УКРАЇНА
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
дев’ятнадцятої сесії районної ради
VІІ скликання
21 грудня 2017 року

м.Вижниця
1100 год.

Присутні

- 23 депутати районної ради
із 34 (список додається)

Головує: Андрюк М.І. – голова районної ради.
Президія:
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:
- державної податкової інспекції;
- управління державної казначейської служби України у Вижницькому
районі;
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- 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 дев’ятнадцятої сесії районної ради.
Обрання секретаріату:
Голосували за пропозицію голови районної ради Андрюка М.І.: обрати
секретаріат дев’ятнадцятої сесії районної ради у складі трьох депутатів:
За – 23, проти – 0, утримались – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (додається 142-19/17)
Андрюк М.І. – голова районної ради вніс пропозицію обрати лічильну
комісію дев’ятнадцятої сесії районної ради.
Обрання лічильної комісії:
Голосували за пропозицію голови районної ради Андрюка М.І.: обрати
лічильну комісію дев’ятнадцятої сесії районної ради у складі трьох депутатів:
За – 23, проти – 0, утримались – 0.
Вирішили :
Рішення прийняти (додається №143-19/17).
Обговорення порядку денного та регламенту роботи дев’ятнадцятої
сесії районної ради VІІ скликання:
Голосували за пропозицію голови районної ради Андрюка М.І.:
прийняти порядок денний та регламент роботи дев’ятнадцятої сесії районної
ради VІІ скликання за основу:
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За – 23, 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 Погребняка Р.М. стосовно
вирішення питання щодо відключення споживачів від лінії, яка належить
Надвірнанафтогаз та приєднання їх до ліній Вижницького Рем та проведення
розгрузки ліній електропередач від трансформатора №ТР-145 (РУ0,4 Кв) по
вул.Руській, Кармелюка, Чапаєва,4 пров.Кармелюка.
2. Про запит депутата районної ради Погребняка Р.М. стосовно надання
обґрунтованого пояснення на демонтаж приладів після передачі приміщення
кінотеатру «Карпати» в смт.Берегомет.
3. Про запит депутата районної ради Погребняка Р.М. стосовно
скасування рішення ліквідації медичної ланки «Швидка допомога».
4. Про запит депутата районної ради Хоми П.А. стосовно встановлення
автомобільних вагових комплексів на Берегометській об’їзній дорозі.
5. Про запит депутата районної ради Романюка І.Т. про направлення
звернення районної ради до Кабінету Міністрів України та Фонду Держмайна
України щодо підтримання ініціатив місцевих рад району стосовно передачі
пансіонату з лікування матері і дитини «Зелені пагорби» у власність
Вижницької міської об’єднаної громади та дитячого закладу оздоровлення та
відпочинку «Юність» у власність територіальної громади смт. Берегомет.
6. Про запит депутата районної ради Романюка І.Т. щодо включення в
порядок денний чергової сесії районної ради питання про формування тарифів
на теплову енергію.
7. Про запит депутата районної ради Романюка І.Т. щодо звернення до
Кабінету Міністрів України стосовно виділення коштів на об’єкти, які
передбачені

Програмою

соціально-економічного

розвитку

Вижницького

району.
8. Про запит депутата районної ради Хоми П.А. щодо заміни вводу та
трубопроводу жительці хут.Лукавецький Майдан Олексюк Н.Д.
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9. Про запит депутата районної ради Вірсти С.Д. щодо асфальтування
з’їздів на хуторі Серафинець.
Пропоную включити ці питання розглянути в питанні «РІЗНЕ» порядку
денного сесії.
За – 23, проти – 0, утримались – 0.
Пропозицію прийнято.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про Програму економічного і соціального розвитку Вижницького
району на 2018 рік.
Доповідач: М.Федорощак – начальник відділу економіки та
агропромислового розвитку Вижницької районної державної адміністрації.
2. Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення
управління
соціального
захисту
населення
Вижницької
райдержадміністрації на 2018-2020 роки.
Доповідач: О.Войтенко – начальник управління соціального захисту
Вижницької районної державної адміністрації.
3. Про комплексну Програму розвитку інформаційної та видавничої
галузей Вижницького району на 2018-2020 роки.
Доповідач: Ю.Королюк – начальник відділу внутрішньої політики та
доступу до публічної інформації апарату Вижницької районної державної
адміністрації.
4. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку культури
Вижницького району на 2016-2018 р.р.
Доповідач: Н.Додяк – начальник відділу культури Вижницької районної
державної адміністрації.
5. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9
місяців 2017 року.
6. Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік.
7. Про районний бюджет на 2018 рік.
Доповідач по 5-7 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.
8. Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки.
Доповідач: А.Будз – начальник відділу у Вижницькому районі Головного
управління Держгеокадастру у Чернівецькій області.
9. Про внесення змін до складу структури штату виконавчого
апарату районної ради та відміну рішення позачергової вісімнадцятої сесії
Вижницької районної ради VII скликання №140-18/17 від 19.10.2017 року
"Про утворення господарської групи при районній раді».
Доповідач: К.Голобуцька - завідувач юридичного відділу виконавчого
апарату Вижницької районної ради.
4

10. Про затвердження актів приймання-передавання 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.
11. Про надання дозволу на списання та передачу окремого майна,
що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища,
міст району.
Доповідач по 10-11 питаннях: О.Джал - завідувач відділу з питань
управління об’єктами комунальної власності, інвестицій та транскордонного
співробітництва виконавчого апарату Вижницької районної ради.
12. Про план роботи Вижницької районної ради VII скликання на
2018 рік.
Доповідач: Г.Івоняк – керуючий справами районної ради.
13.Різне
Шановні депутати!
Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», Регламенту
Вижницької районної ради, пропозицій щодо оприлюднення і включення в
порядок денний дев’ятнадцятої сесії інших питань і проектів рішень до них у
встановлені терміни не надходило.
Голосували:
Прийняти порядок денний та регламент роботи дев’ятнадцятої сесії
районної ради VІІ скликання в цілому:
За – 23, проти – 0, утримались – 0.
Розгляд питань порядку денного:
Слухали: Федорощака Миколу Миколайовича – начальника відділу
економіки та агропромислового розвитку Вижницької районної державної
адміністрації «Про Програму економічного і соціального розвитку
Вижницького району на 2018 рік».
Шановні депутати!
Програму економічного і соціального розвитку Вижницького району на
2018 рік розроблено відділом економки та агропромислового розвитку районної
державної адміністрації з урахуванням пропозицій структурних підрозділів
районної державної адміністрації, виконавчих органів об’єднаних
територіальних громад, селищної, сільських рад, завдань і заходів районних
програм у розрізі галузей і сфер діяльності на виконання розпоряджень
обласної державної адміністрації «Про формування проекту Програми
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2018 рік» від
18.10.2017 року №898-р та районної державної адміністрації «Про формування
проекту Програми економічного і соціального розвитку Вижницького району
на 2018 рік» від 27 жовтня 2017 року № 342.
Програма передбачає забезпечення погоджених спільних дій місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за для втілення
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єдиної державної політики розвитку району.
Програму розроблено з урахуванням завдань і положень Державної
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої
Постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 та
Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року та Плану
заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області
на період до 2020 року.
Метою Програми є забезпечення стабілізації економіки, створення умов
для динамічного і збалансованого розвитку району та підвищення якості життя
населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень.
Прогнозні розрахунки і заходи Програми розроблені на основі аналізу
поточної соціально-економічної ситуації району з урахуванням тенденцій за 9
місяців 2017 року, пропозицій структурних підрозділів районної державної
адміністрації, виконавчих органів об’єднаних територіальних громад, селищної,
сільських рад, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, завдань
і заходів районних програм у розрізі галузей і сфер діяльності.
Аналіз економічного і соціального розвитку району в 2017 році
Аналіз стану виконання Програми економічного і соціального розвитку
Вижницького району на 2017 рік свідчить, що вжиті заходи, які здійснювалися
впродовж звітного періоду, сприяли стабілізації та подальшому нарощуванню
економічного потенціалу району. Особлива увага органами місцевого
самоврядування та виконавчої влади приділялася пріоритетним напрямкам
розвитку економіки району, а саме: розвитку промислового комплексу, високопродуктивності агропромислового комплексу, рекреаційно-туристичної сфери
інфраструктури та будівництва.
Промисловий потенціал району представлений 25 середніми та малими
підприємствами основного кола. Відповідно до галузевої структури, основу
промислового комплексу району формують підприємства з виготовлення
виробів з деревини (17), виробництва харчових продуктів та напоїв (2),
добувної промисловості і розроблення кар’єрів (4), виробництва готових
металевих виробів (1), виробництва паперу та поліграфічної діяльності (1).
Виробництво промислової продукції в розрізі галузей
За 9 місяців 2017 року обсяг виробництва продукції промисловими
підприємствами району склав 133,9 млн. грн., що на 19,0 млн. грн. (16,5 %)
більше, порівняно з аналогічним періодом 2016 року.
Обсяг виробництва промислової продукції (табл.)
Зовнішньоекономічною
діяльністю
займалися
підприємства
деревообробної галузі ТзОВ «Здоровий сон», ДП «Берегометське ЛМГ», МПП
«Красток», ПП «Ковалі», Вижницький держспецлісгосп АПК, ПП «СЕШ», ТОВ
«Мілієве брикет» та ТОВ «Стробіле Енерджі». Обсяг експортованої
промислової продукції склав 57,4 млн. грн., що більше аналогічного періоду
минулого року на 4,6 млн. грн. (8,7 %).
Обсяг експортованої промислової продукції (табл.)
Агропромисловий комплекс відіграє особливу роль в соціальноекономічному житті району, адже 34% площі території району задіяні в
сільському господарстві.
Вся посівна площа під урожай 2017 року, включаючи багаторічні трави
посіву минулих років по всіх категоріях господарств району склала 19084 га, з
6

них озимі сільськогосподарські культури всього - 3614 га, ярі всього – 11251
га. Всі роботи по догляду за посівами та збиранню врожаю
сільськогосподарських культур проведені в оптимальні агротехнічні терміни.
По всіх категоріях господарств очікується валове виробництво зерна у
бункерній вазі в загальній кількості 27726 тонн, що на 1575 тонн більше від
аналогічного показника в минулому році.
В районі налічується 83 фермерських господарства, якими
використовується 1361,0 га угідь.
Станом на 01.10.2017 року в основних сільськогосподарських
підприємствах району поголів’я ВРХ склало 131 гол., що на 12% більше
відповідного періоду минулого року, в тому числі корів – 50 гол. Поголів’я
свиней складає 998 гол., що на 4,6% більше відповідного періоду минулого
року.
Валовий надій молока склав 1633 ц, що на 5% більше минулорічного
рівня, середній надій молока на корову досяг 3266 кг, що на 5% більше.
Вирощування худоби і птиці в живій вазі склало 933,48 ц, реалізація худоби і
птиці на забій – 602,99 ц.
За звітний період укладено 7275 договорів оренди земельних часток (паїв),
площа орендованої землі склала 7327 га, на яку нарахована орендна плати на
загальну суму 6млн. 89,8тис.грн., орендарями земельних часток (паїв) фактично
виплачено орендної плати на загальну суму 3млн. 971,2тис.грн., що становить
65% до нарахованої.
Залучення інвестицій.
На розвиток економіки району за 9 місяців 2017 року за рахунок усіх
джерел фінансування освоєно 48,3 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 11,7
млн. грн. (32 %) більше порівняно з відповідним періодом минулого року. В
розрахунку на одну особу по району обсяг інвестицій склав 868,9 грн.
Залучено інвестицій в галузі району, а саме:
 в галузь сільського господарства - 1100,0 тис.грн.;
 промисловими підприємствами - 4539,1 тис. грн.;
 розвиток житлово-комунального господарства - 1075,8 тис. грн.;
 розвиток транспортної інфраструктури - 6667,6 тис. грн.;
 туристичну галузь - 739,0 тис. грн.;
 розвиток освіти - 8412,3 тис. грн.;
 для протипаводкового захисту - 71,5 тис. грн.;
 розвиток сфери охорони здоров’я - 1070 тис. грн.
Обсяг внесених з початку інвестування в економіку району прямих
іноземних інвестицій у формі акціонерного капіталу становить 4815,6 тис. дол.
США. В розрахунку на одну особу обсяг інвестицій склав 86,6 дол. США.
Туристичні послуги в районі надавали 67 суб’єктів туристичної
діяльності, з них 16 об’єктів туристично-рекреаційного призначення і 51 садиба
сільського зеленого туризму. Національним природнім парком «Вижницький»
проводилася еколого-просвітницька та природоохоронна робота на заповідній
території на площі 11,2 тис. га, по дев’ятьох еколого-туристичних маршрутах та
двох екологічних стежках.
В бюджетних установах Вижницького району проведено ряд заходів щодо
енергоефективності та енергозбереження. На підприємстві КП «КОМ-сервіс»
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Вижницької районної ради, яке є базовою теплопостачальною організацією з
надання послуги централізованого виробництва, транспортування та
постачання теплової енергії проведено ремонтні роботи на загальну суму 180
тис. грн. З метою зменшення витрат на енергоносії в 6 закладах освіти району
проведено заміну вікон та дверей на енергозберігаючі. До початку
опалювального сезону проведено поточні ремонти 13-ти котелень навчальних
закладів. Також проводились роботи по заміні покрівлі даху та утеплення
фасадів.
Зокрема в галузі освіти проведено капітальний ремонт філії Мигівського
НВК- Великівського НВК І ст., зокрема здійснено заміну всіх віконних рам на
енергозберігаючі, облаштовано внутрішні вбиральні, встановлено систему
опалення з котлом на твердому паливі і забезпечено харчоблок обладнанням
для приготування їжі учням, на загальну суму 623,2 тис.грн., з них кошти
державного бюджету - 402,9 тис.грн., кошти районного бюджету - 220,3
тис.грн. Також проведено добудову та облаштовано внутрішні вбиральні
Чорногузівської ЗОШ І-ІІІ ст., вартість виконаних робіт становить 294,0 тис.
грн. За рахунок коштів обласного бюджету в загальній сумі 335,5 тис.грн.
проведено заміну віконних та дверних блоків на енергозберігаючі
металопластикові в Д.Шепітському НВК. А також проведено заміну вікон за
рахунок коштів місцевих бюджетів Берегометській ЗОШ І-ІІІ ст. №3 на
загальну суму 30,0 тис грн., Вовчинецькій ЗОШ І-ІІ ст. на загальну суму 6,0
тис.грн., Міліївської ЗОШ І-ІІІ ст. на загальну суму 265,0 тис. грн. Проведено
капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду, встановлення метало
пластикових блоків та перекриття покрівлі даху) Виженської ЗОШ І-ІІ ст. на
загальну суму 1 600,0 тис. грн.. В Іспаській ЗОШ І-ІІІ ст. проведено роботи
щодо перекриття покрівлі даху на загальну суму 1 млн. 24,0 тис.грн., з них
кошти державного бюджету 815,0 тис.грн. та місцевого бюджету – 209,0 тис.
грн. За рахунок коштів місцевих бюджетів проведено заміну покриття підлоги в
Банилівській ЗОШ І-ІІІ ст. - 53,4 тис. грн.., НВК «Берегометська гімназія» - 35,0
тис грн., Вовчинецької ЗОШ І-ІІ ст. - 10,0 тис.грн. Для благоустрою території в
Берегометській ЗОШ І-ІІІ ст. №2 за рахунок субвенції Берегометської селищної
ради встановлено огорожу на загальну суму 38,5 тис. грн. Для здійснення
поточних ремонтів було придбано будівельні матеріали на загальну суму 68
тис.грн.
По закладах культури проведено капітальний ремонт Мигівського
сільського будинку народної творчості та дозвілля на загальну суму 100,0
тис.грн., замінено вікна та двері.
Також, у звітному періоді проведено ремонтні роботи в закладах охорони
здоров’я, а саме в КУ «Вижницька районна центральна лікарня» проведено
капітальний ремонт приміщення терапевтичного відділення Берегометської
філії на суму 20,0 тис.грн та коридорів головного корпусу КУ «Вижницька
районна центральна лікарня» на суму 30,0 тис.грн. Проведено поточний ремонт
приміщення КЗ «Берегометський центр первинної медико-санітарної
допомоги» на суму 20,0 тис. грн. Крім того тривають роботи по проведенні
капітального ремонту будівлі по вул. Й. Бурги, 5, м. Вижниця (морг) – 800,0
тис.грн. та приміщення харчоблоку КУ «Вижницька районна центральна
лікарня» – 200,0 тис.грн.
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Пріоритетні напрями економічного
і соціального розвитку Вижницького району на 2018 рік
№
1

2

3

4

Пріоритети напрями
розвитку
Розвиток
малого
середнього
бізнесу
інноваційній основі

Шляхи її досягнення

та 1.1.
Модернізація
Центру
на надання
адміністративних
послуг Вижницької районної
державної адміністрації
Розвиток та модернізація 2.1. Будівництво пішохідного
інфраструктури, насамперед переходу через річку Сірет із
транспортних комунікацій та можливістю
проїзду
житлово-комунальної сфери автомобіля швидкої допомоги
в смт. Берегомет
Гармонійний
розвиток 3.1. Продовження робіт по
провідних галузей економіки виготовленні
дозвільної
регіону
документації для введення в
експлуатацію промислового
підприємства по виробництву
електроенергії
ТзОВ
«Енергоінвест» (с.Іспас). А
також встановлення турбін на
підприємстві.
3.2. Виготовлення документів
на земельну ділянку, введення
в експлуатацію промислового
підприємства по виробництву
виробів
з
деревини
в
с.Коритне.
3.3. Придбання окорувального
станка вартістю 65,0 тис. євро
ТОВ «Здоровий сон», що дасть
можливість наростити обсяги
виробництва.
3.4. Будівництво сушильної
камери
та
відновлення
столярного цеху ПП «СЕШ».
3.5. Розширення площ посіву
озимих зернових на 600 га за
рахунок збільшення посіву
озимої
пшениці
агрохолдингом «Мрія».
3.6.
Відновлення
меліоративної
мережі
та
проведення
осушення
сільськогосподарських угідь в
населених пунктах: с. Багна –
400 га, с. Іспас – 300 га, с.
Чорногузи – 200 га.
3.7. Підтримка створення
складських приміщень
довготривалого зберігання
продукції сільського
господарства в с. Банилів та
с. Черешенька
Розвиток
туристичного 4.1. Добудова туристичної бази
потенціалу
в с. Мала Виженка приватним
підприємцем
Кулінковичем
О.Б.
4.2. Добудова будиночка на 30
місць, у туристичній базі «Над
Черемошем» в м.Вижниця.
4.3. Будівництво басейну у
туристичній
базі
«Над
Черемошем» в м.Вижниця.
4.4.
Відкриття
кінно-

Очікувані результати
Покращення надання послуг
населенню
Надання якісних комунальних
послуг

Збільшення виробництва товарної
продукції, надходжень до бюджетів
усіх рівнів, створення нових
робочих
місць,
виробництво
альтернативних видів палива.
Збільшення валового виробництва
зернових культур на 1,9 тис. тонн.
Збільшення
виробництва
продукції
тваринництва
(свинарство)
на
20
тонн,
покращення зайнятості на селі.

Покращення
туристичної
інфраструктури,
збільшення
кількості робочих місць та потоку
туристів у районі.
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5

Розвиток науки та
освіти

6

Розвиток системи
соціального захисту
населення, охорони здоров’я,
спорту

7

Збалансоване
природокористування
раціональне використання
надр, земельних, лісових,
водних та інших ресурсів

спортивного клубу «Migovo
stables» в с. Мигове.
4.5. Завершення будівництва
та введення в експлуатацію
крісельного підйомника СП
ВКФ «Саторі».
4.6. Введення в експлуатацію
котеджів с. Мигове приватним
підприємцем Жебчук К.
4.7. Будівництво басейну в
готелі «Гірський узвіз».
5.1. Капітальний ремонт даху
Міліївської ЗОШ І-ІІІ ст.;
5.2.
Капітальний
ремонт
покрівлі Долішньошепітської
НВК (ЗОНЗ
І-ІІІ ступеня)
(ДНЗ);
5.3.Завершення будівництва
дошкільного
навчального
закладу с.Карапчів;
5.4. Добудова Банилівської
ЗОШ І-ІІІ ст.;
5.5. Заміна покрівлі в НВК
«Берегометська
гімназія»
смт.Берегомет;
5.6.
Капітальний
ремонт
корпусу А Мигівського НВК з
можливістю розміщення ДДУ;
5.7. Реконструкція школи в с.
Вовчинець;
5.8.
Капітальний
ремонт
котельні Мигівського НВК.
6.1. Капітальний ремонт КУ
«Вижницька
центральна
районна лікарня», а саме
приміщення та інженерних
систем пологового будинку,
даху корпусів терапії та
бухгалтерії, зовнішніх мереж.
7.1.Організація
сміттєсортування
шляхом
співробітництва громад

Покращення
умов
надання
освітніх послуг, збільшення рівня
охоплення
дітей
дошкільною
освітою та покращення умов
навчання.

Покращення
надання
медичної допомоги

якості

Покращення екологічного стану
навколишнього середовища

Дякую за увагу!
Голосували: прийняти рішення

«Про Програму економічного і

соціального розвитку Вижницького району на 2018 рік» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Стринадко С.М. – депутат районної ради внесла пропозицію включити в
програму економічного і соціального розвитку Вижницького району на 2018 рік
питання стосовно передбачення в бюджеті коштів на капітальний ремонт
системи опалення в Коритненській ЗОШ І-ІІІ ст.
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Голосували за пропозицію Стринадко С.М. стосовно передбачення в
бюджеті коштів на капітальний ремонт системи опалення в Коритненській
ЗОШ І-ІІІ ст.
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Пропозицію прийняти.
Голосували: прийняти рішення

«Про Програму економічного і

соціального розвитку Вижницького району на 2018 рік» в цілому:
За –23, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (144-19/17 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про затвердження Програми

матеріально-технічного забезпечення управління соціального захисту
населення Вижницької райдержадміністрації на 2018-2020 роки» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про затвердження Програми

матеріально-технічного забезпечення управління соціального захисту
населення Вижницької райдержадміністрації на 2018-2020 роки» в цілому:
За –23, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (145-19/17 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про комплексну Програму розвитку
інформаційної та видавничої галузей Вижницького району на 2018-2020
роки» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення «Про комплексну Програму розвитку
інформаційної та видавничої галузей Вижницького району на 2018-2020
роки» в цілому:
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За –23, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (146-19/17 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про внесення змін до Комплексної
програми розвитку культури Вижницького району на 2016-2018 р.р.» за
основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Шановні депутати!
На засіданні профільної постійної комісії районної ради та на
спільному засіданні колегії районної ради та колегії районної державної
адміністрації було внесено наступні зміни:
- Доповнити проект рішення пунктом 3 наступного змісту: «Відділу
культури Вижницької районної державної адміністрації при виконанні
заходів Комплексної програми розвитку культури Вижницького району на
2016-2018 роки враховувати співфінансування Вашківецької та Вижницької
ОТГ».
2.1.Пункт 3 «Контроль за виконанням даного рішення покласти на
постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів і соціальноекономічного розвитку» вважати пунктом 4.
Голосували: прийняти рішення «Про внесення змін до Комплексної
програми розвитку культури Вижницького району на 2016-2018 р.р.»

в

цілому:
За –23, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (147-19/17 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про затвердження звіту про

виконання районного бюджету за 9 місяців 2017 року» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
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Голосували: прийняти рішення

«Про затвердження звіту про

виконання районного бюджету за 9 місяців 2017 року» в цілому:
За –23, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (148-19/17 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”.
Збільшується обсяг доходної частини районного бюджету в загальній
сумі 584870 гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 584870 гривень
за рахунок:
- цільової субвенції з Вижницького міського бюджету в сумі 25000
гривень для головного розпорядника коштів “Вижницька районна державна
адміністрація” на

оплату праці та нарахувань тренерам-викладачам для

“Вижницької районної дитячо-юнацької спортивної школи”, які працюють на
території Вижницької ОТГ;
- цільової субвенції з Берегометського селищного бюджету в сумі 14690
гривень для головного розпорядника коштів “Управління соціального захисту
населення Вижницької районної державної адміністрації” на виплату заробітної
плати з нарахуваннями працівникам територіального центру соціального
обслуговування населення;
- цільової субвенції з Вашківецького міського бюджету в сумі 33260
гривень, в тому числі для головного розпорядника коштів “Управління
соціального захисту населення Вижницької районної державної адміністрації”
на відшкодування пільг за надані телекомунікаційні послуги зв’язку
пільговикам , які проживають на території Вашківецької ОТГ в сумі 9360
13

гривень, для головного розпорядника коштів районного бюджету “Відділ
охорони

здоров’я

Вижницької

районної

державної

адміністрації”

на

відшкодування КУ «Вижницька центральна районна лікарня» за виконані
роботи по демонтажу та монтажу флюорографічного апарату – 12 Ф7Ц та
комплексу рентгенівського діагностичного стаціонарного рентген-кабінету в
сумі 23900 грн.;
- цільової субвенції з Долішньошепітського сільського бюджету
районному бюджету для головного розпорядника коштів “Відділ освіти
Вижницької районної державної адміністрації” на капітальний ремонт будови
ДНЗ у с. Долішній Шепіт Вижницького району в сумі 11700 гривень.
- цільової субвенції з Вижницького міського бюджету в сумі 50000
гривень для головного розпорядника коштів “ Вижницька районна державна
адміністрація” на виконання Програми сприяння діяльності органу Державної
казначейської служби України при казначейському обслуговуванні установ
Вижницького району на проведення

капітальних видатків в сумі 50000

гривень.
- медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (цільові
видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) в сумі 270000
гривень;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі
252420 гривень;
- зменшується субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”,
оплату послуг із здійснення патронату над дитиною на виплату соціальної
допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя в сумі 60200
гривень;
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- зменшується субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
в сумі 12000 гривень
Збільшується загальний обсяг видатків районного бюджету на 2017 рік на
1187220 гривень, з них за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, яка
утворилася на кінець бюджетного періоду 2016 року в сумі 330000 гривень, за
рахунок залишку коштів медичної субвенції, яка утворилася на кінець
бюджетного періоду 2016 року в сумі 160400 гривень, за рахунок медичної
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (цільові видатки на
лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) в сумі 270000 гривень за
рахунок іншої субвенції місцевих рад в сумі 134650 гривень, за рахунок коштів
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 252420
гривень,

за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду

районного бюджету, що утворився на початок року, в сумі 111950 гривень, за
рахунок невикористаних коштів резервного фонду в сумі 195331 гривень, в
тому числі по загальному фонду в сумі 891485 гривень, з них за рахунок іншої
субвенції місцевих рад в сумі 122950 гривень, за рахунок розподілу вільного
залишку коштів загального фонду районного бюджету, що утворився на
початок року, в сумі 119500 гривень, по спеціальному фонду в сумі 295735
гривень з них, за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального
фонду (бюджет розвитку) в сумі 295735 гривень.
Зокрема, у зв’язку із зазначеним вносяться відповідні зміни по головному
розпоряднику коштів районного бюджету:
Головному розпоряднику коштів “Вижницька районна рада“ надаються
кошти в загальній сумі 82500 гривень в тому числі:
по загальному фонду в сумі 55000 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 за рахунок невикористаних
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коштів по програмах в сумі 20000 гривень на запасні частини до автомобіля
ВАЗ 21703 для проведення поточного ремонту;
по

КПКВКМБ

0117211

“Сприяння

діяльності

телебачення

і

радіомовлення” збільшуються асигнування на суму 35000 гривень за рахунок
невикористаних коштів по програмах .
по спеціальному фонду в сумі 27500 гривень, з них:
по КПКВКМБ 0118600 “Інші видатки” збільшуються асигнування за
рахунок залишку коштів, що утворився на початок року в сумі 27500 гривень
для завершення

капітального ремонту приміщень комунальної власності

районної ради на облаштування Трудового архіву для зберігання справ.
Крім того здійснюється перерозподіл асигнувань по загальному фонду, в
тому числі:
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” зменшивши асигнування

за рахунок економії в

загальній сумі 19950 гривень, в тому числі по КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім
комунальних) ” в сумі 13000 гривень, по КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії ” в
сумі 5710 гривень та збільшити асигнування по КЕКВ 2111 “Заробітна плата”
на 10600 гривень, по КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці” на 2400
гривень, по КЕКВ 2271"Оплата теплопостачання" на 5710 гривень;
по КПКВКМБ 0118600 “Інші видатки” зменшивши асигнування за
рахунок економії в загальній сумі 8165 гривень, в тому числі по КЕКВ 2240
“Оплата послуг (крім комунальних) ” в сумі 7365 гривень, по КЕКВ 2250
“Видатки на відрядження” в сумі 300 гривень, по КЕКВ 2800 “ Інші поточні
видатки” в сумі 500 гривень та збільшити асигнування по КЕКВ 2111
“Заробітна плата” на 7740 гривень, по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату
праці» на 425 гривень;
Головному розпоряднику коштів “Районна державна адміністрація”
збільшуються асигнування в загальній сумі 72700 гривень, в тому числі по
загальному фонду в сумі 58565 гривень, з них:
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по КПКВКМБ 0318370 “Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку регіонів” збільшуються асигнування на суму 90000 гривень, з них:
-

на виконання Програми сприяння діяльності органу Державної

казначейської служби України при казначейському обслуговування установ та
організацій Вижницького району на 2016-2018 роки в сумі 50000 гривень за
рахунок коштів Вижницької міської ради;
-

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 20000 гривень за рахунок
залишку коштів, що утворився на початок року;
-

на виконання Програми створення позитивного іміджу та контролю

за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету підприємств,
установ, організацій, СГД, фізичних осіб Вижницької об’єднаної державної
податкової інспекції головного управління ДФС у Чернівецькій області
"Партнерство заради добробуту " на 2016-2020 роки в сумі 20000 гривень за
рахунок залишку коштів, що утворився на початок року.
по КПКВКМБ 0313112 “Заходи державної політики з питань дітей та їх
соціального захисту” збільшуються асигнування на 2700 гривень за рахунок за
рахунок залишку коштів, що утворився на початок року.
по КПКВКМБ 0315031 "Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл " збільшуються асигнування
за рахунок коштів іншої субвенції місцевих рад на 25000 гривень, в тому числі
по КЕКВ 2111 “Заробітна плата” на

20500 гривень, по КЕКВ 2120

“Нарахування на оплату праці” на 4500 гривень.
Збільшуються асигнування по КПКВКМБ 0318600 “Інші видатки” КЕКВ
2282

“Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не

віднесені до заходів розвитку” в сумі 10000 гривень, в тому числі:
- на виконання Програми сприяння функціонування Центру надання
адміністративних послуг та Сектору державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Вижницької
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районної державної адміністрації на 2017-2019 роки в сумі 10000 гривень за
рахунок залишку коштів, що утворився на початок року.
Зменшуються асигнування по КПКВКМБ 0318600 “Інші видатки” КЕКВ
2282

“Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не

віднесені до заходів розвитку” в сумі 74080 гривень у зв’язку із відсутністю
звернень від сільгосптоваровиробників та індивідуальних забудовників на селі
в тому числі:
- по комплексній Програмі “Власний дім” на 2016-2020 року в сумі 50000
гривень;
- по комплексній програма підтримки та розвитку агропромислового
виробництва Вижницького району на 2017-2020 року в сумі 24080 гривень.
по КПКВКМБ 0318600 "Інші видатки " зменшуються асигнування

по

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не
віднесені до заходів розвитку" в сумі 14135 гривень.
По спеціальному фонду збільшуються асигнування в загальній сумі 14135
гривень, в тому числі:
по КПКВКМБ 0318600 "Інші видатки " збільшивши асигнування по
КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"
на суму 14135 гривень;
Крім того здійснюється перерозподіл асигнувань по загальному фонду, в
тому числі:
по КПКВКМБ 0313131 "Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді " зменшивши асигнування за рахунок економії коштів по виплаті
заробітної плати та економії коштів в зв’язку з використанням затверджених
заходів з енергозбереження в загальній сумі 1363 гривень, в тому числі по
КЕКВ 2111 “Заробітна плата” в сумі 943 гривні, по КЕКВ 2271 "Оплата
теплопостачання" в сумі 220 гривень, по КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії ” в
сумі 200 гривень та спрямувавши їх на видатки по КЕКВ 2120 “Нарахування на
оплату праці”

в сумі 943 гривні, по КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали,

обладнання та інвентар” в сумі 420 гривень;
по КПКВКМБ 0315031 "Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл " зменшивши асигнування

за
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рахунок економії коштів в загальній сумі 4794 гривні в тому числі, по
КЕКВ2240 “Оплата послуг (крім комунальних) ” в сумі 238 гривень, по КЕКВ
2273“Оплата електроенергії ”

в сумі 420 гривень, по КЕКВ 2274 “Оплата

природного газу” в сумі 3436 гривень, по КЕКВ 2275 “Оплата інших
енергоносіїв” в сумі 700 гривень та збільшивши асигнування по КЕКВ 2111
“Заробітна плата” на 4523 гривні, по КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату
праці” на 271 гривень.
Головному розпоряднику коштів “Відділ освіти Вижницької районної
державної адміністрації” збільшуються асигнування в загальній сумі 650781
гривень (за рахунок вільного залишку 59250 гривень, за рахунок залишку
коштів освітньої субвенції на початок року в сумі 330000 гривень, за рахунок
резервного фонду 167831 гривень) в тому числі :
По загальному фонду в сумі 557081 гривень, з них:
по

КПКВКМБ

1011020

“Надання

загальної

середньої

освіти

загальноосвітніми навчальними закладами”, збільшуються асигнування на суму
537081 гривень, з них:
-

на оплату поточних видатків в сумі 97480 гривень;

-

на придбання матеріалів, обладнання та інвентаря в сумі 217801

гривень;
-

на продукти харчування в сумі 210000 гривень;
по

КПКВКМБ

1011090

"Надання

позашкільної

освіти

позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми "
збільшуються асигнування на оплату природного газу в загальні сумі 10000
гривень;
по

КПКВКМБ

обслуговування”

“Здійснення

збільшуються

централізованого

асигнування

на

господарського

придбання

матеріалів,

обладнання та інвентаря в сумі 21800 гривень.
По спеціальному фонду в сумі 93700 гривень, в тому числі :
по КПКВКМБ 1011010 "Дошкільна освіта " збільшуються асигнування в
сумі 11700 гривень на капітальний ремонт будови ДНЗ у с. Долішній Шепіт
Вижницького району за рахунок іншої субвенції місцевих рад;
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За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій,
в сумі 82000 гривень з них на:
- придбання комплектів меблів для Банилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені
Івана Діяконюка, с. Банилів Вижницького району в сумі 50000 гривень;
- придбання комплектів меблів для Берегометської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№4 Вижницької районної ради, смт.Берегомет Вижницького району в сумі
12000 гривень;
- придбання мультимедійного обладнання для Берегометської ЗОШ І-ІІІ
ступенів №4 Вижницької районної ради, смт.Берегомет Вижницького району в
сумі 20000 гривень.
За рахунок іншої субвенції від Дольшньошепітського сільського бюджету
на капітальний ремонт будови ДНЗ у с. Долішній Шепіт Вижницького району в
сумі 11700 гривень.
Здійснюється перерозподіл асигнувань по загальному

фонду, в тому

числі:
зменшивши асигнування за рахунок економії коштів в загальній сумі 152
825 гривень, з них :
по КПКВКМБ 1011010 "Дошкільна освіта" зменшивши асигнування за
рахунок економії коштів в загальній сумі 14579 гривень, в тому числі по КЕКВ
2220 “Медикаменти та перев'язувальні матеріали“ в сумі 4600 гривень, по
КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” в сумі 2500 гривень, по КЕКВ
2273 “Оплата електроенергії ” в сумі 7479 гривень;
по КПКВКМБ 1011020 "Загальноосвітні школи (в т.ч. школа дитячий
садок, інтернат, при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми "
зменшивши асигнування за рахунок економії коштів по КЕКВ2273“Оплата
електроенергії ” в сумі 81 265 гривень;
по КПКВКМБ 1011090 "Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми " зменшивши
асигнування в загальні сумі 1192 гривень, в тому числі по КЕКВ 2272 “Оплата
водопостачання та водовідведення” в сумі 656 гривень, по КЕКВ 2273“Оплата
електроенергії ” в сумі 506 гривень;
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по КПКВКМБ 1011170 "Методичне забезпечення навчальних закладів та
інші заходи в галузі освіти " зменшивши асигнування в загальній сумі 20945
гривень в тому числі, по КЕКВ 2111 “Заробітна плата” в сумі 5480 гривень, по
КЕКВ 2273“Оплата електроенергії ” в сумі 2573 гривні, по КЕКВ 2272 “Оплата
водопостачання та водовідведення” в сумі 1565 гривень, по КЕКВ 2271 "Оплата
теплопостачання" в сумі 11327 гривень;
по КПКВКМБ 1011190 "Централізоване ведення бухгалтерського обліку "
зменшивши асигнування в загальній сумі 34066 гривень, в тому числі по КЕКВ
2273“Оплата електроенергії ” в сумі 31066 гривень, по КЕКВ 2272 “Оплата
водопостачання та водовідведення” в сумі 1500 гривень, по КЕКВ 2271 "Оплата
теплопостачання" в сумі 1500 гривень.;
по КПКВКМБ 1011200 "Здійснення централізованого господарського
обслуговування " зменшуються асигнування в загальній сумі 808 гривень, в
тому числі за рахунок зменшення по КЕКВ 2273“Оплата електроенергії ” в
сумі 591 гривня, по КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання та водовідведення” в
сумі 217 гривень;
та збільшивши асигнування в загальній сумі 152 855 гривень, в тому
числі:
по КПКВКМБ 1011010 "Дошкільна освіта " збільшити асигнування по
КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар“ в сумі 7100 гривень;
по КПКВКМБ 1011020 "Загальноосвітні школи (в т.ч. школа дитячий
садок, інтернат, при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми "
збільшити асигнування по КЕКВ 2274 “Оплата природного газу” в сумі 140245
гривень;
по КПКВКМБ 1011190 "Централізоване ведення бухгалтерського обліку
" збільшивши асигнування по КЕКВ 2111 “Заробітна плата” на 1506 гривень;
по КПКВКМБ 1011200 "Здійснення централізованого господарського
обслуговування " збільшивши асигнування по КЕКВ 2111 “Заробітна плата” на
3974 гривень.
Головному розпоряднику коштів “Відділ охорони здоров’я Вижницької
районної державної адміністрації” збільшуються асигнування на загальну суму
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442300 гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 281900 гривень , з
них:
по КПКВКМБ 1412010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню”, КЕКВ 2282 “Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку” в сумі 23900 гривень за виконані
роботи по демонтажу та монтажу флюорографічного апарату – 12 Ф7Ц та
комплексу рентгенівського діагностичного стаціонарного рентгенкабінету, за
рахунок іншої субвенції з місцевих рад;
по КПКВКМБ 1412214 “Забезпечення централізованих заходів з
лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет”, КЕКВ 2282 “Окремі
заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів
розвитку” в сумі 270000 гривень за рахунок медичної субвенції з державного
бюджету;
по КПКВКМБ 1412220 “Інші заходи в галузі охорони здоров`я”
зменшуються асигнування в сумі 12000 гривень на

відшкодування вартості

лікарських засобів для лікування окремих захворювань;
по спеціальному фонду в сумі 160400 гривень за рахунок залишку коштів
медичної субвенції, яка утворилася на кінець бюджетного періоду 2016 року, в
тому числі:
по КПКВКМБ 1412010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню”, КЕКВ 3210 “Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям” збільшуються асигнування на суму 160400 гривень по КУ
“Вижницька центральна районна лікарня ” на придбання

медичного

обладнання.
Здійснюється перерозподіл видатків, а саме:
по

КПКВКМБ

1412120

“Амбулаторно-поліклінічна

допомога

населенню”, КЕКВ 2282 “Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку””, за рахунок економії коштів
зменшуються асигнування на суму 6700 гривень:
по КПКВКМБ 1412150 “Первинна медико-санітарна допомога”, КЕКВ
2282 “Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не
віднесені до заходів розвитку” збільшуються асигнування на 6700 гривень.
22

По Головному розпоряднику коштів “Управління соціального захисту
населення Вижницької райдержадміністрації” зменшуються асигнування в
загальній сумі 36150 гривень, в тому числі:
по КПКВКМБ 1511060 “Надання освіти в дитячих будинках, утримання
та забезпечення їх діяльності” зменшуються асигнування на 60200 гривень,
збільшуються асигнування по КПКВКМБ 1513100 «Забезпечення соціальними
послугами

за

місцем

проживання

громадян,

які

не

здатні

до

самообслуговування» в сумі 14690 гривень за рахунок коштів іншої субвенції
та по КПКВКМБ 1513034 «Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв’язку» в сумі 9360 гривень.
Здійснюється перерозподіл асигнувань, в тому числі:
по КПКВКМБ 1511060 “Надання освіти в дитячих будинках, утримання
та забезпечення їх діяльності”, КЕКВ 2730 “Інші виплати населенню”
зменшуються асигнування в сумі 2144 гривень та збільшуються асигнування
по КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)”на суму 2144 гривні,
по КПКВКМБ 1513104 “Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування” зменшуються
асигнування за рахунок економії коштів в зальній сумі 98100 гривень, в тому
числі по КЕКВ 2111 “Заробітна плата“ на 73200 гривень, по КЕКВ 2272
“Оплата водопостачання та водовідведення” в сумі 230 гривень, по

КЕКВ

2273“Оплата електроенергії ” в сумі 3965 гривень, по КЕКВ 2274 “Оплата
природного газу” в сумі 20705 гривень, та збільшуються асигнування на 98100
гривень, в тому числі по КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці“ на 2200
гривень, КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар“ в сумі
65000 гривень по КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” на 6000
гривень, по КЕКВ 2275 “Оплата інших енергоносіїв” на 24900 гривень.
по КПКВКМБ 1513016 “Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг” зменшуються асигнування по
КЕКВ 2730 “Інші виплати населенню” в сумі 142163,57 гривень;
по КПКВКМБ 1513011 “Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких
поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
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вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)
осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам
нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами
внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги”
збільшуються асигнування по КЕКВ 2730 “Інші виплати населенню” в сумі
67794,39 гривень;
по КПКВКМБ 1513012 “Надання пільг ветеранам військової служби,
ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої
служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів
Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за
вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам
міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із
служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які
стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа
слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб
начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої
виконанням

службових

системи, загиблих
обов'язків,

або

померлих

непрацездатним

членам

у зв'язку з
сімей,

які

перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали
інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей
військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали
безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб
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рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули
(померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на
житлово-комунальні послуги” збільшуються асигнування по КЕКВ 2730 “Інші
виплати населенню” в сумі 3792,09 гривень;
по КПКВКМБ 1513013 “Надання пільг громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на
час

опікунства)

дітей

померлих

громадян,

смерть

яких

пов'язана

з

Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги” збільшуються
асигнування по КЕКВ 2730 “Інші виплати населенню” в сумі 5319,87 гривень;
по КПКВКМБ 1513014 “Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів
із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України
"Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої
статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29
Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України
"Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої
статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом,
опаленням та освітленням“ збільшуються асигнування по КЕКВ 2730 “Інші
виплати населенню” в сумі 65257,22 гривень;
по КПКВКМБ 1513048 “Надання державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям” зменшуються асигнування в загальній сумі 77600
гривень, в тому числі по КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” на
338 гривень, по КЕКВ 2730 “Інші виплати населенню” на 77262 гривні;
по КПКВКМБ 1513045 “Надання допомоги на дітей одиноким матерям”
збільшуються асигнування в загальній сумі 77600 гривень, в тому числі по
КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” на 338 гривень, по КЕКВ 2730
“Інші виплати населенню” на 77262 гривні.
Надається субвенція з районного бюджету по загальному фонду в сумі
170420 гривень за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій Коритненському сільському бюджету на капітальний
ремонт системи опалення Коритненського дошкільного навчального закладу,
с.Коритне Вижницького району
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Вносяться відповідні зміни в розподіл видатків районного бюджету,
Перелік місцевих

програм, які будуть фінансуватися за рахунок коштів

районного бюджету у 2017 році.
Затверджується розпорядження районної державної адміністрації від
06.11.2017 року № 350 “Про уточнення показників районного бюджету на 2017
рік”, від 08.11.2017 №351“Про перерозподіл бюджетних асигнувань районного
бюджету на 2017 рік”, від 29.11.2017 №379 “Про уточнення показників
районного бюджету на 2017 рік”, від 29.11.2017 №380 “Про уточнення
показників районного бюджету на 2017 рік”, від

05.12.2017 №383“Про

перерозподіл бюджетних асигнувань районного бюджету на 2017 рік”, від
05.12.2017 №384 “Про уточнення показників та перерозподіл бюджетних
асигнувань районного бюджету на 2017 рік, від 14.12.2017 №395 “Про
уточнення показників 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 2017 рік».
Шановні депутати!
На засіданні постійної комісії районної ради було внесено наступні зміни:
Фінансовому управлінню районної державної адміністрації при внесенні
змін до районного бюджету на 2017 рік врахувати видатки, а саме:
-

управлінню праці та соціального захисту населення Вижницької

районної державної адміністрації на виплату допомог сім’ям загиблих
учасників АТО згідно районної комплексної програми соціальної підтримки
сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і
волонтерів, поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 20172019 роки - 17,0 тис. грн.;
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- відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації на поточні
видатки за рахунок зменшення суми резервного фонду районного бюджету на
2017 рік - 174,0 тис. грн.;
Берегометській селищній раді на співфінансування робіт по

-

завершенню Проонівського проекту «Сприяння сталому розвитку сільських
територій Чернівецької області» - утеплення фасаду приміщення та проведення
опалення Берегометського ДНЗ «Росинка» - 145,0 тис. грн.
2.1.Врахувати розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 грудня
2017 року №861-р про «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій» .
3.Дозволити фінансовому управлінню Вижницької районної державної
адміністрації здійснювати розподіл фінансування видатків до кінця поточного
року

по

розпорядниках

коштів

згідно

розпорядження

голови

райдержадміністрації з послідуючим затвердженням його на черговій сесії
районної ради.
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.
Вирішили:
Рішення прийняти (149-19/17 додається).
Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового
управління районної державної адміністрації з питання «Про районний
бюджет на 2018 рік».
Шановні депутати!
Головним завданням розвитку району на 2018рік є забезпечення
стабілізації економіки та зростання добробуту і підвищення якості життя
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населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в
економіці.
У результаті виконання поставлених завдань та у межах наявних
фінансових можливостей у 2018році планується досягти:
- обсягу реалізації промислової продукції 234,1млн.грн.;
- зростання обсягів експорту товарів на 0,8 %;
- зростання середньомісячної заробітної плати до 5500 грн.
Прогнозний обсяг фінансового ресурсу районного бюджету на 2018 рік
сформовано з урахуванням вимог діючого Бюджетного та Податкового кодексів
України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту
Основних

напрямів

бюджетної

політики

на

2018

рік,

схваленого

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.06.2017 року № 6591,
макропоказників, визначених постановою Кабінету Міністрів України «Про
схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2019
роки» від 31.05.2017 №411 та показників, надісланих Міністерством фінансів
України листом від 01.08.2017 № 05110-14-21/20701 «Про особливості
складання проектів місцевих бюджетів».
Формування доходів бюджету здійснено на основі норм чинного
Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів із
врахуванням реформи децентралізації та поліпшення умов ведення бізнесу.
При прогнозуванні дохідної частини районного бюджету на 2018
рік було враховано:
статистичні показники, які використовуються при розрахунку
прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2018 рік, очікувані
показники соціально-економічного розвитку Вижницького району за 2017 рік
та прогнозні на 2018 рік;
фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами
2015 - 2016 років та 11 місяців 2017 року; розрахунки органів, що контролюють
справляння надходжень бюджету.
Виходячи із зазначеного, доходна частина районного бюджету на 2018 рік
визначена в сумі 478 млн.767,5 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду
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в сумі 476 млн.224,8 тис.грн., доходи спеціального фонду в сумі 2 млн.542,7
тис.грн.
Обсяг власних доходів загального фонду районного бюджету складає
24млн.410,3 тис.грн., або 5,1 % в загальній сумі, і відповідно до очікуваних
фактичних надходжень 2017 року більше на 4 млн.700,0 тис.грн., або на 23,8 %.
Обсяг базової дотації з Державного бюджету передбачається в сумі 17
млн. 769,4 тис. грн., або 3,7 % в загальній сумі, і відповідно до очікуваних
фактичних надходжень 2017 року більше на 4 млн.738,4 тис.грн., або на 36,4%.
Для розрахунку обсягу базової дотації на 2018 рік використовувались офіційні
дані звітності Державної служби статистики України щодо наявного населення
станом на 01.01.2017р. та державної казначейської служби України

- по

очікуваних надходження податку на доходи фізичних осіб за 2017 рік.
Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів
освіти та охорони здоров’я передбачається в сумі 21 млн. 700,0 тис. грн., або на
6 млн. 660,1 тис.грн. (44,3%) більше 2017 року.
Субвенцій з Державного бюджету загального фонду передбачається в
сумі 412 млн. 250,1 тис.грн. 86,1 % в загальній сумі, і відповідно до очікуваних
фактичних надходжень 2017 року більше на 41 млн. 970,0 тис.грн., або на 11,3
%, з них :
- на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам,
які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з
інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної
виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку -183 млн.
704,8 тис.грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих
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будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за
дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя - 3
млн. 734.9 тис.грн.;
- на

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату

електроенергії,

природного

газу,

водовідведення,

квартирної

плати

послуг

тепло-,

(утримання

водопостачання

будинків

і

споруд

і
та

прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 110 млн. 856 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 5 млн. 742,2
тис.грн.;
- освітньої субвенції в сумі 66 млн.605,7 тис.грн., або на 24млн. 227,0
тис.грн. (57,2%) більше 2017 року;
- медична субвенція в сумі 39 млн.227,8тис.грн., або на 179,4 тис.грн.
(0,5%) менше 2017 року, з них з Вижницької міського бюджету 11 млн. 536,8
тис.грн., в т.ч. на надання вторинної медичної допомоги в сумі 10 млн.221,6
тис.грн., на надання первинної медичної допомоги 1 млн.315,2 тис.грн.,
Вашківецького міського бюджету на надання вторинної медичної допомоги в
сумі 6млн.943,7 тис.грн..
- іншої субвенції в сумі 2 млн.017,5 тис.грн..
Найбільша питома вага в доходах загального фонду районного бюджету
на 2018 рік, як і в попередніх періодах, залишається за податком на доходи
фізичних осіб – 95,9 відсотка.
Розрахунок

зазначеного

податку

розрахований

із

урахуванням

прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а
також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, передбачених
нормами Податкового кодексу, враховуючи останні законодавчі зміни.
Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи
фізичних осіб:
- застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб
(крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах,
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нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, які
оподатковуються за ставкою 5%);
- підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;
- зниження податкового навантаження на громадян, за рахунок надання
податкової соціальної пільги на рівні 50% прожиткового мінімуму для
працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не
перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних;
- звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб пенсій,
призначених учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам
війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Згідно зі ст.64 Бюджетного кодексу України з 01.01.2015 до районного
бюджету зараховується 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що
справляється на території району. Зважаючи на вищевикладене та враховуючи
прогнозні розрахунки Вижницької ОДПІ ГУ ДФС у Чернівецькій області,
передбачається, що до районного бюджету у 2018 році надійде податку на
доходи фізичних осіб у сумі 23 млн.431,4 тис.грн., що на 4 млн.931,4
тис.грн.(26,7%) більше до очікуваних надходжень 2017 року.
Прогнозні надходження податку на прибуток підприємств та фінансових
установ комунальної власності, засновником яких є районна рада, розраховані
на основі даних, наданих районною радою та Вижницькою ОДПІ ГУ ДФС у
Чернівецькій області і складають 35,0 тис.грн., або на 0,1 тис.грн. (0,3 %)
менше очікуваного надходження 2017 року.
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств
та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету
розрахована в сумі 27,0 тис.грн. (розрахунки Вижницької ОДПІ ГУ ДФС у
Чернівецькій області та районної ради).
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень в сумі 371,0 тис.грн.
Джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018
рік у частині доходів є надходження, визначені у частині першій статті 691
Бюджетного кодексу України.
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Спеціальний фонд районного бюджету на 2018 рік визначено в сумі 2
млн.542,7 тис.грн., або на 112,5 тис.грн. (4,2%) менше очікуваних надходжень
2017 року.
Основними платежами спеціального фонду районного бюджету є власні
надходження бюджетних установ, прогнозна сума яких на 2018 рік становить 2
млн.542,7тис.грн..
Загальний обсяг видатків районного бюджету на 2017 рік визначено у
сумі 478 млн.767,5тис.грн, з них обсяг видатків загального фонду бюджету у
сумі

475млн.224,8 тис.грн., видатків спеціального фонду бюджету – 3

млн.542,7 тис.грн. в т.ч. бюджет розвитку в сумі 1 млн.грн. за рахунок передачі
коштів із загального фонду за програмною класифікацією бюджету.
При плануванні видатків районного бюджету на виплату заробітної плати
працівникам бюджетної сфери враховано розмір мінімальної заробітної плати з
1 січня – 3723 гривень та розмір посадового окладу (тарифної ставки)
працівника першого тарифного розряду ЄТС з 1 січня – 1762 гривень.
Видатки
споживаються
врахуванням

на

оплату

комунальних

бюджетними
їх

фактичного

послуг

установами
споживання,

району,

та

енергоносіїв,
розраховувались

запровадження

заходів

що
із
з

енергозбереження та застосування підвищення тарифів на енергоносії, які діяли
у грудні 2017 року.
Крім того, враховано, доведені Міністерством фінансів України, обсяги
міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, передбачені у
схваленому Урядом України проекті Закону України «Про Державний бюджет
України на 2018 рік», що був доопрацьований до другого читання.
При розподілі обсягу видатків між розпорядниками коштів дотримано
пропорційного збільшення видатків.
Районній раді на 2018 рік передбачені видатки в загальній сумі 3 млн.
334,5 тис. грн.
За бюджетною програмою „Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх
виконавчих комітетів” передбачено видатки загального фонду в сумі 2 млн.
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867,9 тис.грн., що більше від затверджених видатків на 2017 рік на 645,7 тис.
грн., або на 29,1 відсотків. В загальній сумі видатків передбачено кошти на
заробітну плату з нарахуваннями в сумі 1 млн. 965,1 тис.грн. (утримання 20
штатних одиниць), для проведення розрахунків за комунальні послуги та
енергоносії – 287,2 тис. грн., а також на інші видатки з поточного утримання –
585,2 тис.грн. По спеціальному фонду передбачено видатки в сумі 30,4 тис. грн.
Заплановано видатки на програми в сумі 307,0 тис.грн., з них:
- районна програма підтримки ветеранів Афганської війни, учасників
бойових дій та їх сімей на 2014-2018 роки на 2017 рік передбачено видатки по
загальному фонду в обсязі 80,0 тис. грн.
-

районна

програма

підтримки

діяльності

Вижницької

районної

організації ветеранів, політв’язнів та репресованих України на 2017 - 2021 роки
на 2017 рік передбачено видатки по загальному фонду в обсязі 115,0 тис. грн.
- районна програма розвитку місцевого самоврядування Вижницького
району

на

2017-2020

роки

(на

виплату

матеріальної

допомоги

малозабезпеченим громадянам по зверненнях депутатів районної ради ) на 2018
рік передбачено видатки по загальному фонду в обсязі 112,0 тис. грн. Обсяг
видатків загального фонду заплановано на рівні з показниками 2017 року.
- програма розвитку інформаційної та видавничої галузей Вижницького
району на 2018-2020 роки на радіомовлення в сумі 100,0 тис.грн.
-

програма

розвитку

інформаційної

та

видавничої

галузей

Вижницького району на 2018-2020 роки на висвітлення діяльності в сумі 90,0
тис.грн.
По розпоряднику коштів Вижницька районна державна адміністрація
передбачені видатки в сумі 1 млн.560,6 тис.грн, по загальному фонду, в т.ч. за
рахунок іншої субвенції з Вижницького міського бюджету в сумі 350,0 тис.грн.
За бюджетною програмою «Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» » на 2018 рік передбачено
видатки по загальному фонду в обсязі 269,7 тис. грн. Обсяг видатків загального
фонду збільшено порівняно з показниками 2017 року на 50,6 тис. грн., або на
23,1 відсотка.
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За бюджетною програмою «Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на 2018 рік

передбачено

видатки по загальному фонду в обсязі 855,0 тис.грн., в т.ч. іншої субвенції з
Вижницького міського бюджету в сумі 350,0 тис.грн.
Обсяг видатків загального фонду збільшено порівняно з показниками
2017 року на 193,7 тис. грн., або на 29,3 відсотка більше з врахуванням
необхідності компенсацій коштів за надані послуги учням Вижницької та
Вашківецької ОТГ.
За

бюджетною

всеукраїнських

програмою

організацій

«Фінансова

підтримка

фізкультурно-спортивної

регіональних

спрямованості

для

проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи» на 2018 рік
передбачено видатки по загальному фонду в обсязі

15,0 тис. грн. Обсяг

видатків загального фонду зменшено порівняно з показниками 2017 року на 5,0
тис. грн., або на 25 відсотка менше з врахуванням необхідності компенсацій
коштів за надані послуги учням Вижницької та Вашківецької ОТГ.
За бюджетною програмою «Фінансова підтримка на утримання місцевих
осередків

(рад)

всеукраїнських

організацій

фізкультурно-спортивної

спрямованості» на 2018 рік передбачено видатки по загальному фонду в обсязі
96,9 тис. грн. Обсяг видатків загального фонду зменшено порівняно з
показниками 2017 року на 25,2 тис. грн., або на 20,9 відсотка менше з
врахуванням необхідності компенсацій коштів на надання послуги учням
Вижницької та Вашківецької ОТГ.
Крім цього, заплановано видатки на програми в сумі 324,0 тис.грн., з них:
- районна програма запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав
дитини у Вижницькому районі на 2017-2021 роки 24,0 тис.грн.;
- програма оздоровлення і відпочинку дітей та розвитку молодіжної
політики Вижницького району на 2016 -2020 роки 20,0 тис.грн.;
- районна цільова соціальна

програма розвитку фізичної культури і

спорту на 2018-2020 роки 70,0 тис.грн.;
- районна програма розвитку малого та середнього підприємництва у
Вижницькому районі на 2017-2018 роки 10,0 тис.грн.;
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- районна комплексна програма підтримки та розвитку агропромислового
виробництва Вижницького району на 2017-2020 року 25,0 тис.грн.;
- районна програма “Забезпечення призову громадян на військову службу
до Збройних сил України на 2016-2020 роки” 35,0 тис.грн.;
- комплексна програма розвитку туристичної галузі Вижницького району
на 2016-2020 роки 30,0 тис.грн;
- програма розвитку інформаційної та видавничої галузей Вижницького
району на 2018-2020 роки на висвітлення діяльності в сумі 90,0 тис.грн.;
- програма розвитку інформаційної та видавничої галузей Вижницького
району на 2018-2020 роки на книговидання в сумі 20,0 тис.грн.
Відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації передбачено
видатки в загальній сумі 96 млн.753,8 тис. грн., у тому числі по загальному
фонду – 94 млн.810,2 тис.грн., по спеціальному -1 млн.943,8 тис.грн., в т.ч.
бюджет розвитку 1млн.грн. Обсяг видатків загального фонду збільшено
порівняно з показниками 2017 року на 14 млн.589,1 тис. грн., або на 18,2
відсотка, спеціального фонду на 1 млн.300,9 тис.грн., або у 3 рази.
За бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» на 2018 рік на
утримання передбачені видатки в сумі 699,6 тис.грн., у тому числі видатки
загального фонду – сумі

639,6 тис.грн., спеціального фонду – 60,0 тис.грн.

Обсяг видатків загального фонду збільшено порівняно з показниками 2017 року
на 101,1 тис. грн., або на 18,7 відсотка, спеціальний фонд на рівні 2017 року.
За

бюджетною

програмою

«Надання

загальної

середньої

освіти

загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами» на 2018 рік на утримання

передбачені видатки в сумі
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млн.453,3 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду – сумі 90 млн.569,7
тис.грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 66
млн.605,7 грн., за рахунок районного бюджету 5 млн.691,0 тис.грн., за рахунок
додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 18
млн.168,0 тис.грн.,

спеціального – 1 млн.883,6 тис.грн. в т.ч. за рахунок

додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 1млн.грн.,
іншої субвенції місцевих рад в сумі 105,0 тис.грн. Обсяг видатків загального
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фонду збільшено порівняно з показниками 2017 року на 14 млн.491,4 тис.грн.,
або на 19,0 відсотка. Чисельність учнів у 2018 році складатиме – 3507 осіб,
видатки на 1-го учня становитимуть 25,8 тис.грн. на рік.
За бюджетною програмою «Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на 2018 рік
передбачені видатки в сумі 1 млн. 107,7 тис.грн. з них за рахунок коштів
районного бюджету

в сумі 707,7 тис.грн., іншої субвенції з Вижницького

міського бюджету в сумі 400,0 тис.грн. Обсяг видатків загального фонду
збільшено порівняно з показниками 2017 року на 70,3 тис. грн., або на 6,8
відсотка більше з врахуванням необхідності компенсацій коштів на надання
послуги учням Вижницької та Вашківецької ОТГ. У 2018 році надання
позашкільної освіти буде здійснюватись у 15 - ти навчальних закладах, у яких
отримуватимуть позашкільну освіту – 606 осіб, видатки на одного учня
становитимуть 1,8 тис.грн. Гурткова робота в цих закладах здійснюється за
наступними

напрямами:

туристично-краєзнавчий;

науково-технічний;
науково-дослідницький;

еколого-натуралістичний;
художньо-естетичний;

соціально-реабілітаційний; гуманітарний.
За

бюджетною

програмою

«Методичне

забезпечення

діяльності

навчальних закладів» на 2018 рік передбачено видатки по загальному фонду в
обсязі 777,6 тис.грн. Обсяг видатків загального фонду збільшено порівняно з
показниками 2017 року на 25,8 тис.грн., або на 6,4 відсотка. Чисельність
працівників становитиме 7,5 штатних одиниць.
За бюджетною програмою “Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері освіти” на 2017 рік передбачено видатки по загальному фонду в обсязі 1
млн. 545,6 тис. грн. Обсяг видатків загального фонду зменшено порівняно з
показниками 2017 року на 45,6 тис. грн., або на 2,9 відсотка. Чисельність
працівників становитиме 17,75 штатних одиниць.
За бюджетною програмою “Інші програми та заходи у сфері освіти” на
2018 рік передбачено видатки по загальному фонду в обсязі 19,9 тис.грн.
Обсяг видатків загального фонду збільшено порівняно з показниками 2017 року
на 3,6 тис. грн., або на 22,1 відсотка. За рахунок вказаних коштів у 2018 році
буде надано допомогу 11 учням.
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За бюджетною програмою "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім
заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на
оздоровлення

громадян,

які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи)” на 2018 рік передбачено видатки по загальному фонду в обсязі
150,0 тис. грн. Обсяг видатків загального фонду заплановано на рівні
показників 2017 року. За рахунок вказаних коштів у 2018 році планується
оздоровити – 43 учнів.
По

відділу

охорони

здоров’я

районної

державної

адміністрації

передбачені видатки в сумі 44 млн.642,1 тис.грн., що на 869,5 тис.грн. (1,3%)
більше затвердженого плану на 2017 рік, в тому числі по загальному фонду
передбачено 43 млн. 792,1 тис.грн., що тільки на 869,5 тис.грн. (1,3%) більше
плану на 2017 рік з врахуванням передачі на фінансування з Вашківецького
міського бюджету Вашківецького ЦПМСД та фінансування первинної медичної
допомоги тільки в першому півріччі, по спеціальному фонду 850,0 тис.грн.
Фінансування галузі у 2018 році відбуватиметься за рахунок:
- медичної субвенція в сумі 39 млн.227,8тис.грн., або на 179,4 тис.грн.
(0,5%) менше 2017 року, з них з Вижницького міського бюджету 11 млн. 536,8
тис.грн., в т.ч. на надання вторинної медичної допомоги в сумі 10 млн.221,6
тис.грн., на надання первинної медичної допомоги 1 млн.315,2 тис.грн.,
Вашківецького міського бюджету на надання вторинної медичної допомоги в
сумі 6млн.943,7 тис.грн., що в цілому менше 2017 року на 429,0 тис.грн.,
(2,3%)., так як кошти плануються тільки на І-ше півріччя 2018 року, та в т.ч. на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
989,0 тис.грн., або 237,1 тис.грн. (31,5%) більше;
- додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансування переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів
охорони здоров'я на енергоносії в сумі 2 млн.500,0 грн., або на 100,0 тис.грн.,
(-3,8%) менше затвердженого плану 2017 року;
- субвенція з обласного бюджету на трансплантологію в сумі 144,6
тис.грн.;
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- субвенція з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських
засобів для лікування окремих захворювань в сумі 456,0 тис.грн., або на 173,7
тис.грн., (-27,6%) менше плану 2017 року;
- коштів районного бюджету в сум 2 млн.390,0 тис.грн., в т.ч. 406,0
тис.грн. на виконання комплексної програми підтримки та розвитку діяльності
Центру Червоного Хреста для медико-соціальної підтримки та реабілітації на
2017-2019 роки, на виконання комплексної програми соціальної підтримки
сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і
поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2017-2019 роки, в
частині забезпечення безкоштовними медикаментами – 60,0 тис.грн.;
- інших субвенцій від місцевих рад в сумі 190,0 тис.грн., з них субвенції з
Вижницького міського бюджету в сумі 150,0 тис.грн. з них на утримання
Центру Червоного Хреста в сумі 40,0 тис.грн., на енергоносії в сумі 110,0
тис.грн., Лукавецького сільського бюджету в сумі 40,0 тис.грн. на утримання
Центру Червоного Хреста;
Із загальної суми видатків на виконання програми “Багатопрофільна
стаціонарна медична допомога населенню” передбачається сума коштів 38 млн.
388,0 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 37 млн.553,0 тис.грн., по
спеціальному фонду 850,0 тис.грн., та на 6 млн.220,9 тис.грн.(19,3%) більше до
затвердженого плану на 2017 рік;
-

на

виконання

програми

“Амбулаторно-поліклінічна

допомога

населенню” передбачається сума коштів 2 млн.694,7 тис.грн., в тому числі по
загальному фонду 2 млн.694,7 тис.грн., по спеціальному фонду 15,0 тис.грн.,
або на 4 млн.674,6 тис.грн. (-61,5%) менше від планових показників на 2017 рік,
так як кошти плануються тільки на І-ше півріччя;
- на виконання програми “Первинна медико-санітарна допомога”
передбачається сума коштів по загальному фонду 1 млн.313,6 тис.грн., або на
263,5 тис.грн.(-16,7%) менше від планових показників на 2017 рік, так як кошти
плануються тільки на І-ше півріччя;
- на виконання “Програми і централізовані заходи у галузі охорони
здоров`я” передбачаються кошти в сумі 1млн.445,2 тис.грн., по загальному
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фонду або на 693,3 тис.грн. (92,2%) більше плану на 2017 рік з врахуванням
змін;
- на виконання інших заходів по охороні здоров’я, які включають проїзд
на лікування та безкоштовне зубопротезування, передбачається сума коштів
720,6 тис.грн., або на 219,6 тис.грн. (35,7%) більше плану на 2017 рік; з них на
виконання районної комплексної програми соціальної підтримки сімей
загиблих

учасників

антитерористичної

операції,

військовослужбовців

і

волонтерів, поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 20172019 роки (зубопротезування) в сумі 45,0 тис.грн., на виконання Програми
підтримки та розвитку діяльності Центру Червоного Хреста для медикосоціальної підтримки та реабілітації на 2017-2019 роки в сумі 446,0 тис.грн., на
безкоштовні медикаменти для пільгової категорії населення, для проїзду на
лікування

в

сумі

125,0

тис.грн.,

на

виконання

обласної

програми

трансплантологію в сумі 144,6 тис.грн.
Видатки передбачені на утримання установ культури та надання
підтримки районної кінематографії в сумі 4 млн.969,4 тис.грн., в тому числі по
загальному фонду 4 млн.830,7 тис.грн, що більше на 921,8 тис.грн., або на
23,6% до затвердженого плану на 2017 рік, по спеціальному фонду - 138,7
тис.грн.
-

на надання спеціальної освіти школами виховання (музичними,

художніми,

хореографічними,

театральними,

хоровими,

мистецькими)

передбачено кошти в загальній сумі 2 млн.355,2 тис.грн., або 449,8 тис.грн.
більше планових призначень 2017 року, або на 23,6%, по спеціальному фонду
126,0 тис.грн.
- на забезпечення діяльності бібліотек заплановано кошти по загальному
фонду в сумі 900,7 тис.грн., або на 80,9 тис.грн. (9,9%) до затвердженого плану
на 2017 рік, по спеціальному фонду заплановано 1,6 тис.грн.;
- на забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та інших клубних закладів передбачено кошти по загальному фонду в
сумі

612,6 тис.грн., або на 139,0 тис.грн.(29,3%) більше до затвердженого

плану на 2017 рік, по спеціальному фонду заплановано 8,5 тис.грн.
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- на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
передбачено кошти по загальному фонду в сумі 726,2 тис.грн., або на 136,0
тис.грн. (23%) більше планових призначень 2017 року, в т.ч. на інші заходи в
галузі культури і мистецтва 80,0 тис.грн., що на 28,0 тис.грн. більше планових
призначень 2017 року, або на 53,8%, по спеціальному фонду заплановано – 2,6
тис.грн., або на 0,1 тис.грн. (4%) більше планових призначень 2017 року.
- на фінансування Програми поліпшення кінообслуговування населення
Вижницького району на 2016 – 2018 роки передбачено по загальному фонду
120,0 тис. грн., або на рівні планових призначень 2017 року.
- на фінансування районної комплексної Програми розвитку культури
Вижницького району на 2016 – 2018 роки передбачено по загальному фонду
80,0 тис.грн.
Делеговані місцевим радам видатки на утримання установ культури
району передбачено в загальній сумі 5 млн.019,5 тис.грн., або на 1 млн.905,8
тис.грн (61,2%)більше планових призначень 2017 року, в т.ч. на Банилівську
школу мистецтв в сумі 300,0 тис.грн. .
Управлінню

соціального

захисту

населення

Вижницького

райдержадміністрації на 2018 рік в районному бюджеті передбачаються
видатки в загальній сумі 308 млн.950,0 тис.грн., в т.ч. на утримання
територіального центру по обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян
та відділень соціальної допомоги на дому (без субвенцій на соціальні програми)
в обсягах 4 млн.638,2 тис.грн., у тому числі по загальному фонду бюджету – 4
млн.058,2тис.грн., або на 419,8 тис.грн.(+11,5%) більше до уточненого плану
2017 року з врахуванням компенсації фінансових ресурсів на надані послуги
ОТГ, в т.ч. за рахунок субвенції з Вижницького міського бюджету в сумі 703,9
тис.грн. на І-ше півріччя 2018 року, Вашківецького міського бюджету в сумі
124,0 тис.грн., по спеціальному фонду 580,0 тис.грн.
Крім цього, заплановано видатки на програми в сумі 398,5 тис.грн., з них:
- на фінансування районної комплексної програми соціальної підтримки
малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2016-2018 роки в сумі 300,0
тис.грн., або на 100,0 тис.грн. (50,0%) більше до затвердженого плану 2017
року;
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- на виконання комплексної програми соціальної підтримки сімей
загиблих

учасників

антитерористичної

операції,

військовослужбовців

і

поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2017-2019 роки
передбачено кошти в сумі 20,0 тис.грн.
- на виконання районної програми підтримки діяльності Вижницької
районної організації ветеранів, політв’язнів та репресованих України на 2017 2021 роки (пільги на ЖКГ) в сумі 78,5 тис.грн.
Видатки на здійснення програм соціального захисту населення (оплата
пільг, субсидій, виплата допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі,
яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну
виплату, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка
доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80річного віку, дітям сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування) за
рахунок субвенції з Державного бюджету складає 304 млн. 037,9 тис.грн, або
на 15 млн.867,8 тис.грн. (5,5 %) більше до уточненого плану 2017 року , з них:
- на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам,
які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з
інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної
виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку -183
млн.704,8 тис.грн., або на 16 млн.417,1 тис.грн. (9,8 %) більше до уточненого
плану 2017 року;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за
дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату
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соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя - 3
млн. 734.9 тис.грн., або на 1 млн.096,6 тис.грн.(41,6 %) більше до уточненого
плану 2017 року;
- на

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату

електроенергії,

природного

газу,

водовідведення,

квартирної

плати

послуг

тепло-,

(утримання

водопостачання

будинків

і

споруд

і
та

прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 110 млн. 856 тис.грн., або на 1 млн.472,4 тис.грн.(1,3 %) менше до уточненого
плану 2017 року;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 5 млн.742,2
тис.грн., або на 173,5 тис.грн.(2,9 %) менше до уточненого плану 2017 року.
Видатки на надання пільг з послуг зв’язку та компенсацію за пільговий
проїзд окремих категорій громадян передбачено в районному бюджеті в сумі
454,9 тис.грн., з них:
- на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 28,6 тис.грн.;
- на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим категоріям громадян - 247,5 тис.грн.;
- на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій
громадян на залізничному транспорті -178,8 тис.грн.
Пільги реабілітованим особам ст.3 в сумі 78,5 тис.грн. та запропоновано,
аналогічно

державним

пільгам,

надавати

за

умови,

якщо

розмір

середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за
попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на
податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
Фінансування районних програм
Враховуючи протокол засідання робочої групи з визначення пріоритетних
районних (комплексних) програм, що фінансуються з районного бюджету від
04.10.2017 року, на 2018 рік передбачено фінансування 17 районних програм,
що затверджені рішеннями районної ради відповідно до статті 91 Бюджетного
42

кодексу України за рахунок загального фонду районного бюджету в загальній
сумі

2 млн. 035,5 тис.грн., які мають виключно соціальний характер та

спрямовуються на захищені видатки, або на 164,5 тис.грн. (-8,7%) менше до
2017 року.
Резервний фонд районного бюджету передбачається у сумі 1 млн.200,0
тис.грн.
Згідно пункту 20 Розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення”
Бюджетного кодексу, яким передбачено особливий механізм фінансування
органів місцевого самоврядування та закладів соціально-культурної сфери в
селах, селищах та містах районного значення, у 2018 році надання
міжбюджетних трансфертів, які розраховані за формулою згідно додатку №3 до
проекту рішення та відображені в додатку №4 на установи культури та дитячі
навчальні заклади в загальній сумі 15млн. 298,7 тис.грн., що на 4 млн.680,1
тис.грн. більше затверджених на 2017 рік, з них на заклади освіти 10млн. 578,8
тис.грн., або 3млн. 029,3 тис.грн (41,0%) більше до 2017 року, заклади культури
4 млн.719,9 тис.грн., або на 1млн.650,8 тис.грн. (53,8%) більше до 2017 року.
На виконання частини четвертої статті 21 Бюджетного кодексу України
фінансовим

управлінням

райдержадміністрації

з

метою

запровадження

середньострокового бюджетного планування розроблено Прогноз районного
бюджету на 2019-2020 роки, що додається.
Дякую за увагу!
Голосували: прийняти рішення «Про районний бюджет на 2018 рік» за
основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення «Про районний бюджет на 2018 рік»
в цілому:
За –23, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (150-19/17 додається).
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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 (151-19/17 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про внесення змін до складу

структури штату виконавчого апарату районної ради та відміну рішення
позачергової вісімнадцятої сесії Вижницької районної ради VII скликання
№140-18/17 від 19.10.2017 року "Про утворення господарської групи при
районній раді» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про внесення змін до складу

структури штату виконавчого апарату районної ради та відміну рішення
позачергової вісімнадцятої сесії Вижницької районної ради VII скликання
№140-18/17 від 19.10.2017 року "Про утворення господарської групи при
районній раді» в цілому:
За –23, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (152-19/17 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про затвердження актів прийманняпередавання

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.
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Голосували: прийняти рішення «Про затвердження актів прийманняпередавання

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 (153-19/17 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про надання дозволу на списання та
передачу

окремого

майна,

що

належить

до

спільної

власності

територіальних громад сіл, селища, міст району» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення «Про надання дозволу на списання та
передачу

окремого

майна,

що

належить

до

спільної

власності

територіальних громад сіл, селища, міст району» в цілому:
За –23, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (154-19/17 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про план роботи Вижницької

районної ради VII скликання на 2018 рік» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
На засіданні профільних постійних комісій районної ради та на
спільному засіданні колегії районної ради та колегії районної державної
адміністрації було внесено наступні зміни:
- на засіданні постійної комісії районної ради з питань промисловості,
будівництва, транспорту, зв’язку, розвитку підприємництва та туризму було
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внесено пропозицію включити в проект рішення до п.4.3. розглянути в І
кварталі 2018 року питання «Аналіз стану доріг в післязимовий період».
Семирозум О.І. – депутат районної ради вніс пропозицію включити в
план роботи постійної комісії районної ради з питань промисловості,
будівництва, транспорту, зв’язку, розвитку підприємництва та туризму
питання «Про хід виконання Закону України «Про відходи» в частині
сортування сміття».
Голосували за пропозиції постійної комісії та Семирозума О.І.:
За –23, утримались – 0, проти – 0.
Пропозиції прийнято.
Голосували: прийняти рішення

«Про план роботи Вижницької

районної ради VII скликання на 2018 рік» в цілому:
За –23, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (155-19/17 додається).
Питання «Різне»:
Голосували: прийняти рішення

«Про запит депутата районної ради

Погребняка Р.М. стосовно вирішення питання щодо відключення споживачів
від лінії, яка належить Надвірнанафтогаз та приєднання їх до ліній
Вижницького Рем та проведення розгрузки ліній електропередач від
трансформатора №ТР-145 (РУ0,4 Кв) по вул.Руській, Кармелюка, Чапаєва,4
пров.Кармелюка» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.
1. Депутатський запит депутата районної ради Хоми П.А. із
зазначеного питання взяти до відома (додається).
2. Виконавчому апарату районної ради (Івоняк Г.С.) забезпечити
направлення цього запиту до Вижницького РЕМ (Піщальник А.С.).
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3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови районної ради Вірсту С.Д.
Вирішили:
Рішення прийняти (156-17/17 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Погребняка Р.М. стосовно надання обґрунтованого пояснення на демонтаж
приладів

після

передачі

приміщення

кінотеатру

«Карпати»

в

смт.Берегомет» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.
1. Депутатський запит депутата районної ради Погребняка Р.М. стосовно
надання обґрунтованого пояснення на демонтаж приладів після передачі
приміщення кінотеатру «Карпати» в смт.Берегомет надіслати для розгляду та
відповідного

реагування

кіновідеомережі

директору

Вижницької

районної

дирекції

(Максимчук В.П.), Берегометському селищному голові

(Боднарюк С.М.), (депутатський запит Погребняка Р.М. додається).
2. Доручити комісії з питань управління об’єктами спільної власності
територіальних

громад

сіл,

селища,

міст

району

провести

перевірку

бухгалтерських документів обліку матеріальних цінностей та основних засобів,
які були закріплені за кінотеатром «Карпати» в смт.Берегомет.
3.

Директору

Вижницької

районної

дирекції

кіновідеомережі

(Максимчук В.П.) вищезазначеній комісії надати відповідні документи.
4. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у
визначений законодавством термін.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
районної ради Вірсту С.Д.
Вирішили:
Рішення прийняти (157-17/17 додається).
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Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Погребняка Р.М. стосовно скасування рішення ліквідації медичної ланки
«Швидка допомога» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.
1. Депутатський запит депутата районної ради Погребняка Р.М.
стосовно скасування рішення ліквідації медичної ланки «Швидка допомога»
надіслати для розгляду та відповідного реагування Вижницькій районній
державній адміністрації (депутатський запит Погребняка Р.М. додається).
2.

Доручити

виконавчому

апарату

районної

ради

спільно

із

Вижницькою районною державною адміністрацією підготувати звернення із
вищезазначеного питання до Кабінету Міністрів України.
3. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду
у визначений законодавством термін.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови районної ради Вірсту С.Д.
Вирішили:
Рішення прийняти (158-17/17 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Хоми П.А. стосовно встановлення автомобільних вагових комплексів на
Берегометській об’їзній дорозі» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.
1. Депутатський запит депутата районної ради Хоми П.А. із
зазначеного питання взяти до відома (додається).
2. Виконавчому апарату районної ради (Івоняк Г.С.) забезпечити
направлення цього запиту до Чернівецької обласної державної адміністрації.
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3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови районної ради Вірсту С.Д.
Вирішили:
Рішення прийняти (159-17/17 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Романюка І.Т. про направлення звернення районної ради до Кабінету
Міністрів України та Фонду Держмайна України щодо підтримання
ініціатив місцевих рад району стосовно передачі пансіонату з лікування
матері і дитини «Зелені пагорби» у власність Вижницької міської
об’єднаної громади та

дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

«Юність» у власність територіальної громади смт. Берегомет» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення та звернення.
1. Депутатський запит депутата районної ради Романюка І.Т. із
зазначеного питання взяти до відома (додається).
2. Направити звернення Вижницької районної ради до Кабінету
Міністрів України та Фонду Держмайна України щодо підтримання ініціатив
місцевих рад району

стосовно передачі пансіонату з лікування матері і

дитини «Зелені пагорби» у власність Вижницької міської об’єднаної громади
та

дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Юність» у власність

територіальної громади смт. Берегомет (звернення додається).
3. Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами
районної ради Івоняка Г.С.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови районної ради Вірсту С.Д.
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Кабінету Міністрів України
Фонд державного майна України
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів районної ради VII скликання
Щорічне зменшення кількості таборів, призводить до загострення
проблеми оздоровлення дітей пільгових категорій за державні кошти.
На території с. Виженка Вижницького району Чернівецької області з
1946 року функціонує Пансіонат з лікування матері і дитини «Зелені
Пагорби». Вигідне географічне розташування табору, сприятливі кліматичні
умови, наявність туристичних маршрутів створюють всі необхідні умови для
відпочинку та оздоровлення дітей. Проте, постало питання про припинення
дії даного закладу. Адже, згідно із рішенням суду, право власності на об’єкт
нерухомого майна Пансіонату з лікування матері і дитини «Зелені пагорби»
визнано за державою в особі Фонду державного майна України. Тому, для
подальшого його функціонування без зміни профілю Вижницька районна
рада Чернівецької області підтримує ініціативу Вижницької міської
об’єднаної територіальної громади стосовно передачі приміщень пансіонату
з лікування матері і дитини «Зелені Пагорби» до комунальної власності
Вижницької міської об’єднаної територіальної громади та просить Вас
прийняти позитивне рішення з цього приводу.
Одночасно просимо врахувати ініціативу Берегометської селищної
ради стосовно передачі із державної власності до комунальної власності
територіальної громади смт. Берегомет комплекс приміщень та установу
дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Юність» (смт. Берегомет
Вижницького району Чернівецької області, вул. Піонерська, 2. Берегометська
селищна рада взмозі утримувати даний заклад та забезпечити його нормальне
функціонування.
Перебування відповідних об’єктів в розпорядженні і володінні
Вижницької міської об’єднаної територіальної громади та територіальної
громади смт. Берегомет матиме позитивний результат і забезпечить
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нормальне
відновлення

функціонування

закладів

(зокрема,

лікувально-профілактичної

збереження

діяльності

профілю),

пансіонату

«Зелені

Пагорби».
Заздалегідь вдячні за взаєморозуміння та співпрацю.
Вирішили:
Рішення прийняти (160-17/17 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Романюка І.Т. щодо включення в порядок денний чергової сесії районної
ради питання про формування тарифів на теплову енергію» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.
1. Депутатський запит депутата районної ради Романюка І.Т. із
зазначеного питання взяти до відома (додається).
2. КП «Ком-сервіс» Вижницької районної ради (В.Семенюк) розробити
та подати до виконавчого апарату районної для затвердження сесією
районної ради тариф на теплову енергію для суб’єктів господарювання, що
здійснюють її виробництво на установках з використанням альтернативних
джерел

енергії,

з

урахуванням

даних

середньозважених

тарифів

Держенергоефективності.
3. Виконавчому апарату районної ради (Г. Івоняк) у встановленому
законом порядку підготувати регуляторний акт – проект рішення щодо
встановлення тарифу на теплову енергію для суб’єктів господарювання, що
здійснюють її виробництво на установках з використанням альтернативних
джерел енергії (КП «Ком-сервіс» Вижницької районної ради), для розгляду
однією із наступних сесій районної ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови районної ради Вірсту С.Д.
Вирішили:
Рішення прийняти (161-17/17 додається).
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Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Романюка І.Т. щодо звернення до Кабінету Міністрів України стосовно
виділення коштів на об’єкти, які передбачені Програмою соціальноекономічного розвитку Вижницького району» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення та звернення.
1. Депутатський запит депутата районної ради Романюка І.Т. із
зазначеного питання взяти до відома (додається).
2. Направити до Кабінету Міністрів України звернення стосовно
виділення коштів на об’єкти, які передбачені Програмою соціальноекономічного розвитку Вижницького району (звернення додається).
3. Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами
районної ради Івоняка Г.С.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови районної ради Вірсту С.Д.
Кабінету Міністрів України
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів районної ради VII скликання
У відповідності до пункту 3 статті 2 та пункту 1 статті 17 Закону
України

«Про

місцеві

державні

адміністрації»

місцева

державна

адміністрація в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці
забезпечує виконання державних і регіональних програм соціальноекономічного

та культурного

розвитку,

розробляє проекти

програм

соціально-економічного розвитку і подає їх на затвердження відповідній раді,
забезпечує їх виконання, звітує перед відповідною радою про їх виконання.
Для забезпечення сталого розвитку територій передбачається субвенція
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій, Порядок надання якої
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передбачений постановою КМУ від 6 лютого 2012 року № 106 “Про
затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій». До 2016 року у відповідності до пункту 6
Порядку визначалося, що Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві держадміністрації та виконавчі органи місцевого самоврядування
формують і затверджують переліки об'єктів і заходів. Проте, внаслідок змін,
внесених постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016
року № 395, місцеві державні адміністрації повністю усунуті від впливу
на формування даних об’єктів. Внаслідок цього, вже другий рік поспіль
субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій для Вижницького району Чернівецької області (за
виключенням

Вижницької

міської

ОТГ)

виділяється

виключно

за

клопотаннями та переліками депутатів Верховної Ради України, які зовсім не
узгоджуються із затвердженими заходами та об’єктами, включеними в
Програму економічного і соціального розвитку Вижницького району
відповідно на 2016 та 2017 роки. В 2016 році Вижницькою районною
державною

адміністрацією

було

направлено

відповідного

листа

по

неузгодженості таких об’єктів, проте це не було враховано при затвердженні
переліків.
При

цьому,

на

даний

час

потребують

капітального

ремонту

модернізації, технічного оснащення заклади освіти та медицини.
Внаслідок невідповідності об’єктів та заходів, які включені до
розпоряджень КМУ від 11.05.2017 року №310-р, від 19.07.2017 року №463-р,
від 27.09.2017 року № 689-р, від 06.12.2017 року №861-р «Деякі питання
розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій» з Програмою соціально-економічного та культурного розвитку
Вижницького району, яка приймається щорічно депутатами районної ради
маємо ряд проблем, які призводять до неефективного та нецільового
використання бюджетних коштів.
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Враховуючи те, що в Державному бюджеті України на 2018 р
передбачено 5 млрд. гривень на надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій та з метою ефективного та цільового
використання бюджетних коштів просимо внести зміни до Порядку та умов
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів

щодо

соціально-економічного

розвитку

окремих

територій,

затвердженого Постановою КМУ від 6 лютого 2012 року № 106 в частині
погодження
окремих

переліку заходів

територій

із

щодо

головами

соціально-економічного
відповідних

місцевих

розвитку
державних

адміністрацій.
Заздалегідь вдячні за взаєморозуміння та співпрацю.
Вирішили:
Рішення прийняти (162-17/17 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Хоми П.А. щодо заміни вводу та трубопроводу жительці хут.Лукавецький
Майдан Олексюк Н.Д.» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.
1. Депутатський запит депутата районної ради Хоми П.А. із
зазначеного питання взяти до відома (додається).
2. Виконавчому апарату районної ради (Івоняк Г.С.) забезпечити
направлення цього запиту до Вижницького РЕМ (Піщальник А.С.).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови районної ради Вірсту С.Д.
Вирішили:
Рішення прийняти (163-17/17 додається).
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Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Вірсти С.Д. щодо асфальтування з’їздів на хуторі Серафинець» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.
1. Депутатський запит депутата районної ради Вірсти С.Д. із
зазначеного питання взяти до відома (додається).
2. Виконавчому апарату районної ради (Івоняк Г.С.) забезпечити
направлення цього запиту до ДП «Чернівецький облавтодор».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови районної ради Вірсту С.Д.
Вирішили:
Рішення прийняти (164-17/17 додається).
Шановні колеги!
Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути.
Дев’ятнадцяту сесію районної ради сьомого скликання оголошую
закритою.
Голова районної ради

М.Андрюк
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