УКРАЇНА
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ
позачергової вісімнадцятої сесії районної ради
VІІ скликання
19 жовтня 2017 року

м.Вижниця
1000 год.

Присутні

- 23 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;
Начальники:
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- державної податкової інспекції;
- управління державної казначейської служби України у Вижницькому
районі;
- управління Пенсійного фонду у Вижницькому районі;
- районного центру зайнятості населення;
- керівники окремих підприємств, установ і організацій, служб району;
- голови Вижницької та Вашківецької ОТГ;
- селищний, сільські голови;
- керівники районних організацій політичних партій, блоків, громадських
формувань;
- представники засобів масової інформації.
Андрюк М.І. – голова районної ради вніс пропозицію обрати
секретаріат позачергової вісімнадцятої сесії районної ради.
Обрання секретаріату:
Голосували за пропозицію голови районної ради Андрюка М.І.: обрати
секретаріат позачергової вісімнадцятої

сесії районної ради у складі трьох

депутатів:
За – 23, проти – 0, утримались – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (додається №128-18/17)
Андрюк М.І. – голова районної ради вніс пропозицію обрати лічильну
комісію позачергової вісімнадцятої сесії районної ради.
Обрання лічильної комісії:
Голосували за пропозицію голови районної ради Андрюка М.І.: обрати
лічильну комісію позачергової вісімнадцятої сесії районної ради у складі трьох
депутатів:
За – 23, проти – 0, утримались – 0.
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Вирішили :
Рішення прийняти (додається №129-18/17).
Обговорення порядку денного та регламенту роботи позачергової
вісімнадцятої сесії районної ради VІІ скликання:
Голосували за пропозицію голови районної ради Андрюка М.І.:
прийняти порядок денний та регламент роботи позачергової вісімнадцятої сесії
районної ради VІІ скликання за основу:
За – 23, проти – 0, утримались – 0.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік.
Доповідач: 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.
2. Про надання дозволу на списання заборгованості, строк позовної
давності якої минув і яка є безнадійною для погашення.
Доповідач: Л.Кириляк – начальник фінансового управління Вижницької
районної державної адміністрації.
3. Про затвердження Тимчасового положення про надання в оренду
нерозподілених
(невитребуваних)
земельних
часток
(паїв)та
неуспадкованих
земельних
ділянок
для
ведення
товарного
сільськогосподарського виробництва, що входять до складу спадщини
(яка може бути відумерлою).
Доповідач: Г.Вірста - завідувач сектору агропромислового розвитку
відділу економіки та агропромислового розвитку Вижницької районної
державної адміністрації.
4. Про надання дозволу орендарю, фізичній особі-підприємцю
Паринюку В.В. на проведення невід’ємних поліпшень орендованого майна
за адресою: вул.Івасюка, 5а в м.Вижниця за рахунок власних коштів.
5. Про затвердження акту приймання-передавання окремого
нерухомого майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селища,
міст району у комунальну власність територіальної громади с.Банилів.
6. Про безоплатну передачу рухомого майна Вижницької районної
дирекції кіновідеомережі зі спільної власності територіальних громад сіл,
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селища, міст району у комунальну власність територіальних громад с.
Долішній Шепіт та смт. Берегомет.
7. Про переукладання на новий термін договорів позички
(безоплатного користування) окремого нерухомого та рухомого майна
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району.
Доповідач по 4-7 питаннях: О.Джал - завідувач відділу з питань
управління об’єктами комунальної власності, інвестицій та транскордонного
співробітництва виконавчого апарату Вижницької районної ради.
8. Про вирішення питань щодо продовження терміну дії контрактів з
керівниками підприємств, установ, закладів, які використовують майно,
що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища,
міст району.
Доповідач: М.Андрич – начальник відділу освіти Вижницької районної
державної адміністрації.
9. Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки.
Доповідач: А.Будз – начальник відділу у Вижницькому районі Головного
управління Держгеокадастру у Чернівецькій області.
10. Про внесення змін до кількості та структури штату виконавчого
апарату районної ради.
11. Про утворення господарської групи при районній раді.
Доповідач по 10-11 питаннях: К.Голобуцька - завідувач юридичного
відділу виконавчого апарату Вижницької районної ради.
Інші регламентні норми:
Перерва: через півтори години роботи сесії - на 15 хв.
Запитання та депутатські запити подавати в усній або письмовій формі.
Для доповідей до 10 хв.
Для співдоповідей до 5 хв.
Для виступів надавати до 3 хв.
Для оголошення депутатських запитів та для повторних виступів
надавати до 3-х хв.
Шановні депутати!
Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», Регламенту
Вижницької районної ради, пропозицій щодо оприлюднення і включення в
порядок денний позачергової вісімнадцятої сесії інших питань і проектів
рішень до них у встановлені терміни не надходило.
Голосували:
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Прийняти порядок денний та регламент роботи
вісімнадцятої сесії районної ради VІІ скликання в цілому:

позачергової

За – 23, проти – 0, утримались – 0.
Розгляд питань порядку денного:
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”.
Збільшується обсяг доходної частини районного бюджету в загальній
сумі 1212600 гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 1212600
гривень за рахунок:
-

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі
530000 гривень;
- медичної субвенції з державного бюджету в сумі 600000 гривень;
-

цільової субвенції з Мигівського сільського бюджету по загальному

фонду в загальній сумі 65000 гривень для головного розпорядника коштів
“Відділ освіти Вижницької районної державної адміністрації” на придбання
постільної білизни у Великівському ДНЗ-ЗНЗ в сумі 9000 гривень та 26000
гривень для Мигівського НВК – опорний заклад Вижницької районної ради на
харчування дітей пільгової категорії, для

головного розпорядника коштів

“Відділ охорони здоров’я Вижницької районної державної адміністрації” в сумі
30000 гривень на

Комплексну програму підтримки та розвитку діяльності

Центру Червоного Хреста для медикосоціальної підтримки та реабілітації на
2017-2019 роки;
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-

цільової субвенції з Банилівського сільського

бюджету по

загальному фонду в загальній сумі 17600 гривень для головного розпорядника
коштів “Відділ освіти Вижницької районної державної адміністрації”

на

продукти харчування пільгової категорії учнів по Банилівській ЗОШ І-ІІІ
ступеня ім.І.Діяконюка.
Здійснюється розподіл вільного залишку коштів загального фонду
районного бюджету, що утворився на початок року в сумі 533500 гривень.
Збільшується загальний обсяг видатків районного бюджету на 2017
рік в сумі 1746100 гривень, з них за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій в сумі 530000 гривень, за рахунок іншої субвенції
місцевих рад в сумі 82600 гривень, за рахунок розподілу вільного залишку
коштів загального фонду районного бюджету, що утворився на початок року в
сумі 533500 гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 934100 гривень,
по спеціальному фонду в сумі 812000 гривень, з них бюджет розвитку в сумі
812000 гривень,

за рахунок передачі коштів із загального фонду до

спеціального фонду..
Зокрема, у зв’язку із зазначеним вносяться відповідні зміни по головних
розпорядниках коштів районного бюджету:
Головному розпоряднику коштів “Вижницька районна рада“ надаються
кошти по спеціальному фонду в сумі 25000 гривень, в тому числі:
по КПКВКМБ 0118600 “Інші видатки” збільшуються асигнування на
суму 25000 гривень за рахунок вільного залишку коштів загального фонду
районного бюджету, що утворився на початок року на капітальний ремонт
приміщень районної ради під трудовий архів.
Головному розпоряднику коштів “Районна державна адміністрація”
надаються кошти в сумі 8000 гривень по загальному фонду, в тому числі:
по КПКВКМБ 0318370 “Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку регіонів” збільшуються асигнування на суму 8000 гривень, з них:
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- на виконання Програми матеріально-технічного забезпечення управління
соціального захисту населення Вижницької РДА на 2015-2017 роки в сумі 8000
гривень за рахунок вільного залишку коштів загального фонду районного
бюджету, що утворився на початок року
Головному розпоряднику коштів “Відділ освіти Вижницької районної
державної адміністрації” збільшуються асигнування на 872600 гривень, в тому
числі по загальному фонду в сумі 112600 гривень, по спеціальному фонду в
сумі 760000 гривень, з них:
по

КПКВКМБ

1011020“Надання

загальної

середньої

освіти

загальноосвітніми навчальними закладами”, збільшуються асигнування по
загальному фонду на суму 112600 гривень в тому числі:
-на придбання постільної білизни у Великівському ДНЗ-ЗНЗ в сумі 9000
гривень;
- на харчування дітей пільгової категорії Мигівського НВК – опорний
заклад Вижницької районної ради в сумі 26000 гривень;
- на підготовку загальноосвітніх навчальних закладів району до
зимового періоду в сумі 60000 гривень;
- на продукти харчування пільгової категорії учнів по Банилівській ЗОШ
І-ІІІ ступеня ім.І.Діяконюка в сумі 17600 гривень;
по

КПКВКМБ

1011020“Надання

загальної

середньої

освіти

загальноосвітніми навчальними закладами”, збільшуються асигнування по
спеціальному фонду на суму 760000 гривень в тому числі:
- придбання комп’ютерної техніки для Банилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
імені Івана Діяконюка, с. Банилів Вижницького району в сумі 100000 гривень;
- на капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Банилівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів імені Івана Діяконюка, с. Банилів Вижницького району в сумі 200000
гривень;
- на капітальний ремонт спортивного залу

Бережонського НВК

Вижницької районної ради Вижницького району Чернівецької області, с.
Бережонка Вижницького район в сумі 30000 гривень;
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-

придбання

спортивного

інвентарю

для

Бережонського

НВК

Вижницької районної ради Вижницького району Чернівецької області, с.
Бережонка Вижницького району в сумі 20000 гривень;
- на капітальний ремонт приміщення Бережонського НВК Вижницької
районної ради Вижницького району Чернівецької області, с. Бережонка
Вижницького району в сумі 80000 гривень;
- на капітальний ремонт будівлі Д.Шепітського НВК с. Долішній Шепіт
Вижницького району в сумі 200000 гривень.
- капітальний ремонт системи опалення Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст.
с.Лукавці Вижницького району в сумі 130000 гривень.
Головному розпоряднику коштів “Відділ охорони здоров’я Вижницької
районної державної адміністрації” збільшуються асигнування на суму 627000
гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 630000 гривень, з них:
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
525000 гривень,;
КПКВКМБ 1412120 “Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню”,
КЕКВ 2282 “Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,
не віднесені до заходів розвитку”, збільшуються асигнування на суму 40000
гривень ;
КПКВКМБ 1412150 “Первинна медико-санітарна допомога”, КЕКВ 2282
“Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені
до заходів розвитку”, збільшуються асигнування на суму 20000 гривень ;
КПКВКМБ 1412180 “'Первинна медична допомога населенню”, КЕКВ
2282 “Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не
віднесені до заходів розвитку”, збільшуються асигнування на суму 15000
гривень ;
КПКВКМБ 1412220 “Інші заходи в охороні здоров’я”, КЕКВ 2282
“Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені
до заходів розвитку”, збільшуються асигнування на суму 30000 гривень по
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Комплексній програмі підтримки та розвитку діяльності Центру Червоного
Хреста для медикосоціальної підтримки та ребілітації на 2017-2019 роки ;
по спеціальному фонду в сумі 27000 гривень, з них:
по КПКВКМБ 1412010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню”, КЕКВ 3210“Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)", збільшуються асигнування на суму 27000 гривень по КУ
“Вижницька районна центральна лікарня” на придбання бензогенератора для
безперебійного постачання електроенергії в хірургічне та анестезіологічне
відділення.
Головному

розпоряднику

коштів

“Відділ

культури

Вижницької

райдержадміністрації” надаються кошти по загальному фонду в сумі 43500
гривень, з них:
по КПКВКМБ 2414060 “Бiблiотеки” КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім
комунальних) ” збільшуються асигнування на суму 3140 гривень на оплату
послуг з перевірки і очищення димових та вентиляційних каналів, а також
технічного обслуговування систем газопостачання;
по КПКВКМБ

2414090 “Палаци i будинки культури, клуби та iншi

заклади клубного типу”, КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних) ”
збільшуються асигнування на суму 2360 гривень на оплату послуг з перевірки і
очищення

димових

та

вентиляційних

каналів,

а

також

технічного

обслуговування систем газопостачання;
по

КПКВКМБ2414100

“Школи

естетичного

виховання

дiтей”

збільшуються асигнування на суму 38000 гривень, в тому числі по КЕКВ 2240
“Оплата послуг (крім комунальних) ” в сумі 20000 гривень на завершення
поточного ремонту внутрвшньої вбиральні Берегометської школи естетичного
виховання, КЕКВ 2275 “Оплата інших енергоносіїв ” в сумі 18000 гривень на
придбання твердого палива.
Надається субвенція з районного бюджету Берегометському селищному
бюджету по загальному фонду в загальній сумі 100000 гривень на капітальний
ремонт (облаштування) дитячого ігрового майданчика по вул. Титова, 6,6а,6б,
смт. Берегомет Вижницького району за рахунок коштів субвенції з державного
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бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій.
Надається інша субвенція з районного бюджету по загальному фондув
сумі 50000 гривень, з них Слобода-Банилівському сільському бюджету в сумі
40000 гривень на виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам
апарату управління та закладам культури.
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
20.09.2017 року № 280 “Про уточнення показників районного бюджету”.
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:
Фінансовому управлінню Вижницької райдержадміністрації при внесенні
змін до районного бюджету на 2017 рік врахувати видатки для фінансування, а
саме:
- філії Вашківецької школи мистецтв с.Банилів на придбання твердого
палива - 10 000 грн.;
- відділу освіти Вижницької райдержадміністрації для капітального
ремонту системи опалення Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст. - 130 000 грн. (на умовах
співфінансування Лукавецької сільської ради);
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-

відділу освіти Вижницької райдержадміністрації для

належної

підготовки загальноосвітніх навчальних закладів району до зимового періоду 60 000 грн.;
- відділу охорони здоров’я Вижницької райдержадміністрації на
придбання бензогенератора для безперебійного постачання електроенергії в
хірургічне та анестезіологічне відділеннях КУ «Вижницька ЦРЛ» - 27 000 грн.;
- відділу культури Вижницької райдержадміністрації - 33 500 грн. в тому
числі:
- на оплату послуг з перевірки і очищення димових та вентиляційних
каналів, а також технічного обслуговування систем газопостачання Вижницької
районної бібліотеки та Вижницького районного будинку народної творчості та
дозвілля - 5 500 грн.;
- на придбання твердого палива для Берегометської школи естетичного
виховання - 8 000 грн.;
-

на

завершення

поточного

ремонту

внутрішньої

вбиральні

Берегометської школи естетичного виховання - 20 000 грн.;
-

управління

райдержадміністрації

праці

та

соціального

захисту

населення

на виконання заходів відповідно до комплексної

програми «Матеріально-технічного забезпечення управління соціального
захисту населення Вижницької РДА на 2015-2017 роки» - 8 000 грн.;
- Слобода-Банилівської сільської ради на виплату заробітної плати з
нарахуваннями - 40 000 грн.;
- районної ради на капітальний ремонт приміщень районної ради під
трудовий архів - 25 000 грн.
Голосували: прийняти рішення

«Про внесення змін до районного

бюджету на 2017 рік» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про внесення змін до районного

бюджету на 2017 рік» в цілому:
За –23, утримались – 0, проти – 0.
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Вирішили:
Рішення прийняти (130-18/17 додається).
Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового
управління районної державної адміністрації з питання «Про надання дозволу
на списання заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка є
безнадійною для погашення».
Шановні депутати!
1.Обґрунтування необхідності прийняття рішення сесії:
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.1998
р. №1085-р.; розпоряджень голови районної державної адміністрації від
16.02.1999 р. №58 «Про погашення заборгованості сільськогосподарських
товаровиробників району за мінеральні добрива та нафтопродукти за рахунок
дотації місцевому бюджету 1998 року; згідно розпорядження Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 1998 р. № 1085-р, від 20.05.1999 р. №144 “Про
затвердження

Порядку погашення

заборгованості

сільськогосподарських

товаровиробників за мінеральні добрива під урожай 1998 року в рахунок
дотації місцевому бюджету”; постанови Кабінету Міністрів України від
05.07.1999

року

№1191

“Про

забезпечення

сільськогосподарських

товаровиробників у пальному для проведення збиральних та осінньо-польових
робіт у 1999 році”; від 31 серпня 1999 р. №232 “Про затвердження Порядку
надання та повернення коштів, виділених на одержання паливно-мастильних
матеріалів з районного бюджету”, з метою забезпечення бюджетної сфери
району основними продуктами харчування у 1998-1999 році була надана
позичка з районного бюджету сільгосптоваровиробникам: СС „Зоря”, ТзОВ
“Луківецьке”,

АПКОВ “Колос”, АС„Нива”, СТОБ „Промінь”, на умовах її

повернення у вигляді товарно-матеріальних ресурсів, послуг та продукції, в
межах недоїмки по платежах до місцевих бюджетів області. Повернення
зазначеної позички здійснювалось через заготівельні та переробні підприємства
області шляхом здачі продукції і подальшої реалізації її бюджетним установам
та організаціям, але не пізніше 1 жовтня 1999 року.
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У

зв’язку

з

важким

фінансовим

станом

сільськогосподарських

підприємств району, розпорядженням голови райдержадміністрації від 03
грудня 1999 року № 294-р “Про внесення змін до розпоряджень голови
райдержадміністрації від 20.05.1999 р. № 144, від 31.08.1999 р. № 232, від
26.07.1999 р. № 193 та від 12.08.1999 р. № 206-р”, погашення заборгованості по
бюджетній позичці, одержаній під регіональне замовлення 1999 року, було
продовжено термін повернення бюджетної позички до 1 січня 2001 року.
Зазначені

у

додатку

до

проекту

рішення

сесії

районної

ради

сільгосптоваровиробники та підприємства припинили цивільну правоздатність
згідно рішень суду, про що внесено відповідні записи до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 699449 від
17.01.2013 року, № 699452 від 28.11.2008 року, № 699455 від 29.08.2006 року,
№ 699457 від 29.12.2009 року,

№ 699447 від

19.03.2010 року,

(копії

додаються).
Відповідно до наказу Державної казначейської служби України від
16.04.2014 № 105 „Про затвердження змін до наказів Державного казначейства
України” та листа Управління Державної казначейської служби України у
Вижницькому районі від 02.10.2014 р. № 03-60/2607, в жовтні 2014 року
заборгованість у загальній сумі 16151,78 грн. переведена з балансового рахунку
1522 “Довгострокові кредити надані з місцевого бюджету” на балансовий
рахунок 1528 „Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з
місцевого бюджету”, призначення якого є облік сум безнадійної для стягнення
та іншої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами,
наданими з місцевого бюджету.
2.

Мета і шляхи її досягнення:

Управлінню Державної казначейської служби України у Вижницькому
районі Чернівецькій області відобразити в бухгалтерському обліку і звітності
про виконання

районного бюджету списання заборгованості спеціального

фонду перед районним бюджетом по регіональному контракту 1998-1999 р. на
придбання мінеральних добрив та паливно-мастильних матерів для суб’єктів

13

господарювання, строк позовної давності якої минув і яка є безнадійною для
погашення (2009-2010 рр.) на загальну суму 16 151,78 грн.
3. Правові аспекти:
Підставою для розроблення

проекту рішення сесії районної ради є

Цивільний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні», підпункт „а” підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового
кодексу України, Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань,
затвердженим наказом Міністерства фінансів України №879 від 2 вересня 2014
року, накази Міністерства фінансів України від 02.04.2014 року № 372 „Про
затвердження Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань
бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з
бухгалтерського обліку бюджетних установ”, від 02.03.2012 року № 309 „Про
затвердження

Порядку

реєстрації

та

обліку

бюджетних

зобов’язань

розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах
Державної казначейської служби України”, від 29.12.2015 року № 1219 „Про
затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в
державному секторі” (із змінами), від 21.10.2013 року № 885 „Про
затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності
про виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державної
казначейської служби України”, наказ Державної казначейської служби
України від 28.11.2000 року №119 „Про затвердження інструктивної бази”;
витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців за № 699449 від 17.01.2013 року, № 699452 від 28.11.2008 року, №
699455 від 29.08.2006 року, № 699457 від 29.12.2009 року,

№ 699447 від

19.03.2010 року.
3. Фінансово-економічне обґрунтування:
Відображення у бухгалтерському обліку і звітності відповідних операцій
дасть можливість списати заборгованість суб’єктів господарювання, які згідно
чинного

законодавства припинили цивільну правоздатність, по позичці,

наданій з районного бюджету під регіональний контракт 1998-1999 р. на
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придбання

мінеральних добрив та

паливно-мастильних матерів,

термін

позовної давності якої минув, і яка є безнадійною для погашення.
5. Прогноз результатів:
В результаті виконання рішення сесії районної ради буде забезпечено
списання заборгованості по позичці, наданій з районного бюджету під
регіональний контракт 1998-1999 р. на придбання

мінеральних добрив та

паливно-мастильних матерів для суб’єктів господарювання, які згідно чинного
законодавства

припинили

цивільну

правоздатність,

та

погашення

заборгованості перед районним бюджетом, термін позовної давності якої минув
і яка є безнадійною для погашення.
Дякую за увагу!
Голосували: прийняти рішення «Про надання дозволу на списання
заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка є безнадійною для
погашення» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення «Про надання дозволу на списання
заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка є безнадійною для
погашення» в цілому:
За –23, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (131-18/17 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про затвердження Тимчасового

положення про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних)
земельних часток (паїв)та неуспадкованих земельних ділянок для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, що входять до складу
спадщини (яка може бути відумерлою)» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Виступили:

15

Вірста Г.В. - завідувач сектору

агропромислового розвитку

відділу

економіки та агропромислового розвитку Вижницької районної державної
адміністрації.
Татарин Ю.Д. – депутат районної ради.
Никифоряк Ю.П. – депутат районної ради.
Голосували: прийняти рішення

«Про затвердження Тимчасового

положення про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних)
земельних часток (паїв)та неуспадкованих земельних ділянок для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, що входять до складу
спадщини (яка може бути відумерлою)» в цілому:
За –23, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (132-18/17 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про надання дозволу орендарю,

фізичній особі-підприємцю Паринюку В.В. на проведення невід’ємних
поліпшень орендованого майна за адресою: вул.Івасюка, 5а в м.Вижниця
за рахунок власних коштів» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про надання дозволу орендарю,

фізичній особі-підприємцю Паринюку В.В. на проведення невід’ємних
поліпшень орендованого майна за адресою: вул.Івасюка, 5а в м.Вижниця
за рахунок власних коштів» в цілому:
За –23, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (133-18/17 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про затвердження акту прийманняпередавання

окремого

нерухомого

майна

зі

спільної

власності
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територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність
територіальної громади с.Банилів» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення «Про затвердження акту прийманняпередавання

окремого

нерухомого

майна

зі

спільної

власності

територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність
територіальної громади с.Банилів» в цілому:
За –23, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (134-18/17 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про безоплатну передачу рухомого
майна Вижницької районної дирекції кіновідеомережі зі спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність
територіальних громад с. Долішній Шепіт та смт. Берегомет» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення «Про безоплатну передачу рухомого
майна Вижницької районної дирекції кіновідеомережі зі спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність
територіальних громад с. Долішній Шепіт та смт. Берегомет» в цілому:
За –23, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (135-18/17 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про переукладання на новий термін
договорів позички (безоплатного користування) окремого нерухомого та
рухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища,
міст району» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
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Голосували: прийняти рішення «Про переукладання на новий термін
договорів позички (безоплатного користування) окремого нерухомого та
рухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища,
міст району» в цілому:
За –23, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (136-18/17 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про вирішення питань щодо

продовження терміну дії контрактів з керівниками підприємств, установ,
закладів, які використовують майно, що належить до спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міст району» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про вирішення питань щодо

продовження терміну дії контрактів з керівниками підприємств, установ,
закладів, які використовують майно, що належить до спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міст району» в цілому:
За –23, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (137-18/17 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про затвердження Технічної

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про затвердження Технічної

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки» в цілому:
За –23, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (138-18/17 додається).
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Голосували: прийняти рішення «Про внесення змін до кількості та
структури штату виконавчого апарату районної ради» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення «Про внесення змін до кількості та
структури штату виконавчого апарату районної ради» в цілому:
За –23, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (139-18/17 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про утворення господарської групи
при районній раді» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення «Про утворення господарської групи
при районній раді» в цілому:
За –23, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (140-18/17 додається).
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Шановні колеги!
Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути.
Позачергову вісімнадцяту сесію районної ради сьомого скликання
оголошую закритою.

Голова районної ради

М.Андрюк
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