розгляду та відповідного реагування Вижницькій районній 

державній адміністрації (запит Хоми П.А. та звернення додаються). 

2. Доручити виконавчому апарату районної ради спільно з відділом 

агропромислового розвитку Вижницької райдержадміністрації (Г.Вірста) 

підготувати матеріали із вищезазначеного питання на засідання 

координаційної ради при голові районної ради. 

3. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду 

у визначений законодавством термін. 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Вижницької районної ради Чернівецької області VII   

скликання 

До депутатського корпусу надходять численні скарги власників 

земельних часток (паїв) Вижницького району, що надали їх в оренду ТОВ 

«БУКА» агрохолдингу «Мрія» з приводу неефективного використання землі, 

недотримання сівозміни, самовільного захоплення землі, заліснення площ 

пайового фонду, використання земель безоплатно (не витребувані паї) та 

незаконно (захисні зони), неможливості узгодження виводу земельних паїв в 



 52 

натурі для припинення договору оренди, підробки підписів на договорах 

оренди із власниками земельних часток (паїв) (власники земельних часток 

фактично не бачили і не підписували заповнені договори). 

Крім того, не виконано обіцянки щодо оформлення права власності на 

земельні сертифікати.  

Мають місце численні випадки передачі орендованої у власників 

земельних часток (паїв) землі в суборенду третім особам без письмової згоди 

власників паїв, в потім виникають випадки потрави посівів у населення та 

випадки захворювання свійської худоби і птиці при неправильному та 

неузгодженому використанні засобів захисту рослин. 

Дуже багато скарг на неорганізовану видачу зерна в рахунок орендної 

плати, коли неможливо дізнатись про строки видачі зерна, відсутність 

підготовлених списків, що спричиняє соціальну напруженість. 

Великі претензії до видачі довідок про розмір орендної плати для 

нарахування субсидій та інших видів державної допомоги стосовно термінів 

(довідки видаються із запізненням майже на рік), крім того на території 

однієї сільської ради розмір орендної плати за один пай відрізняється від 

інших, про що пайовики дізнаються один від одного, це все провокує 

соціальне напруження. 

Має місце невідповідність розміру виплати орендної плати на один пай 

у відповідності на одиницю площі в різних населених пунктах. Так в 

с.Мілієве середній пай складає 0,35 га і виплачено в перерахунку по зерну 

2100 гривень, а в с. Лукавці, де середній пай складає 2,5 га, виплачено в 

середньому по 3300 грн. 

ТОВ «Бука» не створило на території Вижницького району ні одного 

робочого місця, не приймає участі в розвитку тваринництва. 

В результаті проведеного аналізу даних щодо кількості орендованих 

земель встановлено, що згідно даних сільських рад та ОТГ ТОВ «Бука» 

агрохолдингу «Мрія» орендує 4046 і га землі, тоді як згідно даних податкової 
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звітності цього підприємства задекларовано 3626 га землі, що спричиняє 

недобір податку на землю, орендної плати та, відповідно, інших податків і 

зборів. 

Згідно даних сільських рад та ОТГ площа заліснених земель пайового 

фонду, який орендує ТОВ «Бука» агрохолдингу «Мрія» складає 226,8 га, 

міжпольові дороги складають 124,6 га. Зараз проводиться інвентаризація 

земель захисних зон, які межують з пайовим фондом. 

 На підставі викладеного просимо розглянути це звернення та вжити 

відповідних заходів для усунення негативних наслідків та причин, що їх 

породжують. 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит Хоми П.А. щодо 

звернення стосовно розірвання укладених договорів оренди пайової 

землі між агрохолдингом "Мрія" та жителями с.Лукавці і повернення їх 

в натуру»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (48-13/17 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення Вижницької районної 

ради до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів 

України щодо підтримки торгівельної блокади. (пропозиція депутата 

районної ради» (за пропозицією Стратія П.П.) за основу: 

За – 1, утримались – 10, проти – 0, не голосували - 14. 

Вирішили: 

Рішення не прийнято. 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення Вижницької районної 

ради до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів 

України щодо підтримки торгівельної блокади. (пропозиція депутата 
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районної ради» (за пропозицією Моржука А.Г. та Мендришри В.С.) за 

основу: 

За – 2, утримались – 13, проти – 0, не голосували - 12. 

Вирішили: 

Рішення не прийнято. 

Виступили: 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Вірста С.Д. – заступник голови районної ради.   

Вирішили: 

Доручити керівникам фракцій районної ради розробити узагальнене 

звернення та направити його до Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України, депутата Верховної Ради України І.Рибака. 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Рішення прийнято. 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення депутатів Вижницької 

районної ради VII  скликання» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення та звернення. 

1. Прийняти звернення депутатів Вижницької районної ради VII  

скликання до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, депутата Верховної Ради України І.Рибака  (додається).  

2. Це рішення із текстом звернення направити до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, депутата Верховної 

Ради України І.Рибака.  

3. Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами  

районної  ради  Івоняка Г.С. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови районної ради Вірсту С.Д. 
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ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Вижницької районної ради VII скликання 

Ми, депутати Вижницької районної ради VII скликання стурбовані 

соціально-економічною ситуацією, яка склалася у Вижницькому районі 

звертаємося до Вас із наступними проханнями: 

1. Щодо внесення змін до Закону України «Про статус гірських 

населених пунктів в Україні». 

Місто, Вижниця є воротами Буковинських Карпат, утворена за багато 

століть руслами річок Виженка і Черемош, які часто приносять збитки та 

руйнації своїми паводками. Русло річки Черемош,  яка протікає  на північній 

околиці м.Вижниці, знаходиться на висоті 328-340 м над рівнем моря. 

Більше 70% території м.Вижниці на південному сході, півдні і 

південному заході оточено гірськими хребтами з ухилом 40° і більше, висота 

яких над рівнем моря 570 - 600 і більше метрів, а це приводить до того, що 

сонце сходить у місті Вижниця на 1,5 - 2,0 год. пізніше, а заходить на 1,5 - 2,0 

год. раніше, а тому на верхній терасі міста і околиці Рівні, де проживає 

значна частина жителів, оселі не освітлюються сонцем більше 6 місяців.  

Загальна площа забудови складає 107,0 га, в тому числі на терасах - 

37,5 га, або 35% всієї забудови, де проживає більше третини всіх жителів 

(1816 чол.). Висота терас складає 360 - 378 м. 

Для розрахунку критерію №1 взято середню висоту - 369 м. 

400 - 100% 

369 - X. Х=(369 × 100) ÷ 400 = 92.2%: 

відхилення від норми закону складає: 100 - 92,2 = 7,8%, тобто 7,8% не 

вистачає. 

Депутати Вижницької районної ради просять Вас внести зміни до 

статті 1 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», а 

саме: «Населені пункти, які розташовані на висоті від 300 до 400 метрів над 

рівнем моря, що відповідають всім іншим показникам першого критерію та 
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не менш як двом показникам третього критерію – «суворі кліматичні умови» 

цієї статті, якщо на одного жителя припадає менш, як 0,05 гектарів ріллі або, 

при її відсутності – менш як 0,1 гектарів сільськогосподарських угідь, 

набувають статусу гірських».    

2. Щодо розподілу освітньої та медичної субвенції з урахуванням 

особливостей гірських районів. 

Депутати Вижницької районної ради просять Вас розглянути 

можливість щодо введення коефіцієнту 1,7 при розподілі освітньої та 

медичної субвенції для закладів освіти та охорони здоров’я населених 

пунктів, яким надано статус гірських відповідно до Закону України «Про 

статус гірських населених пунктів в Україні». 

На превеликий жаль, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів 

України, які стосуються розподілу субвенцій між місцевими бюджетами, не 

враховують особливості гірських районів. В першу чергу, це стосується 

освітньої та медичної субвенції. 

Так, при розрахунку освітньої субвенції відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 р. №435 взагалі не 

враховуються особливості гірських населених пунктів, хоча саме вони 

зумовлюють додаткові потреби у фінансуванні загальноосвітніх навчальних 

закладів для забезпечення доступу дітей до якісної освіти. Хоча, відповідно 

до статті 3 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в 

Україні», для забезпечення соціально-економічного розвитку населених 

пунктів, яким надано статус гірських, держава повинна виділяти набагато 

більше коштів для розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази закладів 

освіти, охорони здоров’я, проведення будівництва нових шкіл, дитячих 

садків. При цьому потрібно враховувати особливості гірського регіону: 

густота населення; розкиданість мережі освітніх закладів; кліматичні умови, 

продовження паливного сезону (15 вересня - 15 травня), через що є потреба у 

збільшенні необхідно обсягу коштів на енергозабезпечення навчальних 

закладів. 
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Отож, необхідно збільшувати розмір освітньої та медичної субвенції 

для гірських районів. Тому вважаємо за необхідне введення додаткового 

коефіцієнту для гірських районів при розподілі освітньої субвенції 

(ініціювання даного питання перед Кабінетом Міністрів України та 

підтримка народних депутатів). Фінансування гірських населених пунктів 

потрібно здійснювати з урахуванням реальної потреби бюджетних установ 

(бюджетні призначення формувати окремим рядком у щорічних державних 

бюджетах). Додаткового фінансування потребують в гірському регіоні і 

відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги. 

Введення додаткового коефіцієнту при розподілі освітньої субвенції 

для населених пунктів, які мають статус гірських, пропонуємо шляхом 

внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 

року №435 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між 

місцевими бюджетами». 

Пропонуємо введення коефіцієнту 1,7 при розподілі освітньої та 

медичної субвенції для закладів освіти та охорони здоров’я населених 

пунктів, яким надано статус гірських відповідно до Закону України «Про 

статус гірських населених пунктів в Україні». 

3. Щодо державного регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг. 

Соціальну напругу населення викликає постанова Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 13.06.2016 №1129 «Про затвердження Порядку ринкового 

формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається 

споживачам», передбачено щомісячне зростання тарифів на 3%. Станом на 

лютий місяць 2017 року 1 кВт електроенергії для бізнесу вартує в межах 2,4-

2,5 грн. 

Вважаємо роздрібні тарифи на електроенергію для населення та бізнесу 

штучно завищеними, та необґрунтованими. 
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До того ж, постановою не враховано інтереси жителів не газифікованих 

районів нашої держави а також бізнесу. 

Так, зокрема, у не газифікованих населених пунктах, норма потужності 

електроенергії розраховується на 40% більше ніж у районах де є природній 

газ. Це логічно, адже населення та бізнес, яке немає підведеного природного 

газу до власного помешкання чи приміщення, використовує мінімум на 40% 

більше електроенергії, ніж помешкання чи приміщення з підведеним 

природнім газом. Як відомо, на сьогоднішній день, енергопостачальні 

компанії взагалі не притримуються згаданого нормативу щодо забезпечення 

потужності на одне помешкання не газифікованого населеного пункту. Тому, 

жителі не газифікованих сіл та представники бізнесу, де не дотримано 

мінімального нормативу в 14 кВт виділеної потужності на одне помешкання, 

змушені збільшувати потужність шляхом стандартного підключення, а це, як 

відомо, немалі кошти. 

Як відомо, в нічний час енергопостачальні компанії мають величезний 

надлишок електроенергії, який не використовується, а просто «скидається в 

землю». З метою стимулювання населення та бізнесу використовувати 

електроенергію в нічний час, пропонуємо знизити вартість використаної 

електроенергії в нічний час до символічної плати (або взагалі скасувати). 

У 2012 році VS Energy International виграв конкурс з продажу 45% 

акцій "Чернівціобленерго" з ціною в 70 млн грн. Таке рішення прийняла 

конкурсна комісія Фонду держмайна України (ФДМУ). Початкова ціна 

компанії становила 65 млн грн. "Чернівціобленерго" обслуговує 12 районів 

електромережі, що забезпечують електропостачання більше 12 тис. 

промислових, сільськогосподарських і понад 320 тис. побутових абонентів. 

Статутний фонд ПАТ "Чернівціобленерго" становить 14,195 млн грн. 70% 

акцій належить НАК "Енергетична компанія України", 21,97% - VS Energy 

International N. V. (Нідерланди). Враховуючи результати конкурсу VS Energy 

International сконцентрує у себе 66,97% акцій компанії. Також VS Energy 

International, підконтрольна російському підприємцю Олександру Бабакову, 
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володіє пакетами акцій у ПАТ "Кіровоградобленерго" (94%), ПАТ 

"Житомиробленерго" (91,6%), ПАТ "Херсонобленерго" (94,5%), ВАТ 

"Одесаобленерго" (47,9%), ПАТ "Севастопольенерго" (95,18%), ПАТ 

"Хмельницькобленерго" (18,75%), ВАТ "Закарпаттяобленерго" (10,53%). В 

час коли Україна веде бойові дії з окупаційними військами Російської 

федерації володіння такими активами громадянами ворога є надзвичайно 

небезпечним. 

Щоб уникнути і до того непростої ситуації щодо підвищення тарифів 

на електроенергію просимо: 

1. Внести зміни до постанови від 13.06.2016 № 1129 «Про 

затвердження Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на 

електричну енергію, що відпускається споживачам» та встановити 

роздрібний тариф на електроенергію для населення та бізнесу, а саме тому 

який діяв до травня 2016 року. 

2. Для домогосподарств та бізнесу, які використовують протягом 

місяця 300 та більше кВт електроенергії в нічний час (з 23.00 до 07.00 годин), 

тариф на електроенергію використану в нічний час (з 23.00 до 07.00 годин) 

встановлюється в розмірі 0,1 грн. 

3. Переглянути результати продажів ПАТ "Чернівціобленерго" та 

повернути його в державну власність. 

 

3.1. Формування тарифів на електроенергію, яка використовується для 

зовнішнього освітлення населених пунктів. 

 

Депутати Вижницької районної ради Чернівецької області просять Вас 

втрутитись в ситуацію, що склалася довкола процесу формування тарифів на 

електроенергію, яка використовується для зовнішнього освітлення населених 

пунктів. 
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, постановою від 15.12.2016 року №2210 

«Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії 

регулювання електроенергетики України», визнала такою, що втратила 

чинність, постанова НКРЕ України від 22.10.2004 року №1030 «Про порядок 

диференціювання за годинами доби тарифів на електроенергію, яка 

використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів» (із 

змінами), якою було установлено, що розрахунки за електричну енергію, яка 

відпускається на потреби зовнішнього освітлення населених пунктів, 

здійснюється за єдиним роздрібним тарифом відповідного класу напруги із 

застосуванням коефіцієнта 0,6 у межах зон доби. 

Відповідно до постанови НКРЕКП № 2210 від 15.12.2016 р., 

починаючи з 1 січня 2017 року, електроенергія для потреб зовнішнього 

освітлення подорожчала на 40%. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. 

№1192 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету 

Міністрів України» та враховуючи вищезазначене, з 1 січня 2017 року 

розрахунки за електричну енергію, яка відпускається на потреби зовнішнього 

освітлення населених пунктів, будуть здійснюватися за єдиним роздрібним 

тарифом відповідного класу напруги. 

Зазначимо, що досі за зовнішнє освітлення для населених пунктів 

юридичні споживачі сплачували зі знижкою - з коефіцієнтом 0,6 тобто 60% 

від вартості у нічний час. 

Згідно із змінами, з 1 січня 2017 року електроенергія для потреб 

зовнішнього освітлення населених пунктів здійснюватиметься за 

роздрібними тарифами відповідного класу напруги, до прикладу, на грудень 

2016 року роздрібний тариф II класу напруги складає 196,99 коп./кВт*год без 

ПДВ. 

Із 1 січня цього року, також, скасовано порядок диференціювання 

тарифів на електроенергію, яка використовується для зовнішнього 
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освітлення, за годинами доби. Тож облік використаної електроенергії 

приладами обліку тепер буде здійснюватись виключно за загальними 

показниками, без розподілу за періодами доби. Принагідно звертаємо увагу 

на те, що НКРЕКП - це постійно діючий незалежний державний колегіальний 

орган, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та 

контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. Національний регулятор уже створив проблему органам 

місцевого самоврядування в минулому році, видавши постанову № 3141 від 

28 грудня 2015 року «Про внесення змін до Порядку диференціювання за 

годинами доби тарифів на електроенергію, яка використовується для 

зовнішнього освітлення населених пунктів, затвердженого постановою 

Національної комісії регулювання електроенергетики України, від 22 жовтня 

2004 року № 1030». Нагадаємо, що вищеназвана постанова НКРЕКП 

передбачила зростання майже удвічі (з 0.25 до 0.6) коефіцієнта до загального 

тарифу на електрику, який і так вже збільшився протягом 2015 року. 

Нагадуємо, що, як правило, витрати на вуличне освітлення лягають на 

плечі місцевих бюджетів, особливо відчутними вони є для сільських та 

селищної рад, які мають обмаль коштів. 

В ситуації, коли сільські, селищна та міські бюджети вже були 

прийняті, таке підняття тарифу на вуличне освітлення створює досить 

серйозну проблему для органів місцевого самоврядування, пов’язану з 

необхідністю пошуків додаткових коштів на забезпечення освітлення вулиць 

населених пунктів та внесення змін до тільки прийнятих місцевих бюджетів.  

 

3.2. Використання земельних ділянок, зайнятих трансформаторними 

підстанціями. 

 

Також проблемою органів місцевого самоврядування є несплата  

енергоспостачальниками плати за землю, яка використовуються під 
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трансформаторні підстанції, електричні опори, що в кінцевому результаті не 

в повному обсязі надходять кошти в місцеві бюджети.  

З огляду на викладене, просимо скасувати постанову Кабінету 

Міністрів України від 25.11.2015 №1192 та постанову НКРЕКП від 

15.12.2016 №2210 і, таким чином, відновити попереднє становище по 

тарифах на електричну енергію, яка відпускається на потреби зовнішнього 

освітлення населених пунктів, або ввести диференціювання за годинами доби 

щодо оплати за дану категорію електричної енергії. 

 

3.3. Формування тарифів на нестандартні підключення енергоустановок 

до електричних мереж. 

 

Вижницька районна рада Чернівецької області просить Вас втрутитись 

в ситуацію, що склалася довкола процесу формування тарифів на 

нестандартне підключення енергоустановок до електричних мереж на 2017 

рік. 

Так, 31 січня Національна комісія, що здійснює регулювання ринку 

енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила зміни до Правил 

приєднання електроустановок до електричних мереж. 

Цим документом підвищено вартість приєднання об'єктів генерації та 

споживачів до локальних електричних мереж - обленерго, та магістральних - 

держпідприємства НЕК "Укренерго". 

Найбільший резонанс викликала постанова НКРЕКП "Про 

затвердження величин питомої вартості нестандартного приєднання 

електроустановок до електричних мереж на 2017 рік", прийнята на засіданні 

комісії 31 січня. 

Постановою підвищено вартість нестандартного приєднання 

потужністю від 160 до 5 МВт (5000 кВт) у декілька разів - по різному в 
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залежності від енергопостачальної компанії. Крім того, відокремлені вартість 

приєднання потужності, та вартість будівельних робіт. 

Згідно постанови, середня вартість підключення по країні складатиме 

6,1 тис. грн. за приєднання потужності в 1 кВт (кіловат). 

До цього часу приєднання коштувало близько однієї тисячі гривень за 

кВт. 

Крім іншого, змінами затверджено граничні строки, в які має бути 

виконане приєднання: від 160 до 240 робочих днів в залежності від ступеню 

напруги для нестандартних приєднань від 160 кВт до 5 МВт. Від 15 до 45 

робочих днів встановлені для стандартних приєднань. 

Як відомо, стандартне приєднання - підключення до мереж нового 

об'єкта потужністю до 160 кВт, яке знаходиться від точки підключення до 

мереж не далі, ніж 300 метрів по прямій та не потребує встановлення нового 

трансформаторного обладнання для зміни напруги. 

За інформацією комісії, вартість стандартного приєднання в 2017 році 

складатиме від 1 до 3,5 тис. грн. за 1 кВт в залежності від місцевості. 

Як приклад стандартного приєднання, можна взяти житловий будинок 

в сільській місцевості, магазин, або кіоск в місті та ін. 

В свою чергу, нестандартне приєднання - підключення об'єктів 

потужністю більше 160 кВт, або тих, які знаходяться далі 300 м по прямій від 

точки підключення, або тих, які потребують нового трансформаторного 

обладнання. 

Тобто, під визначення нестандартного підключення житла потрапляють 

всі новобудови, які знаходяться далі 300 м по прямій від точки підключення, 

або тих, які потребують нового трансформаторного обладнання. 

В той час, коли органи влади та місцевого самоврядування вживають 

всіх заходів, щоб стримати відтік населення за кордон, стимулювати 

поселення в сільській місцевості, сплата вартості «нестандартного 

підключення» відлякує молодих людей від сільської місцевості та стимулює 
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шукати кращих умов за кордоном. Адже, щоб молодій сім’ї приєднати 

власнозбудований будинок (який знаходиться далі 300 м по прямій від точки 

підключення, або потребує нового трансформаторного обладнання) до 

електромережі на потужність в 10 кВт необхідно буде заплатити 

10*6094*1,2=73128,00 грн. !!! 

Вартість підключення за 1 кВт потужності таких об'єктів, в залежності 

від регіону, складатиме від 3,1 тис. грн в Києві, до 9,4 тис. грн. в Полтавській 

області. Об'єкти потужністю вище 5 МВт будуть приєднуватися, як раніше - з 

розробкою проекту та узгодженням з НЕК "Укренерго". 

За старими правилами, вирахувати вартість приєднання 1 кВт 

потужності дуже складно, бо для нестандартних приєднань замовлявся 

окремий проект, вартість якого могла бути дуже різною. 

До нестандартних приєднань до 5 МВт відносяться невеликі сонячні та 

вітрові електростанції, багатоквартирні житлові будинки, дата-центри, 

холодильні установки та ін. 

Вижницька районна рада Чернівецької області, громадські активісти, 

представники бізнесу та пересічні жителі Вижницького району Чернівецької 

області вважають рішення Регулятора необґрунтованим, зважаючи на те, що 

підвищення вартості нестандартного приєднання знищить малий і середній 

бізнес, заважатиме залученню інвестицій в країну та знову ж таки вдарить по 

кишені простих українців . 

Найбільше рішенням комісії незадоволені власники бізнесу, що 

використовує відновлювальні джерела енергетики (ВДЕ) та девелопери і 

забудовники. Через підвищення вартості підключення зросте вартість 

будівництва CEC, ВЕС, малих ГЕС та електростанцій на біопаливі. Саме їх 

об'єкти підпадають під нестандартні підключення потужністю до 5 МВт. 

Тепер частка підключення 1 кВт потужності в будівництві "зеленої" 

генерації буде складати близько 30%. 
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Забудовники стверджують, що підвищення вартості приєднання 

призведе до здороження новозбудованого житла. 

Спираючись на досвід подібної роботи, можна спрогнозувати, що 

нововведене подорожчання призведе до збільшення на 10% і більше вартості 

квадратних метрів житла. 

4. Щодо соціально-економічної ситуації та її проявах в побуті 

населення. 

В Україні спостерігається напружена соціально-економічна ситуація на 

фоні стрімкого зубожіння населення. Галопуюча інфляція, скорочення 

робочих місць, аварійний стан житлово-комунальної сфери, неефективна 

політика уряду негативно впливають на якість життя громадян. 

Збільшення розміру цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, 

електрику та газ без одночасного вирішення питань забезпечення повної 

зайнятості населення та перегляду рівня мінімальної заробітної плати й 

інших соціальних стандартів, призведе до непомірного фінансового 

перенавантаження на кожного жителя району, що свою чергу спровокує 

загострення соціальної напруги. 

Як представники місцевого самоврядування ми не можемо бути 

осторонь актуальних проблем, які хвилюють людей. 

Звертаючись до Верховної Ради України, закликаємо до: 

1. Впровадження мораторію на підвищення у 2017 році тарифів на 

житлово-комунальні послуги до покращення соціально-економічної ситуації 

в країні і встановлення прозорого механізму ціноутворення. 

2. Заборони нараховувати у 2017 році та стягувати з населення пеню за 

несвоєчасну сплату за комунальні послуги. 

3. Заборони постачальникам тепла, газу, електроенергії виставляти 

споживачам авансові рахунки за ненадані послуги. 
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4. Ухвалення Постанови ВР № 2597 “Про утворення Тимчасової слідчої 

комісії Верховної Ради України з перевірки обґрунтованості підвищення 

тарифів житлово-комунального господарства”. 

Кабінет Міністрів України та Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

закликаємо до: 

1. Розкриття та оприлюднення методики розрахунків й обґрунтування 

підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги (опалення, постачання 

гарячої води, електроенергія, водопостачання та водовідведення) для 

мешканців громад Вижницького району. 

2. Негайного перерахунку ціни на газ для населення шляхом зміни 

формули розрахунку ціни (від прив’язки до європейських ринків до 

економічно обґрунтованої ціни на основі реальної собівартості видобутку), з 

метою подальшого зменшення комунальних тарифів. 

3. Відновлення пільгової норми споживання газу для населення та 

збільшення її до 2400 куб. м на опалювальний сезон. 

 

5. Щодо фінансування робіт з ремонту та утримання автодоріг 

загального користування. 

 

Депутати Вижницької районної ради неодноразово звертались до 

обласної державної адміністрації  з проханням виділити  кошти для ремонту 

доріг. На жаль, питання до цього часу залишається невирішеним. 

На сьогодні  рівень руйнування дорожнього покриття у Вижницькому 

районі досяг критичної межі (покриття автодоріг перебуває у вкрай 

незадовільному та аварійному стані), що загрожує збільшенням ДТП, 

підвищується загроза життю і здоров'ю учасників дорожнього руху, адже 

транспортні засоби змушені їздити по узбіччю, де рухаються пішоходи, або 

виїжджати на смугу зустрічного руху. Перевізники відмовляються 
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здійснювати перевезення пасажирів по багатьох напрямках. Крім того, на 

деяких дорогах, що виконують функції міжміського зв’язку взагалі відсутні 

тротуари, що створює додаткові ризики для населення, яке проживає повз ці 

дороги. З цього приводу на адресу Вижницької районної ради надходили 

колективні скарги з погрозами перекрити рух. 

Кожного року з районного бюджету  скеровувались  кошти на "ямкові 

ремонти" та утримання доріг, але цього надзвичайно мало для доведення їх 

хоча б до задовільного стану. 

Вижницька районна рада неодноразово зверталась до Чернівецької 

ОДА з проханням виділити кошти хоча б на дороги міждержавного значення, 

але жодного разу таких коштів передбачено не було. 

У своїх відповідях, посилаючись на інформацію Служби автомобільних 

доріг у Чернівецькій області, обласна державна адміністрація визнає, що 

дорожнє покриття у цьому напрямку має значні пошкодження і потребує 

капітального ремонту. 

Виходячи з вище наведеного, сподіваємося на Ваше розуміння ситуації, 

підтримку та позитивне вирішення питання виділення у 2017 році необхідних 

коштів на проведення капітального ремонту доріг міжміського сполучення. 

 

6. Щодо рентної плати за користування надрами для видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення. 

 

Ми, депутати Вижницької районної ради Чернівецької області VII 

скликання звертаємось до Вас з клопотанням сприяти в розгляді та внесенню 

Верховною Радою України змін до Бюджетного кодексу України в частині 

спрямування рентної плати за користування надрами для видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення.   

На сьогодні, рентна плата, яка надходить від компаній, що здійснюють 

видобуток корисних копалин загальнодержавного значення (зокрема, нафти і 
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газу у Вижницькому районі) централізовано спрямовується до державного 

бюджету. Вважаємо, що в умовах, коли в державі започаткована 

адмінреформа з децентралізації, місцеві громади повинні бути фінансово 

самодостатніми. Для територіальних громад Вижницького району додаткові 

надходження хоча б  частини рентної плати за видобуток нафти й газу мали 

би суттєве значення для фінансово-економічного розвитку громад. 

З огляду на викладене, просимо Вашого сприяння у питанні щодо 

внесення змін до статтей 64, 69 Бюджетного кодексу України, доповнивши їх 

пунктом такого змісту: 

«10% надходжень рентної плати за користування надрами для 

видобування корисних копалин загальнодержавного значення (в частині 

рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного 

газ та газового конденсату), що видобувається на території громади і 

зараховується до відповідних бюджетів місцевого самоврядування». 

7. Щодо розпоряджень земельними лісовими ділянками. 

Також потребує внесення змін до Постанови КМУ від 10.04.08 р. № 

610-р «Деякі питання розпорядження земельними лісовими ділянками», якою 

визначено зупинити прийняття рішень про надання згоди на вилучення 

ділянок, їх  передачу у власність та оренду із зміною цільового призначення, 

крім випадків, коли за умови обґрунтування неможливості реалізації 

альтернативних варіантів вирішення питання ділянки вилучаються і 

передаються у постійне користування та/або в оренду, що негативно впливає 

на розвиток галузі. Продовження мораторію на вивіз лісу-кругляку. Де 70% 

деревини перероблялося б безпосередньо на території гірських районів та 

реалізовувалося б по прямих договорах, а інші 30% - через аукціони. 

8. Щодо торгівельно-економічних відносин з Російською Федерацією.  

Ми, депутати Вижницької районної ради стурбовані ситуацією, яка 

склалася на Сході нашої держави, а також усвідомлюємо всю глибину 

гуманітарної катастрофи, яку переживає мирне населення на сході України 
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від початку окупації частини нашої території Російською Федерацією. 

Вважаємо, що всі гуманітарні вантажі повинні чітко врегульовано надходити 

до наших людей на Донбасі. Україна, як держава, повинна подбати про те, 

щоб у мирного населення було найнеобхідніше: продукти харчування, 

медикаменти, енергопостачання. 

Вважаємо, що в умовах, коли війна, розв'язана Російською Федерацією 

проти України, продовжується, торговельно-економічні відносини, внаслідок 

яких бойовики відправляють на підконтрольні Україні території свої товари, 

повинні бути перекриті. Тому вважаємо торговельну блокаду ефективним 

способом впливу на бойовиків і їхніх російських кураторів.  

Пропонуємо припинити будь-які стосунки з ОРДЛО, як злочинним 

терористичним угрупуванням, ухваливши закон «Про тимчасово окуповані 

території України», а також заборонити торгівлю товарами російського 

виробництва в Україні.  

Заздалегідь вдячні за співпрацю та взаєморозуміння.    

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення депутатів Вижницької 

районної ради VII  скликання»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (49-13/17 додається). 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні колеги! 

Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути. 

Тринадцяту сесію районної ради сьомого скликання оголошую закритою. 

 

 

Голова районної ради        М.Андрюк  


