УКРАЇНА
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ
шістнадцятої сесії районної ради
VІІ скликання
6 липня 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 шістнадцятої сесії районної ради.
Обрання секретаріату:
Голосували за пропозицію голови районної ради Андрюка М.І.: обрати
секретаріат шістнадцятої сесії районної ради у складі трьох депутатів:
За – 27, проти – 0, утримались – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (додається №91-16/17)
Андрюк М.І. – голова районної ради вніс пропозицію обрати лічильну
комісію шістнадцятої сесії районної ради.
Обрання лічильної комісії:
Голосували за пропозицію голови районної ради Андрюка М.І.: обрати
лічильну комісію шістнадцятої сесії районної ради у складі трьох депутатів:
За – 27, проти – 0, утримались – 0.
Вирішили :
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Рішення прийняти (додається №92-16/17).
Обговорення порядку денного та регламенту роботи шістнадцятої
сесії районної ради VІІ скликання:
Голосували за пропозицію голови районної ради Андрюка М.І.:
прийняти порядок денний та регламент роботи шістнадцятої сесії районної
ради VІІ скликання за основу:
За – 27, проти – 0, утримались – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Шановні депутати!
В міжсесійний період надійшло ряд, звернень депутатських запитів,
листів, а саме:
1. Про запит депутата районної ради Колотила Г.С. стосовно створення
в районній газеті «Вижницькі обрії» сторінки, на якій висвітлювались
спортивні події Вижницького району, результати матчів чемпіонату району з
футболу, турнірна таблиця.
2. Про запит депутата районної ради Мендришори В.С. стосовно
освітлення вул.Піонерської, вул.Перемоги та мосту через русло річки Сірет.
3. Про запит депутата районної ради Погребняка Р.М. стосовно
встановлення знаку обмеження руху вантажних автомобілів по вул.Об’їзній в
смт.Берегомет.
4. Про запит депутата районної ради Троцюка П.Н. стосовно покращення
освітлення по вул.Головній в с.Сл.Банилів.
5. Про запит депутата районної ради Тирон Т.І. стосовно внесення змін до
програми воїнів АТО та передбачення коштів на відпочинково-реабілітаційну
допомогу воїнам АТО та їх сім’ям.
6. Про запит депутата районної ради Павлюка В.Ю. стосовно
упорядкування демонтованих електроопор в с.Іспас.
7. Про запит депутата районної ради Хоми П.А. стосовно заміни
електроопор по вул.Героїв Майдану-140-142 в с.Лукавці.
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Пропоную включити ці питання розглянути в питанні «РІЗНЕ» порядку
денного сесії.
За – 27, проти – 0, утримались – 0.
Пропозицію прийнято.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про затвердження Комплексної районної Програми розвитку
мережі доріг загального користування державного та місцевого значення
Вижницького району та матеріально-технічної бази філії «Вижницький
райавтодор» на 2017-2020 роки.
Доповідач:
райавтодор».

Т.Волошенюк

-

т.в.о.начальника

філії

«Вижницький

2. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І
квартал 2017 року.
3. Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік.
Доповідач по 2-3 питаннях: Л.Кириляк – начальник фінансового
управління Вижницької районної державної адміністрації;
Співдоповідач: І.Романюк – голова постійної комісії районної ради з
питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку.
4. Звіт про роботу постійної комісії районної ради з питань
промисловості,
будівництва,
транспорту,
зв’язку,
розвитку
підприємництва та туризму.
Доповідач: Р.Погребняк – голова постійної комісії районної ради з
питань промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, розвитку
підприємництва та туризму.
5. Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки.
Доповідач: А.Будз – начальник відділу у Вижницькому районі
Держгеокадастру у Чернівецькій області.
6. Про затвердження акту приймання-передавання окремого
нерухомого майна (будівлі старого корпусу Мигівського НВК) зі спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну
власність територіальної громади с.Мигове.
7. Про надання дозволу на списання матеріальних цінностей, що
належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст
району.
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8. Про безоплатну передачу окремого нерухомого майна (приміщення
кінотеатру «Карпати») зі спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міст району у комунальну власність територіальної громади
смт.Берегомет.
Доповідач по 6-8 питаннях: О.Джал - завідувач відділу з питань
управління об’єктами комунальної власності, інвестицій та транскордонного
співробітництва виконавчого апарату районної ради.
9. Різне.
Шановні депутати!
Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», Регламенту
Вижницької районної ради, пропозицій щодо оприлюднення і включення в
порядок денний чотирнадцятої сесії інших питань і проектів рішень до них у
встановлені терміни не надходило.
Голосували:
Прийняти порядок денний та регламент роботи шістнадцятої сесії
районної ради VІІ скликання в цілому:
За – 27, проти – 0, утримались – 0.
Розгляд питань порядку денного:
Голосували: прийняти рішення

«Про затвердження Комплексної

районної Програми розвитку мережі доріг загального користування
державного та місцевого значення Вижницького району та матеріальнотехнічної бази філії «Вижницький райавтодор» на 2017-2020 роки» за
основу:
За – 27, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про затвердження Комплексної

районної Програми розвитку мережі доріг загального користування
державного та місцевого значення Вижницького району та матеріальнотехнічної бази філії «Вижницький райавтодор» на 2017-2020 роки»

в

цілому:
За –27, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (93-16/17 додається).
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Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового
управління районної державної адміністрації з питання «Про затвердження
звіту про виконання районного бюджету за І квартал 2017 року».
Шановні депутати!
Доходи
До державного та місцевих бюджетів за І-й квартал 2017 року надійшло
податків і зборів (обов’язкових платежів), що справляються на території району
(без врахування бюджетів ОТГ), в сумі 33 млн.786,2 тис.грн., що в порівнянні з
попереднім роком менше на 8 млн.084,9 тис.грн., або 19,3%.
В розрізі органів стягнення до зведеного бюджету мобілізовано:
податковими органами – 31 млн.142,0 тис.грн., що на 7 млн.297,1
тис.грн., або на 19,0% менше, ніж в попередньому році;
іншими органами, за якими закріплено контроль за справлянням
(стягненням) платежів до бюджету, – 2 млн.644,1 тис.грн., що на 787,9 тис.грн.,
або 23,0% менше.
До державного бюджету забезпечено надходження в сумі 21 млн.410,5
тис.грн., що в порівнянні з минулорічними надходженнями менше на 2
млн.878,0 тис.грн.(11,8%), з них по:
- по загальному фонду – 21 млн.111,5 тис.грн., що в порівнянні з
минулорічними надходженнями менше на 2 млн. 631,2 тис.грн., або 11,1% .
- по спеціальному фонду – 299,0 тис. грн., що в порівнянні з
минулорічними надходженнями менше на 246,8 тис.грн, або 45,2%.
На 2017 рік в зведений бюджет Вижницького району включено 8
бюджетів, в тому числі: районний, селищний та 6 сільських.
До загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району за І-й
квартал 2017 року (без міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів в сумі 10
млн.983,5 тис.грн., що в порівнянні з фактичними надходженнями за
аналогічний період минулого року більше на 427,8 тис.грн., або 4,1% (у
порівняльних умовах).
До загального фонду надійшло 9 млн.693 тис.грн. при плані на І-й квартал
7 млн.540,5 тис.грн. Планові показники по району виконані на 128,5% (+2
млн.152,6 тис.грн.) за рахунок перевиконання плану єдиного податку на 525,9
тис.грн.(55,4%), рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у
сумі 607,0 тис.грн 33,7%), плати за землю на 320,2 тис.грн. Забезпечено
виконання плану на І-й квартал 2017 року усіма місцевими бюджетами району.
Найбільше надійшло до загального фонду місцевих бюджетів податку та
збору на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 41,3%, плати за
землю, питома вага якої становить 12,6%, єдиного податку 15,2 %, акцизного
податку – 17,4%.
До спеціального фонду надійшло доходів в сумі 1 млн.290,4 тис.грн., або
107,1%(+85,3 тис.грн.) до плану на І-й квартал поточного року та на 573,2
тис.грн.(79,9%) більше минулого року (у порівняльних умовах).
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Видатки
За І квартал проведено видатків з місцевих бюджетів району в сумі 154
млн. 186,4 тис.грн., або 36,9% до уточненого плану на рік та 96,7% до
уточненого плану на звітну дату, в т.ч. по загальному фонду в сумі 152 млн.
282,8 тис.грн., або 36,8% до уточненого плану на рік та 96,8% до уточненого
плану на звітну дату; по спеціальному фонду – 1 млн. 903,6 тис.грн., або 28,0%
до уточненого плану на рік та 85,2% до уточненого плану на звітну дату.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА І КВАРТАЛ 2017 РОКУ
За І квартал 2017 року до загального і спеціального фондів районного
бюджету надійшло доходів 143 млн.761,9 тис.грн., що на 55 млн.992,2
тис.грн.(63,8%) більше надходжень попереднього року, в тому числі (без
врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів 5 млн.055,2 тис.грн.,
або 103,4 %(+167,1 тис.грн.)до плану на І квартал 2017 року та на 1 млн.844,9
тис.грн.(26,7%) менше надходжень попереднього року, у зв’язку з утворенням
об’єднаних територіальних громад та відповідним розмежуванням доходів.
До загального фонду надійшло доходів 4 млн.188,4 тис.грн., або 103,1%
до плану на І квартал 2017 року та менше на 1млн.990,8 тис.грн.(67,8%)
порівняно з попереднім роком, проте в співставних умовах надходження
збільшилися на 1 млн. 452,3 тис.грн., (53,1%).
У розрізі основних доходних джерел до загального фонду районного
бюджету надійшло:
- податку та збору на доходи фізичних осіб –4 млн.006,2 тис.грн., або
102,6% (+102,2 тис.грн.) до плану на відповідний період та на 2 млн.109,5
тис.грн. (34,5 %) менше, ніж за 2016 рік, у зв’язку з утворенням ОТГ (56,3%
податку на доходи фізичних осіб надходить до ОТГ), проте в співставних
умовах відбулося збільшення надходжень даного виду податку на 1 млн. 333,6
тис.грн (50%).
В обсязі доходів загального фонду районного бюджету надходження
зазначеного податку становлять 95,6 %.
Найбільшими платниками зазначеного податку є відділ освіти
Вижницької райдержадміністрації ( сплачено 1 млн.599,6 тис.грн., або 24,5 %
від загальної суми сплаченого ПДФО), ДП “Берегометське ЛМГ” (сплачено 2
млн.045,6 тис.грн., або 31,3%), відділ охорони здоров’я Вижницької
райдержадміністрації (сплачено 310,8 тис.грн., або 4,8%).
- податку на прибуток підприємств районної комунальної власності –31,9
тис.грн., або 57,3%(-23,7тис.грн.) менше плану на відповідний період та на 2,1
тис.грн., або 7,1% більше попереднього року. Найбільші суми податку на
прибуток сплачено до районного бюджету: Аптека №103 – 16,3 тис.грн.,
редакція «Вижницькі обрії» - 4,1 тис.грн., КП «Ком-сервіс» Вижницької
районної ради – 4,8 тис.грн. та райкіновідеомережа – 5,4 тис.грн.
- частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій районної
комунальної власності, що вилучається до бюджету – 4,5 тис.грн., що на 6,1
тис.грн., (або 57,4%) менше попереднього року. Найбільше сплатили цього
платежу до районного бюджету Аптека №103 – 2,2 тис.грн., КП «Вижницьке
РБТІ» - 2,2 тис.грн.
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- адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 20,4 тис.грн.;
- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень – 91,1 тис.грн.
До спеціального фонду районного бюджету за звітний період надійшло
866,8 тис.грн., або 105,0 % (+41,0 тис.грн.) до уточненого плану та збільшились
до 2016 року на 145,9 тис.грн.(120,2%).
У розрізі основних платежів до спеціального фонду районного бюджету
надійшло:
- власних надходжень бюджетних установ і організацій – 866,8
тис.грн.(100 % загального обсягу надходжень спеціального фонду), або на 145,9
тис.грн.(20,2%) більше попереднього року, з них надходжень від плати за
послуги, що надаються бюджетними установами –447,1тис.грн., 122,0%(+80,7
тис.грн.) до плану на відповідний період; інших джерел власних надходжень (в
т.ч. благодійних внесків) – 419,7 тис.грн., 8,1% (-37,2тис.грн.) до уточненого
плану на звітну дату.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА І КВАРТАЛ 2017 РОКУ
З районного бюджету за січень – березень 2017 року на утримання
бюджетних установ та здійснення заходів проведено видатків в загальній сумі
145 млн.724,0 тис.грн., або 97,8 % до уточненого плану на звітний період, з них
видатків районного бюджету (без міжбюджетних трансфертів, які перераховані
сільським, селищному, міським бюджетам) у сумі 142 млн.949,7 тис.грн., або
97,8 % до уточненого плану на звітний період 2017 року та на 62 млн.439,8
тис.грн., або на 77,5%, більше ніж за відповідний період попереднього року, з
них:
- загального фонду – 144 млн.861,5 тис.грн. (97,3% до уточненого плану
на звітний період – 148 млн.380,3 тис.грн.), що на 60 млн.252,8 тис.грн., або на
71,2 відсотка більше відповідного періоду попереднього року;
- спеціального фонду – 862,5 тис.грн. (99,1 % до уточненого плану на
звітний період – 869,9 тис.грн.), що менше на 113,1 тис.грн., або на -15,6 %.
Фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету
здійснювалося на підставі їх заявок, зареєстрованих зобов’язань в органах
казначейства та із додержанням режиму економії у використанні бюджетних
коштів.
Видатки загального фонду районного бюджету на виплату заробітної
плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери за І-й квартал 2017 року
склали 39 млн.673,3 тис.грн., що складає 27,4% до загальної суми видатків, та
профінансовано до уточненого плану на рік на 34,8%, та до уточненого плану
на звітну дату – 98,2% (- 739,1 тис.грн.) і збільшились у порівнянні з 2016
роком на 14 млн.272,6 тис.грн. (+56,2%), в тому числі за рахунок освітньої
субвенції в сумі 20 млн.481,6 тис.грн. (в т.ч. за рахунок освітньої субвенції від
Вижницької міської ради 6 млн.408,0 тис.грн., Вашківецької міської ради 4
млн.287,3 тис.грн.), медичної субвенції - в сумі 9 млн.307,5 тис.грн., оплату
комунальних послуг та енергоносіїв – 5 млн.118,8 тис.грн., що складає 91,1% до
уточненого плану на звітну дату і збільшились у порівнянні з 2016 роком на 3
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млн.621,2 тис.грн., придбання медикаментів та продуктів харчування – 1
млн.467,3 тис.грн., що збільшились у порівнянні з 2016 роком на 213,5 тис.грн.,
або на 17,0 %, інші видатки, в т.ч. на виплату субсидій і поточних трансфертів
населенню в сумі 98 млн.602,1 тис.грн. що збільшились порівняно з
відповідним періодом 2016 року на 47 млн.219,9 тис.грн., або на 91,9%.
У розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету проведені
наступні видатки.
На утримання апарату районної ради (КПКВКМБ 0110170) видатки
загального фонду при уточненому плані на І-й квартал 2017 року – 552,2
тис.грн.
склали
505,8
тис.грн.(91,6
%)
та
більше
на
120,2
тис.грн.(+31,2%)порівняно з відповідним періодом 2016 року. На оплату праці з
нарахуваннями профінансовано видатків в сумі 338,5 тис.грн. (66,9 % до
загальної суми видатків), що більше на 63,2 тис.грн. (+23,0%) порівняно з
попереднім роком.
Із загальної суми видатки загального фонду по районній раді склали:
- на соціальний захист та соціальне забезпечення (видатки на виплату
матеріальної допомоги за зверненнями до депутатів) – 24,5 тис.грн., або 85,4%
до попереднього року;
- на фінансову підтримку громадських організацій - 44,6 тис.грн., з них
21,2 тис.грн. на виконання районної програми підтримки ветеранів Афганської
війни, учасників бойових дій та їх сімей на 2014-2018 роки, що у 3 рази більше
видатків за І-й квартал 2016 року, на виконання районної програми підтримки
діяльності Вижницької районної організації ветеранів України на 2011-2016
роки 23,4 тис.грн., що на 6,1 тис.грн. більше (+35,3%) ;
на фінансування комплексної програми розвитку інформаційної та
видавничої галузей Вижницького району на 2016-2017 роки на радіомовлення
– 20,5 тис.грн., або на 8,2 тис.грн. більше (+66,6%) попереднього року;
- на фінансування комплексної програми розвитку інформаційної та
видавничої галузей Вижницького району на 2016-2017 роки на висвітлення
діяльності (районної ради) – 13,7 тис.грн., або на 2,1 тис.грн. більше(+18,1%)
до попереднього року;
- інші видатки (КПКВКМБ 0118600) – 56,0 тис.грн. та на 36,9 тис.грн.(39,7%) менше до попереднього року, з них на оплату праці з нарахуваннями –
39,8 тис.грн. (71,1% до загальної суми).
По головному розпоряднику коштів “Відділ освіти райдержадміністрації”
видатки склали 32 млн.850,2 тис.грн., в т.ч. загального фонду в сумі 32
млн.328,9 тис.грн., або 97,7 % до уточненого плану на відповідний період(33
млн.096,2 тис.грн.) та більше до відповідного періоду 2016 року на 13
млн.985,4 тис.грн.(76,2 %), з них за рахунок освітньої субвенції 20 млн.481,6
тис.грн. в т.ч. освітньої субвенції від Вижницької міської ради 6 млн.408,0
тис.грн., Вашківецької міської ради 4 млн.287,3 тис.грн.( 100% до уточненого
плану на І квартал 2017 року) та більше до відповідного періоду 2016 року на 3
млн.728,4 тис.грн. (22,2 %), коштів районного бюджету 1 млн.560,9
тис.грн.(84,0 % до уточненого плану на І квартал 2016 року), додаткової дотації
6 млн.611,7 тис.грн., в т.ч. додаткової дотації від Вижницької міської ради 2
млн.117,7 тис.грн., Вашківецької міської ради 1 млн. 687,1 тис.грн.(99,9% до
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уточненого плану на І квартал 2017 року), коштів районного бюджету 3
млн.640,5 тис.грн. або 90,0 % до плану на звітну дату, субвенцій з місцевих
бюджетів 1 млн.785,0 тис.грн.; по спеціальному фонду в сумі 521,2 тис.грн.,
або 98,7 % до уточненого плану на відповідний період(528,2 тис.грн.,), в т.ч. за
рахунок субвенцій з місцевих бюджетів 20,0 тис.грн.
Із загальної суми спрямовано на оплату праці з нарахуваннями - 26
млн.984,7 тис.грн.(97,5 % до уточненого плану на І квартал 2017 року) та
більше з відповідним періодом 2016 року на 10 млн.286,1 тис.грн.(61,6 %), в
тому числі за рахунок освітньої субвенції 20 млн.481,6 тис.грн. (100%), в т.ч. за
рахунок освітньої субвенції від Вижницької міської ради 6 млн.408,0 тис.грн.,
Вашківецької міської ради 4 млн. 287,3 тис.грн.; за рахунок додаткової дотації 3
млн.855,3 тис.грн.(100%), в т.ч. додаткової дотації від Вижницької міської ради
1 млн.303,7 тис.грн., Вашківецької міської ради 1 млн.054,4 тис.грн., за рахунок
коштів районного бюджету 2 млн.167,1 тис.грн.(95%); субвенцій з місцевих
бюджетів 480,6 тис.грн., з них від
Вижницької міської ради 363,4
тис.грн.(99,7%), Вашківецької міської ради 117,2 тис.грн.(94,7%); харчування
дітей та учнів – 1 млн.231,4 тис.грн.(92,8 % до уточненого плану на І квартал)
та більше з відповідним періодом 2016 року на 473,3 тис.грн.(62,4 %), оплату
комунальних послуг та енергоносіїв – 3 млн.566,9 тис.грн. (90,5 % до
уточненого плану на І квартал 2017 року) та більше до відповідного періоду
2016 року на 3 млн.035,4 тис.грн.
Середня вартість харчування 1 діто-дня в загальноосвітніх закладах по
загальному фонду за І-й квартал 2017 року склала 14,43 грн., в НВК (дошкільні
відділення) 21,00 грн., та ДНЗ -15,36 грн.
По спеціальному фонду видатки склали 521,2 тис.грн., або 98,7 % до
уточненого плану на відповідний період(528,2 тис.грн.,) більше з відповідним
періодом 2016 року на 126,0 тис.грн. (+31,9%). Надійшло платних послуг
коштів в загальній сумі 139,1 тис.грн., в тому числі від надання в оренду
приміщень – 27,3 тис.грн., від здачі макулатури та металобрухту – 9,3 тис.грн.,
від плати за харчування в НВК – 93,1 тис.грн., в дитячих дошкільних закладах
– 9,4 тис.грн., крім того благодійні внески- 300,0 тис.грн.
Із загальної суми видатків:
- на утримання 1 дитячої дошкільної установи видатки по загальному фонду
склали 104,9 тис.грн. (77,3 % до уточненого плану на І квартал 2017 року) та
менше на 101,9 тис.грн. (50,7 %) у зв’язку із утворенням у 2017 році
об’єднаних громад таи передачі їм на фінансування відповідних установ. Із
загальної суми спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 91,3 тис.грн.
(94,8% до уточненого плану на І квартал 2017 року) та менше відповідного
періоду 2016 року на 77,6 тис.грн. (54,0 %);
- на утримання загальноосвітніх закладів видатки по загальному фонду
склали 31 млн.209,5 тис.грн.(98,2 % до уточненого плану на І квартал 2017
року) та більше відповідного періоду 2016 року на 13 млн.705,5 тис.грн.(78,3
%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 26 млн.024,9 тис.грн., та більше
до попереднього року на 10 млн.055,9 тис.грн.(63,0%).
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По спеціальному фонду капітальні видатки склали 213,6 тис.грн., в т.ч. за
рахунок районного бюджету – 20,0 тис.грн., або 100 % до плану на І квартал
2017 року, придбання музичної апаратури для Вовчинецької ЗОШ І-ІІ ст.;
- на утримання вечірніх шкіл видатки склали 52,8 тис.грн., (100,0 % до
уточненого плану на І квартал 2017 року) та більше до попереднього року на
17,8 тис.грн. (50,8 %);
- на утримання позашкільних закладів освіти видатки склали 281,4
тис.грн. (96,3 % до уточненого плану на І квартал 2017 року) та більше до
попереднього року на 72,9 тис.грн. (35,0 %), з них на оплату праці з
нарахуваннями – 232,6 тис.грн., або більше з відповідним періодом 2016 року
на 28,1 тис.грн. (13,7 %);
- на утримання методичного відділу видатки склали 136,6 тис.грн.(53,3
% до уточненого плану на І квартал 2017 року) та більше з відповідним
періодом 2016 року на 32,0 тис.грн.(30,6 %), з них на оплату праці з
нарахуваннями – 116,1 тис.грн., або більше на 27,7 тис.грн. (31,3 %) до
відповідного періоду 2016 року;
- на утримання централізованої бухгалтерії видатки по загальному фонду
склали 428,7 тис.грн. (94,2 % до уточненого плану на І квартал 2017 року) та
більше до попереднього року на 214,9 тис.грн.(у 2 рази %), з них на оплату
праці з нарахуваннями - 376,1 тис.грн., або більше на 189,8 тис.грн. (у 2 рази
%) до відповідного періоду 2016 року;
- на утримання відділу централізованого господарського обслуговування
видатки склали 115,1 тис.грн. (94,8 % до уточненого плану на І квартал 2017
року) та більше з відповідним періодом 2016 року на 46,2 тис.грн.(67,1 %), з
них на оплату праці з нарахуваннями – 91,0 тис.грн., або більше на 44,5
тис.грн. (95,7%) до відповідного періоду 2016 року;
По головному розпоряднику коштів “Управління соціального захисту
населення районної державної адміністрації” видатки загального фонду на
утримання установ і здійснення заходів та виплат склали 95 млн.399,6 тис.грн.
(39,6% до уточненого плану на 2017 рік та 99,7% до уточненого плану на І
квартал 2017 року) та більше попереднього року на 44 млн.231,3 тис.грн.(+86,4
%). Видатки спеціального фонду – 115,1 тис.грн.(32,9% до уточненого плану на
рік та 100% до уточненого плану на звітний період), або більше відповідно на
31,2 тис.грн., або на 37,2%.
Із загальної суми видатки загального фонду на утримання Вижницького
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) склали 1 млн.104,6 тис.грн., в т.ч. видатки на оплату праці з
нарахуваннями – 1 млн. 053,3 тис.грн.(24,2% до уточненого плану на рік та
65,4% до уточненого плану на І квартал 2017 року), або на 360,4 тис.грн.
(+52%) більше до відповідного періоду попереднього року, харчування – 6,4
тис.грн.(6,4 % до уточненого плану на рік) та 18,7% до уточненого плану на І
квартал 2017 року), або менше на 36,0 тис.грн.(-84,9%) відповідно, оплату
комунальних послуг і енергоносіїв – 17,5 тис.грн.(17,4% до уточненого плану
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на рік та 40,4% до уточненого плану на І квартал 2017 року), або менше на 11,8
тис.грн. до відповідного періоду минулого року (-40,5%).
Вартість одного ліжко-дня харчування підопічних в стаціонарному
відділенні для постійного або тимчасового проживання в загальному склала
47,38 грн., в т.ч. за рахунок загального фонду 5,92 грн. та за рахунок
спеціального -41,46 грн., що в порівнянні із вартістю харчування відповідного
періоду попереднього року більше на 13,65 грн., або на 40,5%, в т.ч. по
загальному фонду менше на 15,07 грн. та більше по спеціальному фонду на
28,72 грн.
Забезпечено фінансування за рахунок субвенцій з Державного бюджету
на програми соціального захисту району на оплату пільг, субсидій та виплату
допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам та дітям інвалідам в сумі 93 млн.494,9 тис.грн., або на 43 млн.704,2 тис.грн.( 87,8 %)
більше попереднього року, з них :
- на надання пільг окремим категоріям громадян в сумі 3 млн.165,9
тис.грн., або на 1 млн.722,6 тис.грн.(119,3 %) більше попереднього року, з них:
учасникам ВВВ, дітям війни – 1 млн.722,9 тис.грн., або на 770,7 тис.грн.(80,9
%) більше до попереднього року; ветеранам МВС та військовослужбовцям – 74
тис.грн., або на 44,3 тис.грн.(у 2,5 разів) більше; учасникам ліквідації аварії на
ЧАЕС –94,9 тис.грн., або на 54,5 тис.грн.(у 2,3 рази) більше відповідного
періоду попереднього року; за професійною ознакою – 549,8 тис.грн., або на
335,4 .тис.грн.(у 2,6 рази) більше відповідного періоду попереднього року;
багатодітним сім’ям –724,3 тис.грн., або на 517,7 тис.грн. (у 3,5 рази) більше.
Найбільшу питому вагу складають пільги за використаний природний
газ- 92,6 % (2930,5 тис.грн.), електроенергію – 6,5 % (206,2 тис.грн.).
- на виплату житлових субсидій населенню на ЖКП видатки склали в
сумі 49 млн.725,9 тис.грн., або на 34 млн.680,7 тис.грн.(у 3,3 рази) більше
попереднього року. Найбільшу питому вагу складають виплати житлових
субсидій за споживання природного газу 90,1 % (44 млн. 812,3 тис.грн.), тверде
паливо 2 % (981,3 тис.грн.), електроенергію 7,2 % (3 млн.584,1 тис.грн.). При
цьому, загальна заборгованість по субсидіях станом на 01.04.2017 року
становить 51 млн.667,6 тис.грн., в тому числі по природному газу -50 млн.677,6
тис.грн.
- на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
інвалідам з дитинства, дітям інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям
та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу
в сумі 40 млн. 603,1 тис.грн., або на 7 млн.300,9 тис.грн.(21,9%) більше
відповідного періоду попереднього року. Найбільшу питому вагу в зазначених
виплатах складають виплати допомоги при народженні дитини – 32,6 % (13
млн.242,9 тис.грн.), виплати
державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям - 50,3 % (20 млн.418,1 тис.грн.), державної соціальної
допомоги інвалідам з дитинства – 9,4 % (3 млн.811,3 тис.грн.) та виплати
допомоги на дітей одиноким матерям - 4,4 % ( 1 млн.782,5 тис.грн.);
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і
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прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"
профінансовано в сумі 2 млн.093,9 тис.грн. або 97,7 % до уточненого плану на
рік та на 276,6 тис.грн.(+15,2%) більше попереднього року.
За І-й квартал 2017 року на виконання районної комплексної програми
соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 20162018 роки профінансовано коштів в сумі 56,3 тис.грн., або 89,8% до
уточненого плану на звітний період, та більше на 6,3 тис.грн. в порівнянні з
відповідним періодом минулого року.
На виконання районної комплексної програми соціальної підтримки
сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і
поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2017-2019 роки
передбачено кошти на звітний період в сумі 41,5 тис.грн., використано коштів в
сумі 6,6 тис.грн., що менше на 18,6 тис.грн. в порівнянні із відповідним
періодом минулого року.
По головному розпоряднику коштів “Вижницька районна державна
адміністрація” видатки загального фонду за І квартал 2017 року склали 407,8
тис.грн., з них:
 на утримання центру соціальних служб для молоді – 53,5 тис.грн., що на
6,7 тис.грн. (+14,3%) більше до аналогічного періоду минулого року;
 на виконання програми
подолання дитячої бездоглядності і
безпритульності у Вижницькому районі на 2017-2021 роки – 9,1 тис.грн. що на
6,7 тис.грн. (+93,6%) більше до аналогічного періоду минулого року;
 на виконання комплексної програми розвитку інформаційної та
видавничої галузей Вижницького району на 2016-2017 роки на висвітлення
діяльності – 17,7 тис.грн. що на 6,1 тис.грн., або на 52,6% більше до
аналогічного періоду минулого року;
 на програму сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними
повноважень, делегованих районною радою у Вижницькому районі на 20162018 роки 80,0 тис.грн.;
 видатки на фізичну культуру та спорт за І квартал 2017 року склали 247,4
тис.грн., що на 65,7 тис.грн., або на 36,2% більше до аналогічного періоду
минулого року, в тому числі:
 на виконання районної цільової соціальної програми розвитку фізичної
культури і спорту на 2013-2017 роки видатки склали 24,4 тис.грн., або 97,8% до
плану звіту дату та на 5,1 тис.грн. (26,4%) більше попереднього року;
 на утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких
спортивних шкіл – 189,1 тис.грн., або на 54,1 тис.грн. (+40,1%) більше до
аналогічного періоду минулого року;
 на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості – 32, тис.грн., 99,7% до плану на звітну
дату;
 на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (які проводяться
громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості) ФСТ
“Колос” – 1,3 тис.грн., що на 1,0 тис.грн. менше (-56,5%) виконання за І
квартал минулого року.
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Із загальної суми видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 199,8
тис.грн. (або 90,4%) до плану на І квартал 2017 року та більше на 109,4
тис.грн.(або у 2,2 рази) порівняно з І кварталом 2016 року, оплату комунальних
послуг та енергоносіїв – 6,6 тис.грн. (72,5%) до плану на І квартал п.р.) та
більше на 1,9 тис.грн. до аналогічного періоду 2016року.
По головному розпоряднику коштів “Відділ охорони здоров’я
райдержадміністрації” видатки на утримання закладів охорони здоров’я району
по загальному фонду склали 12 млн.439,6 тис.грн., що становить 93,6% до
плану на звітний період (-673,8 тис.грн.) та на 57,8% (+4 млн.555,3тис.грн)
більше минулого року, з них за рахунок медичної субвенції з державного
бюджету касові видатки склали 4 млн.704,6 тис.грн., медичної субвенції від
Вижницької міської ради 3 млн.033,8 тис.грн., Вашківецької міської ради 2
млн.164,5 тис.грн., додаткової дотації з державного бюджету 900,4 тис.грн.,
додаткової дотації з Вашківецької міської ради 32,7 тис.грн., за рахунок коштів
районного бюджету 2 млн.403,5 тис.грн. ( в т.ч. на 155,5 тис.грн., в т.ч. на
виконання районної програми підтримки та розвитку діяльності Берегометської
лікарні Червоного Хреста на 2014-2016 роки – 151,9 тис.грн., на виконання
комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників
антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО
та вшанування пам’яті загиблих на 2017-2019 роки – 3,6 тис.грн.); субвенцій з
місцевих бюджетів 100,1 тис.грн.
Із загальної суми видатків на оплату праці з нарахуваннями касові
видатки склали 10 млн.208,7 тис.грн. що більше на 3 млн.947,3 тис.грн.
(+68,9%) порівняно з попереднім роком; видатки на медикаменти і
перев’язувальні матеріали та відшкодування витрат пов'язаних з відпуском
лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на
це право відповідно до законодавства, – 319,8 тис.грн., що менше на 180,4
тис.грн.(-63,9%) до відповідного періоду 2016 року; харчування – 95,1 тис.грн.,
що менше на 4,7 тис.грн. (-4,6%) до відповідного періоду 2016 року; оплату
комунальних послуг та енергоносіїв – 1 млн.424,1 тис.грн. що більше на 596,9
тис.грн. (+72,2 %) до аналогічного періоду 2016 року .
Штатна чисельність працівників охорони здоров’я станом на 01.04.2017
року становить 726 одиниці, в тому числі по: лікарні 490 одиниць, центрах
первинної медико-санітарної допомоги 36 одиниць, амбулаторіях ЗПСМ 158
одиниць, фельдшерсько-акушерських пунктах 42 одиниці.
Ліжковий фонд по звичайних стаціонарах станом на 01.04.2017 року
становить 240 ліжок. Кількість ліжко-днів за І квартал становить 19,1 тис.
Кількість ліжок по денних стаціонарах становить 114 ліжок.
Фактична вартість медикаментів на один ліжко-день в лікарні становила
15,16 грн. (що на 2,61 грн. (-14,7%) менше від фактичної вартості за І квартал
2016 року, харчування – 9,71 грн. (що на 0,87 грн. (+9,5%) більше від фактичної
вартості за І квартал 2016 року).
Із загальної суми видатків на утримання лікувальних закладів “Лікарні”
видатки склали 8 млн.749,8 тис.грн., що становить 93,5 % до плану на звітну
дату та на 3 млн.184,6 тис.грн. більше (+57,2%) до аналогічного періоду 2016
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року, з них на оплату праці з нарахуваннями 7 млн.023,4 тис.грн., що на 2
млн.823,6 тис.грн. більше (+67,2 %) до аналогічного періоду 2016 року.
Утримання лікувальних закладів “Поліклініки та амбулаторії” – 2
млн.366,2 тис.грн., що становить 84,9 % до плану на звітну дату та на 722,1
тис.грн. більше (+43,9%) до аналогічного періоду 2016 року, з них на оплату
праці з нарахуваннями – 2 млн.155,8 тис.грн., що на 743,8 тис.грн. більше
(+52,7%) до аналогічного періоду 2016 року.
Утримання лікувальних закладів “Фельдшерсько-акушерські пункти” –
569,3 тис.грн., що становить 7,2 % до плану на звітну дату та на 205,7 тис.грн.
більше (+56,6%) до аналогічного періоду 2016 року, з них на оплату праці з
нарахуваннями – 543,9 грн., що на 204,2 тис.грн. більше (+60,1%) до
аналогічного періоду 2016 року.
Видатки на утримання “Центрів первинної медико-санітарної допомоги”
– 532,4 тис.грн., що становить 80,6% до плану на звітний період та на 194,7
тис.грн. більше (+57,6%) до аналогічного періоду 2016 року, з них на оплату
праці з нарахуваннями – 485,6 тис.грн., що на 175,6 тис.грн. більше(+56,6%) до
аналогічного періоду 2016 року.
На інші заходи по охороні здоров’я – 221,8 тис.грн., або 58,7% до плану
на І квартал п.р. та більше у 4,6 разів аналогічного періоду 2016 року.
Зазначені видатки включають видатки на безкоштовне зубопротезування – 13,9
тис.грн.(6 осіб), на фінансування програми підтримки та розвитку діяльності
Центру Червоного Хреста для медикосоціальної підтримки та реабілітації на
2017-2019 роки в сумі 204,3 грн. та на виконання програми соціальної
підтримки
сімей
загиблих
учасників
антитерористичної
операції,
військовослужбовців і волонтерів, поранених учасників АТО та вшанування
пам'яті загиблих на 2017-2019 роки в сумі 3,6 тис. грн.
Видатки спеціального фонду складають 221,9 тис.грн., або 88,2% до
уточненого плану на звітний період з них:
по КТКВК МБ 080101 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню” видатки склали 213,3 тис.грн., в т.ч. на виплату заробітної плати з
нарахуваннями працівникам відділення ортопедичної стоматології – 50,8
тис.грн., на придбання робочого матеріалу для відділення ортопедичної
стоматології та на придбання господарських товарів – 44,2 тис.грн., оплата з
енергоносії – 9,5 тис.грн. та ін.; по КТКВК МБ 080300 “Амбулаторнополіклінічна допомога населенню” видатки склали 3,2 тис.грн.; по КТКВК МБ
080800 “ Первинна медична допомога населенню” використано кошти в сумі
5,4 тис.грн.
За І квартал 2017 року надійшло власних надходжень по установах
охорони здоров’я району в загальній сумі 227,0 тис.грн., з них коштів,
отриманих як плата за послуги, – 119,9 тис.грн., від здачі в оренду вільних
приміщень 30,6 тис.грн., здачі металобрухту 1,4 тис.грн., благодійних коштів
надійшло в сумі 74,2 тис.грн.
По
головному
розпоряднику
коштів
“Відділ
культури
райдержадміністрації” видатки на утримання установ і закладів культури та
мистецтва по загальному фонду склали 926,2 тис.грн.(23,7% до уточненого
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плану на рік та 95,3% до уточненого плану на І квартал 2017 року) та менше на
440,6 відповідного періоду (-32,2%).
Із загальної суми видатків видатки на оплату праці з нарахуваннями
склали 848,5 тис.грн.( 23,8% до уточненого плану на рік та 96,6% до
уточненого плану на І квартал 2017 року) та на 402,7 тис.грн. (-32,2%) менше
відповідного періоду попереднього року, оплату комунальних послуг та
енергоносіїв – 39,0 тис.грн., або більше на 11,8 тис.грн.(+43,3%), надання
дотації районній кіновідеомережі 30,0 тис.грн., що менше на 0,3 тис.грн.
відповідно, або на 1%.
Видатки спеціального фонду склали 4,3 тис.грн., або 59,2 % до
уточненого плану на 2017 рік та 4% та до уточненого плану на І квартал 2017
року 15,9%. Власні надходження від послуг, наданих бюджетними установами,
склали 32,6 тис.грн., що на 82,6 тис.грн.(-71,7%) менше відповідного періоду
попереднього року, зв’язку із створенням Вижницької та Вашківецької міських
громад та передачею установ культури району на фінансування відповідних
громад, в тому числі: від плати за навчання в школах естетичного виховання –
26,6 тис.грн., або менше на 85,5 тис.грн. (-76,3%) відповідно, проведення вистав
та концертів народними колективами та культурно-масових заходів – 6,0
тис.грн., або на 2,9 тис.грн. більше ( +93,5%).
На утримання бібліотеки видатки загального фонду склали 192,0 тис.грн.,
або більше до попереднього року на 63,8 тис.грн.(+49,8%), з них на оплату
праці з нарахуваннями – 176,2 тис.грн., що більше на 58,0 тис.грн.(+49,1%) до
відповідного періоду попереднього року.
На утримання районного будинку народної творчості та дозвілля – 120,8
тис.грн., або більше на 52,5 тис.грн. (+76,9%), з них на оплату праці з
нарахуваннями – 100,9 тис.грн., що більше на 42,6 тис.грн.( +73%).
На функціонування школи естетичного виховання дітей району
профінансовано 453,4 тис.грн., або менше ніж в відповідному періоді
попереднього року на 599,6 тис.грн. (-56,9%), з них на оплату праці з
нарахуваннями –451,5 тис.грн., або менше на 550,9 тис.грн. (-55%), зменшення
видатків відбулось у зв’язку із створенням Вижницької та Вашківецької
міських громад та передачею
шкіл естетичного виховання району на
фінансування відповідних громад;
На інші культурно-освітні заклади та заходи (народні колективи та
централізовану бухгалтерію)– 130,0 тис.грн., або більше відповідно на 42,9
тис.грн. (+49,2%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 119,9 тис.грн., або
більше відповідно на 47,1 тис.грн. (+64,7%).
На фінансування Програми поліпшення кінообслуговування населення
Вижницького району на 2017 – 2021 роки – 30,0 тис.грн., що менше на 0,3
тис.грн. до відповідного періоду минулого року, або на 1%.
СТАН ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ
УСТАНОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Обсяг дебіторської заборгованості загального фонду районного бюджету
станом на 01.01.2017 р.склав 26,8 тис.грн., що порівняно з початком року
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збільшився на 67,4 тис.грн.(на 01.04.2017 р. склав 94,2 тис.грн.).
Протермінована дебіторська заборгованість на звітну дату – відсутня.
Дебіторська заборгованість за рахунок державних трансфертів складає
94,3 тис.грн., з неї по:
- по відділу освіти на суму 5,1 тис.грн. в зв’язку з тим, що кошти за
спожиті енергоносії для приготування шкільних обідів у березні 2017 року не
повністю відшкодовані приватними підприємцями, управлінню соціального
захисту населення на суму 89,2 тис.грн. в зв’язку з тим, що підприємствам –
надавачам послуг перераховано коштів більше, ніж склалося фактичне
нарахування за березень 2017 року по субвенції з державного бюджету на
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепловодопостачання і водовідведення.
Обсяг кредиторської заборгованості загального фонду в порівнянні з
початком року збільшився на 15 млн.826,2 тис.грн.(01.01.2017 р. – 18 млн.360,8
тис.грн.) і станом на 01.04.2017 р. склав 34 млн.187,0 тис.грн.(протермінована
кредиторська заборгованість відсутня).
За рахунок державних трансфертів: кредиторська заборгованість станом
на 01.04.2017 рахується по управлінню соціального захисту населення в сумі 32
млн.620,5 тис.грн., яка утворилася за рахунок недофінансування субвенцій з
державного бюджету в березні 2017 року.
Протермінована кредиторська заборгованість станом на 01.01.2017 року
відсутня.
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Обсяг дебіторської заборгованості спеціального фонду районного
бюджету порівняно з початком року (на 01.01.2017 р. – 41,5 тис.грн.)
зменшився на 11,2 тис.грн. і станом на 01.04.2017 р. склав 30,3 тис.грн., в т.ч.
за рахунок власних коштів бюджетних установ – 30,3 тис.грн., з неї: відділу
освіти – 13,1 тис.грн. по оплаті батьківської плати за утримання дітей в дитячих
дошкільних установах, по відділу культури – 10,6 тис.грн. по платі батьків за
навчання в школах естетичного виховання дітей, по районній раді – 6,6 тис.грн.
за оренду приміщень, яка утворилася в березні 2017 року.
По видатках дебіторська заборгованість на звітну дату відсутня.
Кредиторська заборгованість спеціального фонду районного бюджету
порівняно з початком року(01.01.2017 р. – 329,0 тис.грн.) зменшилась на 30,8
тис.грн. і станом на 01.04.2017 р. складає 298,2 тис.грн.(з неї протермінована –
221,0 тис.грн.)
По доходах кредиторська заборгованість на звітну дату складає 77,2
тис.грн., з них: по відділу освіти – 71,3 тис.грн. на утримання дітей в дитячих
дошкільних установах, по відділу культури – 5,9 тис.грн за навчання в
школах естетичного виховання.
За рахунок державних трансфертів – 221,0 тис.грн. по
фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу
програм розвитку місцевого самоврядування по відділу освіти
тис.грн. за мультимедійні засоби для ЗОШ, яка є прострочена

субвенції на
проектів та
в сумі 221,0
та виникла в
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грудні 2012 р. Матеріали по даній заборгованості передано до господарського
суду м.Києва.
ДЕПОЗИТИ
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011
року № 6 “Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів
місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках” із змінами, у
квітні 2016 році фінансовим управлінням Вижницької РДА було розміщено
тимчасово вільні кошти загального фонду районного бюджету на депозитному
рахунку в ПАТ “КБ Приватбанк” під 19 % річних на суму 5 000 000,00 грн.,
відповідно до розпорядження Вижницької РДА від 19.01.2017р. №07 “Про
затвердження результату пропозицій “Розміщення тимчасово вільних коштів на
депозитних рахунках в установах банків”.
ТРАНСФЕРТИ, ОДЕРЖАНІ З ДЕРЖАВНОГО, ОБЛАСНОГО
БЮДЖЕТУ ТА ІНШИХ БЮДЖЕТІВ. НАДАНІ ТРАНСФЕРТИ
МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ
З державного бюджету за звітний період отримано всього трансфертів у
сумі 141 млн.400,9 тис.грн., або 37,8% до плану на рік, 99,9% (-198,2 тис.грн)
до плану на І-й квартал, та на 60 млн.790,0 тис.грн.(75,4%) більше, ніж за
відповідний період минулого року. Питома вага трансфертів у всіх доходах
району становить 92,8%.
Із загальної суми трансфертів надійшло базової дотації 3 млн.257,9
тис.грн., або 100% до плану, освітньої субвенції з державного бюджету 20
млн.481,6 тис.грн., або 100% до плану, медичної субвенції з державного
бюджету надійшло 10 млн.483,6 тис.грн., або 99% до плану.
Надійшло субвенції на соціальні виплати з державного бюджету в сумі
94 млн.098,4 тис.грн., або 99,9%(-76,3тис.грн.) до плану на І-й квартал та на 43
млн.797,5 тис.грн.(87,1%) більше, ніж за відповідний період минулого року, в
тому числі:
субвенції на виплату допомоги сім’ям з дітьми та соціальної допомоги –
40 млн.603,0 тис.грн., або 100% до плану та на 7 млн.300,9 тис.грн.(21,9%)
більше;
субвенції на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
прийомні сім’ї – 603,5тис.грн., або 88,8% до плану та на 93,3 тис.грн.(18,3%)
більше;
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати) –51
млн.884,2 тис.грн., або 100% до плану та на 35 млн.764,6 тис.грн.
(221,9%)більше;
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та
житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу – 1 млн.007,7 тис.грн., або 100% до плану
та на 638,8 тис.грн. більше.
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Надано іншої субвенції міськими, селищною, сільськими бюджетами
районному бюджету в сумі 2 млн.817,7 тис.грн., в тому числі Вижницькою
міською радою в сумі 1 млн.757,7тис. грн. на утримання установ освіти,
територіального центру та на енергоносії установ охорони здоров’я,
Вашківецькою - в сумі 590,0 тис.грн. на утримання установ освіти та
територіального центру.
Крім того, надано на делеговані міськими радами повноваження в І-му
кварталі 10 млн.695,3 тис.грн. освітньої субвенції, або 100% до плану на І-й
квартал (Вижницький бюджет 6 млн.408,0 тис.грн., Вашківецький 4 млн.287,3
тис.грн.), 5 млн.360,6 тис.грн. медичної субвенції, або 100% до плану
(Вижницькою- 3 млн.196,1 тис.грн., 100% до плану, Вашківецькою- 2 млн.164,5
тис.грн., або 100% до плану), 2 млн.603,2 тис.грн. додаткової дотації, що
становить 100% до плану на І-й квартал(Вижницькою-2 млн.117,7 тис.грн.,
100% до плану, Вашківецькою-1 млн.787,1 тис.грн. або 100% до плану).
Інших субвенцій від місцевих бюджетів району до загального фонду
надійшло коштів у загальній сумі 543,0 тис.грн, з них:
- по загальному фонду використано коштів в загальній сумі 80,8 тис.грн.
в т.ч.:
з Вижницького міського бюджету на завершення поточного ремонту
внутріщніх вбиралень Вижницької ЗОШ І-ІІІст. в сумі 19,4 тис.грн.;
з Лукавецького сільського бюджету для придбання музичної апаратури
для Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст. в сумі 20,0 тис.грн.;
з Берегометського селищного бюджету для Берегометської гімназії в
сумі 15,0 тис.грн., в т.ч. на придбання матеріалів та інвентаря в сумі 6,1 тис.грн.
та на поточний ремонт приміщення в сумі 8,9 тис.грн.; для Берегометської
ЗОШ №2 на придбання матеріалів та інвентаря в сумі 11,4 тис. грн.; для
Берегометської ЗОШ №3 в сумі 15,0 тис.грн. на поточний ремонт приміщення.
- по спеціальному фонду використано коштів в загальній сумі 20,0 тис.грн.:
(передача коштів із загального до спеціального фонду) з Лукавецького
сільського бюджету для придбання музичної апаратури для ВовчинецькоЇ ЗОШ
І-ІІ ст. в сумі 20,0 тис.грн..
Надано з районного бюджету субвенцій сільським, селищному, міським
бюджетам 2 млн. 694,3 тис.грн. на виконання делегованих видатків в частині
освіти та культури або 100% до плану на І-й квартал 2017 року.
ФІНАНСУВАННЯ РАЙОННИХ ПРОГРАМ
На фінансування місцевих програм з районного бюджету за І квартал
2017 року спрямовано коштів у сумі 569,5 тис.грн., або 69,2% до уточненого
плану на звітну дату, з них:
- на фінансування Програми підтримки ветеранів Афганської війни,
учасників бойових дій та їх сімей на 2014-2018 роки – 21,2 тис.грн.;
- на фінансування районної Програми підтримки діяльності Вижницької
районної організації ветеранів України на 2017-2021 роки” – 23,4 тис.грн.;
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- на фінансування районної комплексної програми розвитку місцевого
самоврядування Вижницького району на 2017-2021 роки (на виплату
матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам по зверненнях депутатів
районної ради) – 24,6 тис.грн.;
- на фінансування комплексної Програми розвитку інформаційної та
видавничої галузей Вижницького району на 2016-2017 роки на радіомовлення
– 20,5 тис.грн., на висвітлення діяльності – 31,4 тис.грн.;
- на фінансування районної програми подолання дитячої бездоглядності і
безпритульності у Вижницькому районі на 2017-2021 роки – 9,1 тис.грн.;
- на фінансування програми підтримки діяльності Вижницької районної
організації ветеранів, політв’язнів та репресованих громадян України на 20172021 роки ( пільги ЖКГ) – 37,7 тис.грн.;
- на фінансування районної цільової соціальної програми розвитку
фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки – 24,4 тис.грн.;
- на фінансування районної програми сприяння органам виконавчої влади
по виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у
Вижницькому районі на 2016-2018 роки – 80,0 тис.грн.;
- на фінансування районної програми підтримки та розвитку діяльності
Берегометської лікарні Червоного Хреста на 2017-2019 роки – 204,3 тис.грн.;
- на фінансування комплексної програми соціальної підтримки сімей
загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і
поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2017-2019 роки –
6,6 тис.грн.;
- на фінансування районної комплексної програми соціальної підтримки
малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2016-2018 роки – 56,3
тис.грн.;
- на фінансування районної програми поліпшення кінообслуговування
населення Вижницького району на 2017-2021 роки – 30,0 тис.грн.
ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
Резервний фонд районного бюджету затверджено рішенням позачергової
ХХ 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” у сумі 500,0 тис.грн. Протягом січня-березня 2017 року
кошти резервного фонду не використовувались.
Дякую за увагу!
Голосували: прийняти рішення

«Про затвердження звіту про

виконання районного бюджету за І квартал 2017 року» за основу:
За – 27, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про затвердження звіту про

виконання районного бюджету за І квартал 2017 року» в цілому:
За –27, утримались – 0, проти – 0.
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Вирішили:
Рішення прийняти (94-16/17 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 розпорядження Кабінету Міністрів
України від 11 травня 2017 року № 310-р “Деякі питання надання у 2017 році
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”, рішення ХІІІ сесії
VІІ скликання Чернівецької обласної ради від 16 травня 2017 №62-13/17 “Про
Перелік природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду
охорони навколишнього природного середовища в 2017 році”, рішення VІ сесії
Вижницької міської ради VІІ скликання від 17 травня 2017 року № 124-6/17
“Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік”, рішення ХІХ сесії
Берегометської селищної ради VІІ скликання від 23 травня 2017 року № 23-0519 “Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік”, рішення ХVІІ сесії
Лукавецької сільської ради VІІ скликання від 15 червня 2017 року № 125-17/17
“Про внесення змін до сільського бюджету на 2017 рік”, рішення VІІ
позапланової сесії Вашківецької міської ради VІІІ скликання від 23.06.2017 №
“Про внесення змін до рішення І сесії VІІІ скликання від 05.01.2017 №211/17“Про міський бюджет на 2017 рік” та внесення змін до рішення сесії від
08.06.2017 №211-6/2017 рік ”, рішення VІІ сесії Вижницької міської ради VІІІ
скликання від 14 червня 2017 року № 160-7/17 “Про внесення змін до міського
бюджету на 2017 рік”, рішення ____ VІІ скликання Чернівецької обласної ради
від 04 липня 2017 №141-14/17 “Про внесення змін до обласного бюджету на
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2017 рік”, рішення ХХ сесії Берегометської селищної ради VІІ скликання від
06 липня 2017 року № 06-07-17 “Про внесення змін до селищного бюджету на
2017 рік”.
Збільшується обсяг доходної частини районного бюджету в загальній
сумі 1798860 гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 1739660
гривень, по спеціальному фонду в сумі 59200 гривень, з них за рахунок:
- перевиконання дохідної частини загального фонду за 6 місяців 2017
року згідно висновку фінансового управління Вижницької районної державної
адміністрації від 3 липня 2017 року №01-19/489 “Про перевиконання дохідної
частини районного бюджету Вижницького району за 6 місяців 2017 року” в
сумі 703000 гривень, в тому числі за рахунок збільшення податку на доходи
фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника
податку у вигляді заробітної плати на 586135 гривень та плати за розміщення
тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів в сумі 116865 гривень;
- цільової субвенції з Вижницького міського бюджету районному
бюджету по загальному фонду в загальній сумі 130000 гривень для
фінансування головного розпорядника коштів районного бюджету “Відділ
охорони здоров’я райдержадміністрації”, з них на закупівлю матеріалів для
проведення ремонту коридорів КУ «Вижницька центральна районна лікарня» в
сумі 30000 гривень, на закупівлю туберкуліну КЗ“Берегометський ЦПМСД”
для продовження комплексної програми протидії захворюванню на туберкульоз
в сумі 50000 гривень, на оплату за енергоносії для КЗ“Берегометський
ЦПМСД” в сумі 50000 гривень;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі
305000 гривень;
- цільової субвенції з Берегометського селищного бюджету районному
бюджету по спеціальному фонду в загальній сумі 20000 гривень для
фінансування головного розпорядника коштів районного бюджету “Відділ
охорони здоров’я райдержадміністрації” для КУ “Вижницька районна
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центральна лікарня” для капітального ремонту приміщення терапевтичного
відділення Берегометської філії.
- цільової субвенції з Вашківецького міського бюджету районному
бюджету по загальному фонду в загальній сумі 25000 гривень на
відшкодування реабілітованим особам пільг на житлово-комунальні послуги .
- цільової субвенції з Вижницького міського бюджету районному
бюджету по загальному фонду в загальній сумі 140460 гривень, в тому числі по
загальному фонду сумі 107260 гривень з них: для фінансування головного
розпорядника коштів районного бюджету “Відділ освіти райдержадміністрації ”
в сумі 107260 гривень, в тому числі на оплату праці та нарахувань працівникам
методичного кабінету в сумі 100000 гривень, на здійснення монтажу
автоматичної пожежної сигналізації та сповіщення про пожежу в сумі 7260
гривень,

по спеціальному фонду (бюджет розвитку) для фінансування

головного

розпорядника

коштів

районного

бюджету

“Відділ

освіти

райдержадміністрації ” на придбання підручників для загальноосвітніх шкіл в
сумі 33200 гривень.
- іншої субвенції з обласного бюджету районному бюджету в сумі 6000
гривень

для

комунального

підприємства

“Профілактична

дезінфекція”

Вижницької районної ради на збирання та зберігання окремих видів відходів
для передачі їх на подальшу утилізацію.
- субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився
на початок бюджетного періоду в сумі 240800 гривень, в тому числі на
придбання шкільних автобусів для перевезення учнів в сумі 87800 гривень, на
придбання підручників «Основи християнської етики» в сумі 13000 гривень, на
оснащення ЗНЗ з поглибленим вивченням природних та математичних
предметів (спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням окремих предметів та курсів, гімназій (гімназій-інтернатів),
колегіумів (колегіумів-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв - інтернатів) та опорних
закладів засобами навчання у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології,
географії,

математики,

навчальними

комп’ютерними

комплексами

з
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мультимедійними

засобами

навчання,

впровадження

енергозберігаючих

технологій в сумі 140000 гривень.
- іншої субвенції з обласного бюджету районному бюджету в 150000
гривень на придбання лікарських засобів для уникнення відторгнення
трансплантата для хворої дитини Швейко С.
- цільової субвенції з Берегометського селищного бюджету районному
бюджету в загальній сумі 12600 гривень, в тому числі для фінансування
головного розпорядника коштів районного бюджету “Управління соціального
захисту

населення

райдержадміністрації”

по

загальному

фонду

для

Вижницького територіального центру соціального обслуговування населення
на заробітну плату в сумі 12600 гривень.
Збільшується загальний обсяг видатків районного бюджету на 2017 рік в
сумі 1798860 гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 1356196 гривні,
з них за рахунок іншої субвенції місцевих рад в сумі 305860 гривень, за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 235000
гривень, за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на
початок бюджетного періоду в сумі 13000 гривень, по спеціальному фонду в
сумі 442664 гривні, в тому числі бюджет розвитку 436664 гривні, з них за
рахунок передачі коштів із загального до спеціального фонду (бюджету
розвитку) в сумі 383464 гривні (за рахунок коштів субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій в сумі 105000 гривень, за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного
періоду в сумі 240800 гривень), за рахунок коштів іншої субвенції обласного
бюджету в сумі 156000 гривень, за рахунок коштів іншої субвенції місцевого
бюджету в сумі 53200 гривень.
Зокрема, у зв’язку із зазначеним вносяться відповідні зміни по головних
розпорядниках коштів районного бюджету:
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Головному розпоряднику коштів “Вижницька районна рада“ надаються
кошти в сумі 161000 гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 155000
гривень, з них:
по КПКВКМБ 0110170 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх
виконавчих комітетів“ збільшуються асигнування в сумі 100000 гривень, в тому
числі по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на

82000 гривень, по КЕКВ 2120

«Нарахування на заробітну плату» на 18000 гривень за рахунок перевиконання
дохідної частини за 6 місяців 2017 року;
по КПКВКМБ 0113202 “Надання фінансової підтримки громадським
організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість”
на виконання Програми підтримки діяльності Вижницької районної організації
ветеранів, політв’язнів та репресованих України на 2017 - 2021 роки
збільшуються асигнування на суму 25000 гривень за рахунок перевиконання
дохідної частини за 6 місяців 2017 року;
по КПКВКМБ 0113202 “Надання фінансової підтримки громадським
організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість”
на виконання програми підтримки Афганської війни, учасників бойових дій та
їх сімей ветеранів на 2014-2018 роки збільшуються асигнування на суму 10000
гривень за рахунок перевиконання дохідної частини за 6 місяців 2017 року;
по

КПКВКМБ

0117211

“Сприяння

діяльності

телебачення

і

радіомовлення” збільшуються асигнування на суму 20000 гривень;
по спеціальному фонду в сумі 6000 гривень
-

для

комунального

підприємства

“Профілактична

дезінфекція”

Вижницької районної ради на збирання та зберігання окремих видів відходів
для передачі їх на подальшу утилізацію в сумі 6000 гривень за рахунок іншої
субвенції з обласного бюджету.
Головному розпоряднику коштів “Районна державна адміністрація”
надаються кошти в сумі 166600 гривень по загальному фонду, в тому числі:
25

по КПКВКМБ 0313031 “Центри соціальних служб для сім`ї, дітей та
молоді” збільшуються асигнування в сумі 20000 гривень, в тому числі по КЕКВ
2111 «Заробітна плата» на 16400 гривень, по КЕКВ 2120 «Нарахування на
заробітну плату» на 3600 гривень за рахунок перевиконання дохідної частини
за 6 місяців 2017 року;
по

КПКВКМБ

всеукраїнських

0315051

організацій

“Фінансова

підтримка

фізкультурно-спортивної

регіональних

спрямованості

для

проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи” збільшуються
асигнування на суму 24000 гривень за рахунок перевиконання дохідної частини
за 6 місяців 2017 року;
по КПКВКМБ 0318370 “Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку регіонів” збільшуються асигнування на суму 112600 гривень за
рахунок перевиконання дохідної частини за 6 місяців 2017 року з них:
- на виконання Програми сприяння органам виконавчої влади по
виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у Вижницькому
районі на 2016-2018 роки в сумі 67600 гривень за рахунок перевиконання
дохідної частини за 6 місяців 2017 року;
- на виконання Програми сприяння функціонування Центру надання
адміністративних послуг Вижницької районної державної адміністрації на
2017-2019 роки в сумі 10000 гривень за рахунок перевиконання дохідної
частини за 6 місяців 2017 року;
- на виконання Програми матеріально-технічного забезпечення управліня
соціального захисту населення Вижницької РДА на 2015-2017 роки в сумі 5000
гривень за рахунок перевиконання дохідної частини за 6 місяців 2017 року;
- на виконання Програми розвитку цивільного захисту, забезпечення
пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у
Вижницькому районі на 2016-2019 роки в сумі 10000 гривень за рахунок
перевиконання дохідної частини за 6 місяців 2017 року;
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- на виконання Програми протидії злочинності,забезпечення публічної
безпеки і порядку у Вижницькому районі на 2016-2020 роки в сумі 30000
гривень за рахунок перевиконання дохідної частини за 6 місяців 2017 року;
по КПКВКМБ 0318600 “Інші видатки” збільшуються асигнування на
суму 10000 гривень за рахунок перевиконання дохідної частини за 6 місяців
2017 року з них:
- на виконання Програми сприяння функціонування Центру надання
адміністративних послуг Вижницької районної державної адміністрації на
2017-2019 роки в сумі 10000 гривень.
Головному розпоряднику коштів “Відділ освіти Вижницької районної
державної адміністрації” збільшуються асигнування на суму 642924 гривні, в
тому числі по загальному фонду в сумі 226260 гривень, з них:
по

КПКВКМБ

загальноосвітніми

1011020

навчальними

“Надання

загальної

закладами”,

КЕКВ

середньої
2210

освіти

збільшуються

асигнування на суму 49260 гривень, з них:
- для Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст. в сумі 13000 гривень, в тому числі 7000
гривень на придбання шкільних дошок та 6000 гривень на придбання швейних
машин;
- для Вовчинецької ЗОШ І-ІІ ст. в сумі 16000 гривень, в тому числі 6000
гривень на придбання металопластикових вікон та 10000 гривень на придбання
матеріалів для поточного ремонту приміщення школи;
- на здійснення монтажу автоматичної пожежної сигналізації та
сповіщення про пожежу в сумі 7260 гривень;
- на забезпечення матеріально-технічної бази в сумі 90000 гривень за
рахунок перевиконання дохідної частини;
по КПКВКМБ 1011170 “Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів та інші заходи в галузі освіта” в сумі 100000 гривень, з них КЕКВ
2110 “Заробітна плата” в сумі 78000 гривень, по КЕКВ 2120 “Нарахування на
оплату праці” в сумі 22000 гривень;
по спеціальному фонду в сумі 416664 гривні, з них:
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по

КПКВКМБ

загальноосвітніми

1011020

навчальними

“Надання

загальної

закладами”,

КЕКВ

середньої
3110

освіти

збільшуються

асигнування на суму 416664 гривень, з них:
- придбання комп"ютерної техніки, мультимедійного обладнання для
Берегометської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Вижницької
районної ради, смт Берегомет Вижницького району в сумі 25000 гривень;
-

придбання

спортивного

обладнання

для

Берегометської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Вижницької районної ради, смт
Берегомет Вижницького району в сумі 20000 гривень;
- придбання комплектів меблів для

Коритненської загальноосвітньої

школи I—III ступеня, с. Коритне Вижницького району в сумі 30000 гривень;
-

придбання

мультимедійного

обладнання

для

Коритненської

загальноосвітньої школи I—III ступеня, с. Коритне Вижницького району в сумі
10000 гривень;
- придбання комп"ютерної техніки для Лукавецької загальноосвітньої
школи I—III ступеня, с. Лукавці Вижницького району в сумі 20000 гривень;
- придбання шкільних автобусів для перевезення учнів в сумі 125464
гривні, з них за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на
початок бюджетного періоду в сумі 87800 гривень

та

за рахунок

перевиконання доходної частини в сумі 37664 гривні;
- на придбання підручників «Основи християнської етики» в сумі 13000
гривень;
-

на оснащення ЗНЗ

з поглибленим вивченням природних

та

математичних предметів (спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) І-ІІІ ступенів з
поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, гімназій (гімназійінтернатів), колегіумів (колегіумів-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв - інтернатів) та
опорних закладів засобами навчання у тому числі кабінетами фізики, хімії,
біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з
мультимедійними

засобами

навчання,

впровадження

енергозберігаючих

технологій в сумі 140000 гривень.
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- на придбання підручників для загальноосвітніх шкіл в сумі 33200
гривень за рахунок коштів іншої субвенції місцевих рад;
Крім того, здійснюється перерозподіл асигнувань а саме:
по КПКВКМБ 1011170 (070802) «Методичне забезпечення навчальних
закладів та інші заходи в галузі освіти» (що фінансуються за рахунок коштів
районного бюджету) зменшуються асигнування на суму 158600 гривень, в тому
числі по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 130 100,00 гривень, по КЕКВ 2120
«Нарахування на оплату праці» на 28 500,00 грн.;
по

КПКВКМБ

1011190

(070804)

«Централізоване

ведення

бухгалтерського обліку» (що фінансуються за рахунок коштів районного
бюджету) збільшуються асигнування на суму 85400 гривень, в тому числі по
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 70 000,00 гривень, по КЕКВ 2120
«Нарахування на оплату праці» на 15400,00 гривень;
по

КТКВКМБ

1011200

(070805)

«Здійснення

централізованого

господарського обслуговування» збільшуються асигнування на 24400 гривень,
в тому числі по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 20000 гривень, по

КЕКВ

2120 «Нарахування на оплату праці» на 4400 гривень;
по КПКВКМБ 1011090 (070401) «Надання позашкільної освіти заходи із
позашкільної роботи з дітьми» (що фінансуються за рахунок коштів районного
бюджету) збільшуються асигнування на 48800 гривень, в тому числі по КЕКВ
2111 «Заробітна плата» на 40000 гривень, по

КЕКВ 2120 «Нарахування на

оплату праці» на 8800 гривень.
по

КПКВКМБ

1011190

(070804)

«Централізоване

ведення

бухгалтерського обліку» (що фінансуються за рахунок коштів районного
бюджету) зменшити асигнування по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» на суму 8 000,00 гривень, по КЕКВ 2271 «Оплата
теплопостачання» збільшити на 8000 гривень.
Головному розпоряднику коштів “Відділ охорони здоров’я Вижницької
районної державної адміністрації” збільшуються асигнування на суму 545736
гривні, в тому числі по загальному фонду в сумі 525736 гривні, з них:
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КПКВКМБ 1412010“Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню”, КЕКВ 2282“Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку”, збільшуються асигнування на суму
193736 гривні, в тому числі на закупівлю матеріалів для проведення ремонту
коридорів КУ “Вижницька центральна районна лікарня” в сумі 30000 гривень
за рахунок коштів іншої субвенції, на оплату боргу за медичні бланки в сумі
48500 гривень, на придбання ширми для ренгенкабінету в сумі 13000 гривень,
на повірку різноманітних приладів в сумі 10692 гривні та на забезпечення
матеріально-технічної бази в сумі 91544 за рахунок перевиконання дохідної
частини;
КПКВКМБ 1412120 “Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню”,
КЕКВ 2282 “Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не
віднесені до заходів розвитку”, збільшуються асигнування на суму 102000
гривень, з них в сумі 50000 гривень на оплату за енергоносії для КЗ
“Берегометський ЦПМСД” , на закупівлю туберкуліну для КЗ “Берегометський
ЦПМСД” в сумі 50000 гривень, на придбання паливно-мастильних матеріалів
для Лукавецької АЗСМ в сумі 2000 гривень;
по КПКВКМБ 1412220 «Інші заходи в галузі охорони здоров’я»
збільшуються асигнування в сумі 230000 гривень на придбання лікарських
засобів для уникнення відторгнення трансплантата за рахунок перевиконання
дохідної частини районного бюджету в сумі 80000 гривень, за рахунок іншої
субвенції з обласного бюджету в сумі 150000 гривень;
по спеціальному фонду в сумі 20000 гривень, з них:
по КПКВКМБ 1412010“Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню”, КЕКВ 3210“Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)", збільшуються асигнування на суму 20000 гривень по КУ
“Вижницька

районна

центральна

лікарня”

для

капітального

ремонту

приміщення терапевтичного відділення Берегометської філії.
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Головному розпоряднику коштів “Управління соціального захисту
населення Вижницької райдержадміністрації” надаються кошти в загальній
сумі 37600 гривень по загальному фонду, в тому числі:
по КПКВКМБ 1513190 “ Надання пільг населенню на оплату житловокомунальних послуг і природного газу” на

відшкодування реабілітованим

особам пільг на житлово-комунальні послуги в сумі 25000 гривень за рахунок
іншої субвенції місцевих бюджетів (Вашківці міська рада);
по КПКВКМБ 1513104 “Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування” збільшуються
асигнування на 12600 гривень, в тому числі по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на
10600 гривень, по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на 2300 гривень
за рахунок іншої субвенції місцевих бюджетів.
Головному

розпоряднику

коштів

“Відділ

культури

Вижницької

райдержадміністрації” надаються кошти в сумі 10000 гривень на виконання
комплексної Програма розвитку культури Вижницького району на 2016 – 2018
роки.
Надається субвенція з районного бюджету по загальному фонду в
загальній сумі 235000 гривень за рахунок коштів субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного

розвитку

окремих

територій

зокрема:

Берегометському

селищному бюджету в сумі 100000 гривень на капітальний ремонт приміщення
кухні та ігрової кімнати Берегометського дошкільного навчального закладу №2
“Росинка”, смт.Берегомет Вижницького району, Мигівському сільському
бюджету в сумі 100000 гривень на капітальний ремонт (заміна вікон та дверей)
Мигівського сільського будинку народної творчості та дозвілля, с.Мигове
Вижницького району, Вижницькому міському бюджету (Вижниця ОТГ) в сумі
35000 гривень , з них на придбання обладнання для кабінету захисту Вітчизни
Міліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. імені Дмитра Загула Вижницької
районної ради, с.Мілієве Вижницького району в сумі 20000 гривень та на
придбання обладнання для кабінету обслуговуючої праці Іспаського навчальновиховного комплексу (загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів –
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дошкільний

навчальний

заклад)

Вижницької

районної

ради,

с.Іспас

Вижницького району в сумі 15000 гривень.
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.
Затверджується розпорядження районної державної адміністрації від
22.05.2017 року № 147 “Про перерозподіл бюджетних асигнувань районного
бюджету на 2017 рік” та розпорядження районної державної адміністрації від
27.06.2017 № 202 “Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік”.
Проект рішення здійснено, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 і
статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частиною 7
статті 78 Бюджетного кодексу України.
Дякую за увагу!
Зі співдоповіддю слухали: Романюка Іллю Танасійовича – голову
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і соціальноекономічного розвитку з питання «Про внесення змін до районного бюджету
на 2016 рік».
Шановні депутати!
На засіданні постійної комісії районної ради було внесено наступні зміни:
2. Фінансовому управлінню Вижницької райдержадміністрації при
внесенні змін до районного бюджету на 2017 рік за рахунок коштів отриманих
від перевиконання доходної частини районного бюджету за перше півріччя
2017 року врахувати видатки:
-

районній раді на фінансування заходів районної програми підтримки

ветеранів Афганської війни, учасників бойових дій та їхніх сімей на 2014-2018
роки – 10,0 тис. грн.;
- районній раді на фінансування заходів програми підтримки діяльності
Вижницької районної організації ветеранів, політв’язнів та репресованих
України на 2017-2021 роки – 5,0 тис.грн.
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Голосували: прийняти рішення

«Про внесення змін до районного

бюджету на 2017 рік» за основу:
За – 27, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про внесення змін до районного

бюджету на 2017 рік» в цілому:
За –27, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (95-16/17 додається).
Слухали: Погребняка Руслана Миколайовича – голова постійної
комісії районної ради з питань промисловості, будівництва, транспорту,
зв’язку, розвитку підприємництва та туризму з питання «Звіт про роботу
постійної комісії районної ради з питань промисловості, будівництва,
транспорту, зв’язку, розвитку підприємництва та туризму».
Шановні депутати!
Постійну комісію районної ради з питань промисловості, будівництва,
транспорту, зв’язку, розвитку підприємництва та туризму, а також її склад
затверджено рішенням другої сесії

Вижницької районної ради сьомого

скликання. До складу комісії входить 6 депутатів районної ради. Всі члени
комісії мають достатню професійну підготовку, необхідну для забезпечення її
роботи на належному рівні.
В своїй роботі комісія керується законами України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Бюджетним
Кодексом

України,

іншими

законами

та

нормативними

документами,

Регламентом роботи районної ради сьомого скликання, Положенням про
постійні комісії районної ради, рішеннями районної ради. Основною
організаційною формою діяльності постійної комісії є її засідання. Засідання
комісії проводяться як у відповідності з планом роботи ради та комісії.
Ефективність роботи комісії, якість її рішень та рекомендацій передусім
забезпечується рівнем фахової підготовки її кадрового складу. Комісія є
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підзвітною раді та відповідальною перед нею. Депутати працюють у комісії на
громадських засадах.
До складу комісії входить 6 депутатів районної ради:
Погребняк Руслан Миколайович – голова комісії.
Гайдук Василь Онисимович – заступник комісії.
Мендришора Василь Степанович – секретар комісії.
Борсук Юрій Іванович.
Костецький Юрій Миколайович.
Колотило Михайло Петрович.
У

зв’язку

із

утворенням

Вашківецької

ОТГ,

свої

депутатські

повноваження склав депутат районної ради Опаєць Микола Теофілович –
голова постійної комісії районної ради з питань промисловості, будівництва,
транспорту,

зв’язку,

розвитку

підприємництва

та

туризму.

Рішенням

позачергової дванадцятої сесії районної ради VII скликання №04-12/17 від 10
січня 2017 року «Про внесення змін в склад постійних комісій районної ради
VІІ скликання» - головою постійної комісії з питань промисловості,
будівництва, транспорту, зв’язку, розвитку підприємництва та туризму було
обрано Погребняка Руслана Миколайовича.
Згідно Положення про постійні комісії районної ради, постійна комісія з
питань

промисловості,

будівництва,

транспорту,

зв’язку,

розвитку

підприємництва та туризму:
- розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень
ради, що стосуються питань комісії.
- попередньо розглядає відповідні розділи і показники проекту програми
економічного і соціального розвитку та бюджету району, вносить до нього свої
зауваження і пропозиції.
- перевіряє в межах своїх повноважень роботу відповідних підприємств,
установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на
розгляд ради.
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- вносить на обговорення звіти керівників управлінь, відділів та інших
структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання
рішень ради, а також про здійснення районною державною адміністрацією
делегованих їй радою повноважень з питань, віднесених до компетенції комісії.
- готує рекомендації щодо об’єднання на договірних засадах коштів
підприємств, розташованих на території району, населення, а також бюджетних
коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових
засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури, автодоріг місцевого
значення, визначення пріоритетів інвестиційної діяльності на території району.
- вирішує інші питання за дорученням ради.
З грудня 2015 року по липень 2017 року відбулося 15 засідань комісії, в
т.ч. 1 спільне, на яких розглянуто всього 43 питання. Члени комісії досить
відповідально відносилися до покладених на них обов’язків.
Всю роботу комісії умовно можна поділити за двома основними
напрямками: розгляд та підготовка проектів рішень районної ради для розгляду
на

сесіях;

виконання

контрольних

функцій,

передбачених

чинним

законодавством України та відповідними рішеннями районної ради. Саме за
такими ознаками і працювала комісія. Також комісією розглядаються питання,
що стосуються прийняття районних комплексних програм та внесення змін до
них та інші. При цьому хочеться відмітити взаєморозуміння та співпрацю яка
склалася між комісією та апаратом районної ради. Також не менш плідною була
співпраця з іншими структурними підрозділами РДА, територіальними
органами інших організацій та держаних установ.
При розгляді зазначених питань на засідання комісії запрошувалися
відповідальні працівники райдержадміністрації, розпорядники коштів, галузеві
фахівці.
На контролі постійної комісії знаходяться програми:
- Економічного і соціального розвитку району (щорічна);
- Комплексна програма розвитку туристичної галузі Вижницького району
на 2016 – 2020 роки.
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Усі ці програми забезпечують життєдіяльність територіальної громади
району.
Крім

того,

на

засіданнях

нашої

профільної

комісії

депутати

заслуховували і хід виконання зазначених програм з подальшим розглядом на
сесіях районної ради.
Також, на контролі знаходиться рішення тринадцятої сесії районної ради
№21-13/17 від 2 березня 2017 року «Про затвердження Схеми планування
території Вижницького району Чернівецької області».
Ще одним важливим аспектом в депутатській діяльності є навчання
депутатів. Тому, велике спасибі юридичному відділу виконавчого апарату
районної ради за проведення Днів депутата відповідно до питань, які цікавлять
депутатів районної ради.
Хочу відмітити, що існує тісна співпраця і допомога в роботі комісії
заступника голови районної ради, керуючого справами, виконавчого апарату.
В цілому я вважаю що наша комісія навчилась працювати злагоджено,
оперативно і професійно і я радий що всі члени комісії розуміють важливість
прийнятих рішень для громади району. Тому користуючись нагодою хотів би
подякувати всім членам комісії за їх роботу та відповідальність при розгляді
питань які виносяться на обговорення. Впевнений що й надалі наша комісія
буде залишатися надійною опорою для всіх органів влади які приймають участь
у вирішенні нагальних питань соціально-економічного розвитку району та його
жителів.
Спасибі за роботу, за співпрацю, взаєморозуміння і підтримку. Роботу
постійної комісії за звітний період пропоную оцінити задовільно.
Дякую за увагу!
Голосували: прийняти рішення

«Звіт про роботу постійної комісії

районної ради з питань промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку,
розвитку підприємництва та туризму» за основу:
За – 27, утримались – 0, проти – 0.
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Голосували: прийняти рішення

«Звіт про роботу постійної комісії

районної ради з питань промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку,
розвитку підприємництва та туризму» в цілому:
За –27, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (96-16/17 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про затвердження Технічної

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки» за основу:
За – 27, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про затвердження Технічної

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки» в цілому:
За –27, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (97-16/17 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про затвердження акту прийманняпередавання окремого нерухомого майна (будівлі старого корпусу
Мигівського НВК) зі спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міст району у комунальну власність територіальної громади
с.Мигове» за основу:
За – 27, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення «Про затвердження акту прийманняпередавання окремого нерухомого майна (будівлі старого корпусу
Мигівського НВК) зі спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міст району у комунальну власність територіальної громади
с.Мигове» в цілому:
За –27, утримались – 0, проти – 0.
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Вирішили:
Рішення прийняти (98-16/17 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про надання дозволу на списання
матеріальних

цінностей,

що

належать

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
матеріальних

цінностей,

що

належать

до

спільної

власності

територіальних громад сіл, селища, міст району» в цілому:
За –27, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (99-16/17 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про безоплатну передачу окремого
нерухомого майна (приміщення кінотеатру «Карпати») зі спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну
власність територіальної громади смт.Берегомет» 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 та доповнення:
- у пункті 1 словосполучення «…при умові збереження цільового
призначення…» замінити словами «…без права на приватизацію…»;
-

пункт 2 після слів «…на затвердження сесії районної ради.»

доповнити словосполученням «…відповідно до встановленого порядку та у
визначений цим порядком термін.».
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Голосували: прийняти рішення «Про безоплатну передачу окремого
нерухомого майна (приміщення кінотеатру «Карпати») зі спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну
власність територіальної громади смт.Берегомет» в цілому:
За –27, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (100-16/17 додається).
Питання «Різне»:
Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Колотила Г.С. стосовно створення в районній газеті «Вижницькі обрії»
сторінки, на якій висвітлювались спортивні події Вижницького району,
результати матчів чемпіонату району з футболу, турнірна таблиця» за
основу:
За – 27, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.
1. Депутатський запит депутата районної ради Колотила Г.С. стосовно
створення

в районній

газеті

«Вижницькі обрії» рубрики, на якій

висвітлювались спортивні події Вижницького району, результати матчів
чемпіонату району з футболу, турнірна таблиця, надіслати для розгляду та
відповідного реагування районній газеті «Вижницькі обрії» (Кисилиця М.В.)
(депутатський запит Колотила Г.С. додається).
2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду
у визначений законодавством термін.
Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Колотила Г.С. стосовно створення в районній газеті «Вижницькі обрії»
сторінки, на якій висвітлювались спортивні події Вижницького району,
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результати матчів чемпіонату району з футболу, турнірна таблиця»

в

цілому:
За –27, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (101-15/17 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Мендришори В.С. стосовно освітлення вул.Піонерської, вул.Перемоги та
мосту через русло річки Сірет» 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 освітлення вул.Піонерської, вул.Перемоги та мосту через русло
річки

Сірет

надіслати

для

розгляду

та

відповідного

реагування

Берегометському селищному голові Боднарюку С.М. (депутатський запит
Мендришори В.С. додається).
2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду
у визначений законодавством термін.
Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Мендришори В.С. стосовно освітлення вул.Піонерської, вул.Перемоги та
мосту через русло річки Сірет» в цілому:
За –27, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (102-16/17 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Погребняка Р.М. стосовно встановлення знаку обмеження руху вантажних
автомобілів по вул.Об’їзній в смт.Берегомет» за основу:
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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.
стосовно встановлення знаку обмеження руху вантажних автомобілів понад
40 тонн

по вул.Об’їзній в смт.Берегомет надіслати для розгляду та

відповідного реагування Службі автомобільних доріг у Чернівецькій області
(депутатський запит Погребняка Р.М. додається).
2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду
у визначений законодавством термін.

Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Погребняка Р.М. стосовно встановлення знаку обмеження руху вантажних
автомобілів по вул.Об’їзній в смт.Берегомет» в цілому:
За –27, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (103-16/17 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Троцюка П.Н.

стосовно покращення освітлення по вул.Головній в

с.Сл.Банилів» за основу:
За – 27, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.
1. Депутатський запит депутата районної ради Троцюка П.Н. стосовно
покращення освітлення по вул.Головній в с.Сл.Банилів

надіслати для

розгляду та відповідного реагування Вижницькому РЕМ (Піщальник А.С.).

41

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду
у визначений законодавством термін.
Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Троцюка П.Н.

стосовно покращення освітлення по вул.Головній в

с.Сл.Банилів» в цілому:
За –27, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (104-16/17 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Тирон Т.І. стосовно внесення змін до програми воїнів АТО та
передбачення коштів на відпочинково-реабілітаційну допомогу воїнам
АТО та їх сім’ям» за основу:
За – 27, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.
1. Депутатський запит депутата районної ради Тирон Т.І. стосовно
внесення змін до програми воїнів АТО та передбачення коштів на
відпочинково-реабілітаційну допомогу воїнам АТО та їх сім’ям надіслати
для розгляду та відповідного реагування Вижницькій районній державній
адміністрації.
2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду
у визначений законодавством термін.
Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Тирон Т.І. стосовно внесення змін до програми воїнів АТО та
передбачення коштів на відпочинково-реабілітаційну допомогу воїнам
АТО та їх сім’ям» в цілому:
За –27, утримались – 0, проти – 0.
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Вирішили:
Рішення прийняти (105-16/17 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Павлюка В.Ю. стосовно упорядкування демонтованих електроопор в
с.Іспас» за основу:
За – 27, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.
1. Депутатський запит депутата районної ради Павлюка В.Ю. стосовно
упорядкування демонтованих електроопор в с.Іспас надіслати для розгляду
та відповідного реагування Вижницькому РЕМ (Піщальник А.С.).
2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду
у визначений законодавством термін.
Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Павлюка В.Ю. стосовно упорядкування демонтованих електроопор в
с.Іспас» в цілому:
За –27, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (106-16/17 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Хоми П.А. стосовно заміни електроопор по вул.Героїв Майдану-140-142 в
с.Лукавці» 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 Хоми П.А. стосовно
заміни електроопор по вул.Героїв Майдану-140-142 в с.Лукавці надіслати
для розгляду та відповідного реагування Вижницькому РЕМ (Піщальник
А.С.).
2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду
у визначений законодавством термін.
Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Хоми П.А. стосовно заміни електроопор по вул.Героїв Майдану-140-142 в
с.Лукавці» в цілому:
За –27, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (107-16/17 додається).

Андрюк М.І. – голова районної ради.
Є пропозиція прийняти протокольне рішення стосовно звернення
депутатів районної ради до Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області
щодо надання інформації.
За – 27, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення та звернення:
1. Прийняти звернення до Служби автомобільних доріг у Чернівецькій
області з приводу надання інформації (звернення додається).
2.

Це

рішення

із

текстом

звернення

направити

до

Служби

автомобільних доріг у Чернівецькій області.
3. Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами
районної ради Івоняка Г.С.
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4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови районної ради Вірсту С.Д.
Службі автомобільних доріг у
Чернівецькій області
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів районної ради VII скликання
До Вижницької районної ради та Вижницької районної державної
адміністрації постійно надходять багаточисленні звернення жителів району
щодо незадовільного стану автодоріг.
Вижницька районна рада Чернівецької області звертається до Вас з
проханням надати інформацію щодо проведення поточних та капітальних
ремонтних

робіт

автодоріг

державного

та

місцевого

значення

у

Вижницькому районі на 2017 рік.
Також просимо надати інформацію з вказанням відрізків доріг,
кошторисної вартості ремонту та виконавців робіт.
Заздалегідь вдячні за взаєморозуміння та співпрацю.
Голосували: прийняти протокольне рішення

«Про звернення

депутатів районної ради» в цілому:
За –27, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (02-16/17 додається).
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Шановні колеги!
Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути.
Шістнадцяту сесію районної ради сьомого скликання оголошую
закритою.
Голова районної ради

М.Андрюк
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