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УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

П Р О Т О К О Л 

другого пленарного засідання другої  сесії районної ради  

VІІ скликання 

17 грудня 2015 року                                                                  м.Вижниця 

  1100 год. 

Присутні                         -  28 депутатів районної ради 

                                             із  34 (список додається) 

   Головує:  Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Президія: Вірста С.Д.  – заступник голови районної ради.  

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати і запрошені! 

Сьогодні ми продовжуємо роботу другої сесії районної ради. 

Запрошені: 

- депутати обласної ради від Вижницького району; 

- голова, заступники голови райдержадміністрації, начальники 

управлінь і відділів райдержадміністрації; 

- прокурор району;  

- голова Вижницького районного суду; 

- начальник районного відділу СБУ та начальник Вижницького 

відділення поліції Сторожинецького відділу ГУ НП в Чернівецькій області; 

Начальники: 

- державної податкової інспекції; 
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- міжрайонної державної фінансової інспекції; 

- районного управління юстиції; 

- управління державної казначейської служби України у Вижницькому 

районі; 

- управління Пенсійного фонду у Вижницькому районі; 

- центру зайнятості населення; 

- керівники окремих підприємств, установ і організацій, служб району; 

- міські, 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 сесії.  

Шановні депутати! 

Для роботи сесії пропоную секретаріат та лічильну комісію залишити в 

такому ж складі, як і на першому пленарному засіданні другої сесії районної 

ради. 

Пропонується обрати до складу секретаріату:  

Андрич Олену Михайлівну, у зв’язку із відсутністю Гайдука Василя 

Онисимовича. 

За – 28, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили:  

Пропозицію прийняти.   

 

 

 

  Андрюк М.І. – голова районної ради. 

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

секретаріат другого пленарного засідання другої сесії районної ради у складі 

трьох депутатів: 

   За – 28,  проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили:   

Рішення прийняти (додається №33-2/15) 

 

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

комісію першого пленарного засідання другої сесії районної ради.  

   Обрання   лічильної  комісії: 

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

лічильну комісію першого пленарного засідання другої сесії районної ради у 

складі трьох депутатів: 

   

За – 28,  проти – 0,  утримались – 0. 

Вирішили :   

Рішення прийняти (додається №34-2/15). 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Повідомляю депутатів районної ради, особливо обраних у секретаріат і 

лічильну комісію, що згідно регламенту районної ради підготовлено і роздано 

відповідні зразки (форми) для запису секретаріатом конкретних пропозицій по 

питаннях, що розглядаються на сесії та фіксування і повідомлення президії сесії 

про результати голосування по них. Слід зазначити, що рішення ради 

вважається прийнятим в цілому, якщо за нього проголосувало більшість 

депутатів від загального складу ради, тобто – 18 депутатів із 34.   

 

Обговорення порядку денного та регламенту роботи другого  

пленарного засідання другої сесії районної ради VІІ скликання: 



 4 

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

прийняти порядок денний та регламент роботи першого пленарного засідання  

другої сесії районної ради VІІ скликання за основу: 

За – 32,  проти – 0,  утримались – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

В міжсесійний період надійшло ряд звернень та листів, а саме: 

1. На першому пленарному засіданні другої сесії районної ради сьомого 

скликання, депутатами районної ради було запропоновано, розглянути питання 

про закріплення депутатів районної ради за виборчими округами.  

В період між пленарними засіданнями районної ради заступником голови 

районної ради було прийнято розпорядження від 14 грудня 2015 року №74 

«Про закріплення депутатів районної ради VII скликання за виборчими 

округами»,  

а також надійшло ряд звернень та листів, а саме: 

2. Про розгляд звернення Калуської  нафтогазорозвідувальної експедиції  

стосовно прискорення вирішення питання про передачу комплексу приміщень в 

с.Іспас Вижницького району Чернівецької області у спільну власність 

територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району. 

Пропонується включити ці питання розглянути в питанні «РІЗНЕ» 

порядку денного сесії. 

За – 82,  проти – 0,  утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 

2015 року. 

 

2. Про внесення змін до районного бюджету на 2015 рік. 

Доповідач Кириляк Л.І. – начальник фінансового управління районної 

державної адміністрації.  

Співдоповідач: Романюк І.Т. – голова постійної комісії районної ради з 

питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку. 
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3.Про надання дозволу на списання основних засобів підприємств, 

установ, організацій, які використовують майно, що належить до спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району. 

Доповідач Саманчук В.В. – директор КП «Ком-сервіс». 

Проект рішення роздається депутатам на руки. 

4. Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок. 

Доповідач Будз А.Ю.  – в.о. начальника відділу Держгеокадастру у 

Вижницькому районі. 

Проект рішення роздається депутатам на руки. 

5. Про затвердження розпорядження  заступника голови районної ради від 

14 грудня 2015 року № 74 «Про закріплення депутатів районної ради VII 

скликання за виборчими округами»  

Проект рішення роздається депутатам на руки. 

6. Про розгляд звернення Калуської  нафтогазорозвідувальної експедиції  

стосовно прискорення вирішення питання про передачу комплексу приміщень в 

с.Іспас Вижницького району Чернівецької області у спільну власність 

територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району. 

Проект рішення роздається депутатам на руки. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Шановні депутати! 

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

Вижницької районної ради,  пропозицій щодо оприлюднення і  включення в 

порядок денний тридцять другої інших питань і проектів рішень до них  у 

встановлені терміни не надходило. 

 Голосували:  

Прийняти порядок денний та регламент роботи другого пленарного 

засідання другої сесії районної ради VІІ скликання в цілому: 

За – 28,  проти – 0,  утримались – 0. 

Розгляд питань порядку денного: 

Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового 

управління райдержадміністрації з питання «Про затвердження звіту про 

виконання районного бюджету за 9 місяців 2015 року».     

 

Шановні депутати, запрошені! 

До державного та місцевих бюджетів за 9 місяців 2015 року надійшло 

податків і зборів (обов’язкових платежів), що справляються на території району 
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в сумі 98,8 млн.грн., що в порівнянні з попереднім роком  більше на 49,9 млн. 

грн., або у 2 рази.  

В розрізі органів стягнення до зведеного бюджету мобілізовано: 

податковими органами – 87 млн. 032,6 тис.грн., що на 46 млн. 292,8 

тис.грн. та у 2 рази більше, ніж за 2014 рік; 

іншими органами, за якими закріплено контроль за справлянням 

(стягненням) платежів до бюджету, – 11млн. 739,4 тис. грн. (+ 3 млн.648,3 

тис.грн., або 45,1 %). 

До державного бюджету надійшло доходів в сумі 58,0 млн.грн., що в 

порівнянні з минулорічними надходженнями більше на 42,1 млн.грн. (у 4 рази) 

за рахунок рентної плати за природній газ,  податку та збору на доходи 

фізичних осіб, ПДВ з вироблених в Україні товарів. 

До загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району в січні-

вересні 2015 року (без міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів у сумі 35 

млн.018,0 тис.грн., що в порівнянні з фактичними надходженнями за 

аналогічний період минулого року більше на 14 млн.032,0 тис.грн., або 66,9% (у 

порівняльних умовах). 

До загального фонду надійшло 30 млн.282,9 тис.грн. при плані на січень-

вересень п.р. 26 млн.765,8 тис.грн. Планові показники по району виконані на 

113,1% (+3 млн.517,1 тис.грн.) за рахунок перевиконання акцизного податку у 

сумі 1 млн.510,9 тис.грн., перевиконання плати за землю на 626,2 тис.грн. (17,1 

%), податку та збору на доходи фізичних осіб на 656,7 тис.грн. (5,3%), єдиного 

податку на 420,5тис.грн. (10,9%). Забезпечено виконання плану на січень-

вересень 2015 року усіма 18  бюджетами район, з них перевиконано на 5 % і 

більше по 17 бюджетах, менше по Берегометському селищному бюджету. 

Доходи загального фонду до відповідного періоду минулого року в 

цілому по району збільшилися на 48,5 %, або на 9 млн.887,0 тис.грн. (у 

порівняльних умовах) у зв’язку із збільшенням надходжень рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів на 574,7 тис.грн.(59,7%), податку та 

збору на доходи фізичних осіб  на 1 млн.852,5 тис.грн.(16,6%), по акцизному 

податку на 5 млн. 628,4 тис.грн.(не надходив), платі за землю на 1 млн.034,2 

тис.грн.(31,9%), єдиному податку 705,3 тис.грн.(19,7%). 

Найбільше надійшло до загального фонду місцевих бюджетів податку та 

збору на доходи фізичних осіб 43,0%, плати за землю, питома вага якого 

становить 14,1%, єдиного податку 14,2 %, акцизного податку – 18,6%. 
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До спеціального фонду надійшло доходів в сумі 4 млн.735,1 тис.грн., що 

складає 111,6% (+492,1 тис.грн.) до плану на січень-вересень, 83,5% до плану 

на 2015 рік та на 871,1 тис.грн.(22,5%) більше минулого року у порівняльних 

умовах. 

За 9 місяців 2015 року проведено видатків всього в сумі 226 млн. 847,9 

тис. грн., або 70,7 % до уточненого плану на 2015 рік та до уточненого плану на 

звітну дату 94,8 %, в т.ч. по загальному фонду в сумі 217 млн.861,3 тис.грн., або 

71,7 % до уточненого плану на рік та 93,5 %до уточненного плану на звітну 

дату, по спеціальному фонду 8 млн. 986,6 тис.грн., або 63,0% до  уточненого 

плану на рік та 75,1%до уточненого плану на звітну дату.  

Основні показники виконання доходної частини районного  бюджету                           

за 9 місяців 2015 року 

За січень – вересень  2015 року до загального і спеціального фондів 

районного бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 

доходів 14 млн. 687,3 тис.грн., або 106,4 % ( +878,4 тис.грн.) до плану на 9 

місяців 2015 року та на 3 млн. 502,4 тис.грн. (31,3 %) більше надходжень  

попереднього року. 

До загального фонду надійшло доходів 13 млн.100,1 тис.грн., або 80,3% 

до плану на 2015 рік , 105,5% (+681,1 тис.грн.) до плану на 9 місяців 2015 року 

та більше на 3 млн.547,3тис.грн.(37,1 %) порівняно з попереднім роком. 

У розрізі основних доходних джерел до загального фонду районного 

бюджету надійшло: 

- податку з доходів фізичних осіб –13 млн. 026,9 тис.грн., або 105,3 % 

(+656,7тис.грн.) до плану на 9 місяців 2015 року, що на 3 млн. 714,2 тис.грн. 

(39,9 %) більше, ніж за 2014 рік. 

В обсязі доходів загального фонду районного бюджету надходження 

зазначеного податку становлять 99,4 %; 

- податку на прибуток підприємств районної комунальної власності –50,8 

тис.грн., або 124,8 % (+10,1 тис.грн.) більше плану на 9 місяців 2015 року та на 

36,7 тис.грн., або 41,6% менше попереднього року. Найбільші суми податку на 

прибуток сплачено до районного бюджету: Аптека №103 – 40,2 тис.грн., 

редакція «Вижницькі обрії» - 4,3 тис.грн. та  райкіновідеомережа – 4,6 тис.грн. 

- частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій районної 

комунальної власності, що вилучається до бюджету – 16,4 тис.грн., або у 2 рази 

(8,3 тис.грн.) більше плану на 9 місяців 2015 року та  на 4,9 тис.грн., або 21,1% 
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менше попереднього року. Найбільше сплатили цього платежу до районного 

бюджету Аптека №103 – 8,4 тис.грн., редакція «Вижницькі обрії» - 1,5 тис.грн. 

та  райкіновідеомережа – 4,9 тис.грн 

До спеціального фонду районного бюджету за звітний період надійшло 1 

млн. 587,2 тис.грн., або 114,2 % (+197,3 тис.грн.) до уточненного плану на 

звітний період та зменшились до минулого року на 44,9 тис.грн. (2,7 %).  

У розрізі основних платежів до спеціального фонду районного бюджету 

надійшло: 

- власних надходжень бюджетних установ і організацій – 1 млн. 569,0 

тис.грн. (98,9% загального обсягу надходжень спеціального фонду), або на 43,8 

тис.грн. (2,7 % ) менше попереднього року, з них надходжень від плати за 

послуги, що надаються бюджетними установами –1 млн. 056,7 тис.грн., 120,6% 

(+180,6 тис.грн.) до плану на січень-вересень та в порівнянні з минулим роком 

більше на 183,7 тис.грн. (21,0%); інших джерел власних надходжень (в т.ч. 

благодійних внесків) – 512,3 тис.грн., 100,0% (+0,1 тис.грн.), що на 227,5 

тис.грн., або на 30,8 % менше від аналогічного періоду 2014 року.  

Основні показники виконання видаткової частини 

районного бюджету за 9 місяців 2015 року 

З районного бюджету за 9 місяців 2015 року на утримання бюджетних 

установ та здійснення заходів проведено видатків в загальній сумі 208 млн. 

235,5 тис.грн., або 70,8% до уточненого плану на рік та 97,1 % до плану на 

звітну дату, з них видатків районного бюджету (без міжбюджетних 

трансфертів, які перераховані сільським, селищному, міським  бюджетам) у 

сумі 194 млн. 094,4 тис.грн., або 96,8 % до плану 9 місяців 2015 року з 

урахуванням змін ( 200 млн. 444,9 тис.грн.) та на 5 млн. 887,2 тис.грн., або на 

3,1% більше ніж за відповідний період попереднього року, з них: 

- загального фонду – 205 млн. 794,3 тис.грн. (97,1% до плану на 9 місяців 

2015 року  з урахуванням змін, план – 211 млн. 951,0 тис.грн.), що на  17 млн. 

326,1 тис.грн., або на 9,2 відсотка більше відповідного періоду попереднього 

року; 

- спеціального фонду –  2 млн. 441,2 тис.грн. (77,6 % до плану на  9 

місяців 2015 року з урахуванням змін, план 3 млн. 147,5 тис.грн.), що менше на 

317,4 тис.грн. відповідного періоду попереднього року, або на 17,6 %. 

Фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету 

здійснювалося на підставі їх заявок, зареєстрованих зобов’язань в органах 
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казначейства та із додержанням режиму економії у використанні бюджетних 

коштів. 

Видатки загального фонду районного бюджету на виплату заробітної 

плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери за 9 місяців 2015 року 

склали 76 млн. 686,5 тис.грн. і збільшилась у порівнянні з аналогічним 

періодом 2014 року на 1 млн. 655,1 тис.грн. (+2,2%), в тому числі за рахунок 

освітньої субвенції в сумі 46 млн. 930,1 тис.грн. (+ 0,50%), медичної субвенції -

в сумі 19 млн. 409,5 тис.грн. (+4,8%); оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв – 5 млн. 433,4 тис.грн. (+1 млн. 372,8 тис.грн., або 33,8%), 

придбання медикаментів та продуктів харчування – 3 млн. 924,1тис.грн. (+ 44,4 

тис.грн., або на 1,1%), виплату субсидій і поточних  трансфертів населенню 99 

млн. 477,0 тис.грн. (+ 5 млн. 216,5 тис.грн., або на 5,5 %). 

У розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету проведені 

наступні видатки. 

На утримання апарату районної ради (КФКВ 010116) видатки загального 

фонду при уточненому плані на 9 місяців 2015 року – 1 млн. 551,4 тис.грн. 

сткклали 1 млн.492,3 тис.грн.(96,2 %) та менше 288,4 тис.грн. (-15,7%) 

порівняно з відповідним періодом 2014 року. На оплату праці з нарахуваннями 

профінансовано видатків в сумі 955,1 тис.грн. (64,0 % до загальної суми 

видатків), що менше на 5,0 тис.грн. (-0,5%) порівняно з попереднім роком. 

Із загальної суми видатки загального фонду по районній раді склали: 

- на соціальний захист та соціальне забезпечення (видатки на виплату 

матеріальної допомоги за зверненнями до депутатів) – 92,4 тис.грн., або на 27,2 

тис.грн. (41,7%) більше попереднього року; 

-  на фінансову підтримку громадських організацій  - 62,1 тис.грн., або на 

1,3 тис.грн.(2,1%) менше попереднього року, з них 39,8 тис.грн. на районну 

програму підтримки діяльності районної організації ветеранів України, 7,3 

тис.грн. на заходи із підтримки діяльності районної організації реабілітованих, 

15,0 тис.грн. на районну програму підтримки ветеранів Афганської війни, 

учасників бойових дій та їх сімей; 

-  на підтримку редакції районного радіомовлення «Хвилі Черемошу» – 

38,7 тис.грн., або на 0,9 тис.грн., більше (2,4%) попереднього року;  

- на фінансування комплексної програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району на 2011-2015 роки (на висвітлення 
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діяльності районної ради)– 61,2 тис.грн., або на 9,6 тис. грн. менше (13,7%) до 

попереднього року. 

- інші видатки (КФКВ 250404) - 313,3 тис.грн. та на 13,1 тис.грн. (4,4%) 

більше до попереднього року, з них на оплату праці з нарахуваннями відділу по 

обслуговуванню адміністративного будинку – 213,1 тис.грн.(68,0% до загальної 

суми). 

По головному розпоряднику коштів “Відділ освіти райдержадміністрації” 

видатки склали 59 млн, 338,4 тис.грн., в т.ч.  загального фонду в сумі 58 млн. 

179,5 тис.грн., або 94,0 % до уточненого плану на відповідний період (61 млн. 

861,9 тис.грн.) та  більше попереднього року на 1 млн. 777,6 тис.грн. (3,2 %), з 

них за рахунок освітньої субвенції 53 млн.  935,1 тис.грн. (94,5% до плану на 

звітний місяць), коштів районного бюджету 4 млн. 149,7 тис.грн. (84,9 % до 

плану на звітний місяць), субвенцій з місцевих бюджетів 94,7 тис.грн. в т.ч. 

(поточний ремонт шкільних доріжок для Вашківецької ЗОШ І-ІІІ ст. 59,2 тис. 

грн., поточний ремонт приміщення Берегометської гімназії 20,0 тис.грн., 

поточний ремонт Вижницької гімназії 15,5 тис. грн.);  по спеціальному фонду в  

сумі 1 млн. 158,9 тис. грн., або 82,5 % до уточненого плану на відповідний 

період (1 млн. 410,7 тис.грн.), в т.ч. за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів 

464,8 тис.грн. 

З них на оплату праці з нарахуваннями - 50 млн.090,2 тис.грн.(99,3 % до 

уточненого плану на відповідний період) та більше попереднього року на 1 

млн. 019,8 тис.грн. (2,1 %), в тому числі за рахунок освітньої субвенції 46 млн. 

930,1 тис.грн., (99,7%) за рахунок коштів районного бюджету 3 млн. 335,9 

тис.грн. (93,0%), харчування дітей та учнів – 2 млн. 706,6 тис.грн., (64,60 % до 

уточненого плану на відповідний період), та менше попереднього року на 54,5 

тис.грн. (2,0 %), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 млн. 306,2 

тис.грн. (72,9 % до уточненого плану на відповідний період) та більше 

попереднього року  на 710,5 тис.грн. (27,4 %). 

Середня вартість харчування 1 діто-дня в загальноосвітніх закладах по 

загальному фонду за 9 місяців 2015 року склала  6,73 грн. при запланованих на 

2015 рік 7 грн. (-3,8 %), в НВК (дошкільні відділення) 8,18 грн., та ДНЗ -5,19 

грн.. 

По спеціальному фонду видатки склали 1 млн. 158,9 тис.грн., або 56,9 % 

до уточненого плану на рік (2 млн. 036,7 тис.грн.). Надійшло платних послуг 

коштів в загальній сумі 412,1 тис.грн., в тому числі від надання в оренду 
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приміщень – 47,9 тис.грн., від  здачі макулатури та металобрухту – 5,6 тис.грн., 

від плати за харчування в НВК – 97,4 тис.грн.,  в дитячих дошкільних закладах 

– 44,2 тис.грн., крім того благодійні внески- 217,0 тис.грн.  

Із загальної суми видатків: 

- на утримання 2 дитячих дошкільних установ видатки по загальному 

фонду склали 636,1 тис.грн., з них на  оплату праці з нарахуваннями – 515,1 

тис.грн.; 

- на утримання загальноосвітніх закладів видатки по загальному фонду 

склали 55 млн. 108,7 тис.грн., або більше попереднього року на 2 млн. 011,1 

тис.грн. (3,8 %), з них на оплату праці з нарахуваннями – 47 млн. 753,7 тис.грн., 

або більше відповідно на 1 млн. 049,1 тис.грн. (2,2%). капітальні видатки 779,1 

тис.грн., або 77,0 %, з них за рахунок районного бюджету 300,0 тис.грн.- на 

капремонт системи опалення НВК Вашківецької гімназії, субвенцій з місцевих 

бюджетів -464,8 тис.грн., в т.ч. часткова заміна вікон Банилівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

30,0 тис.грн., часткова заміна вікон Бережницький НВК 15,0 тис.грн., 

капремонт приміщення НВК Іспаський ЗНЗ І-ІІІ ст.ДНЗ 25,0 тис.грн., 

капремонт шкільного автобуса НВК Іспаський ЗНЗ І-ІІІ ст.ДНЗ 20,0 тис.грн., 

капремонт шкільного автобуса Міліївська ЗОШ І-ІІІ ст. 10,0 тис.грн., капремонт 

шкільного автобуса НВК Вашківецька гімназія 7,0 тис.грн., капремонт  

внутрішньої вбиральні Вашківецької ЗОШ І-ІІІ ст. 65,4 тис.грн., капремонт 

шкільного автобуса Вашківецької ЗОШ І-ІІІ ст. 30,0 тис.грн., капремонт 

кахельних пічок ВолоцькійЗОШ І-ІІ ст. 5,1 тис.грн., заміна вікон будівлі 

Долішньошепітського НВК 63,0 тис.грн., капремонт  фасаду Вижницької ЗОШ 

І-ІІІ ст. 72,2 тис.грн., капремонт Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст. 42,0 тис.грн., 

капремонт пічок Вовчинецької ЗОШ 20,0 тис.грн., для придбання  3 комплектів 

макетів учбових автоматів та 10 штук плевматичних гвинтівок для 

Коритненської ЗОШ І-ІІІст. 40,0 тис.грн., придбання двох комплектів дитячих 

двухярусних ліжок 10,0 тис.грн., придбання комп"ютера для 

Долішньошепітського НВК 10,0 тис.грн., за рахунок благодійних внесків 14,3 

тис.грн.; 

- на утримання вечірніх шкіл видатки – 101,3 тис.грн., або менше 

попереднього  року  на 20,7 тис.грн. (17,0 %); 

- на утримання позашкільних закладів освіти видатки – 606,3 тис.грн., або 

більше відповідно на 36,5 тис.грн. (6,4 %), з них на  оплату праці з 
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нарахуваннями – 579,5 тис.грн., або більше ніж в попередньому році  на 36,1 

тис.грн. (27,8 %); 

  - на утримання методичного відділу видатки склали 371,9 тис.грн., або 

менше на 142,7 тис.грн.(19,2 %), з них на  оплату праці з нарахуваннями – 343,5 

тис.грн., або менше на 72,1 тис.грн. (17,4 %) до відповідного періоду минулого 

року; 

- на утримання централізованої бухгалтерії видатки по загальному фонду 

склали 671,3 тис.грн., або менше попереднього року на 1,7 тис.грн. (0,3 %), з 

них на  оплату праці з нарахуваннями -  599,1тис.грн., або більше на 1,1 тис.грн. 

(0,2 %); 

- на утримання відділу централізованого господарського обслуговування 

видатки склали 248,1 тис.грн., або менше на 12,0 тис.грн. (4,6 %), з них на  

оплату праці з нарахуваннями – 198,0 тис.грн., або менше на 5,1 тис.грн. (2,5%); 

-  на допомогу дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського 

піклування, яким виповняється 18 років, видатки склали 19,9 тис.грн., або 

більше на 3,6 тис.грн.  (33,3 %); 

- видатки з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 198,9 

тис.грн., або менше попереднього року на 79,9 тис.грн. (28,7 %); 

-  видатки на фізичну культуру і спорт (утримання ДЮСШ) – 192,8 

тис.грн., або 100% до плану на рік( так як школа ліквідована, видатки передані 

Вижницькій райдерждміністрації), з них на оплату праці з нарахуваннями – 

175,8 тис.грн. 

По головному розпоряднику коштів “Управління соціального захисту 

населення районної державної адміністрації” видатки загального фонду на 

утримання установ і здійснення заходів та виплат склали 103 млн.532,8 

тис.грн.(99,4% до уточненого плану на 9 місяців 2015 року) та  більше 

попереднього року на 5 млн.370,1 тис.грн.(5,5 %). Видатки спеціального фонду 

– 227,5 тис.грн.(88,7%), або більше до відповідного попереднього року  на 120,6 

тис.грн., або 112,8%. 

Із загальної суми видатки загального фонду на утримання Вижницького 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) склали  2 млн.527,7 тис.грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями –  2 

млн.189,4 тис.грн.(71,0% до уточненого плану), або на 61,4 тис.грн.(1,7%) 
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більше до попереднього року, харчування – 103,0 тис.грн.(76,0 %) до 

уточненого плану, або менше на 17,2 тис.грн.( 14,3%)  до попереднього року, 

оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 64,9 тис.грн.(88,7%) до уточненого 

плану, або більше на 28,6 тис.грн.(+78,8%) до попереднього року. Вартість 

одного ліжко-дня харчування підопічних в будинку людей похилого віку 

с.Коритне склала 26,07 грн.  

Забезпечено фінансування за рахунок субвенцій з Державного бюджету 

на програми соціального захисту району на оплату пільг, субсидій та виплату 

допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам та дітям- 

інвалідам в сумі 100 млн.752,5 тис.грн., або на 5 млн.324,6 тис.грн.( 5,6 %) 

більше до відповідного періоду попереднього року, з них : 

- на надання пільг окремим категоріям  громадян в сумі 4 млн. 749,0 

тис.грн., або на 1 млн.292,2 тис.грн.  більше попереднього року, з них : 

учасникам ВВВ, діти війни – 2 млн.231,6 тис.грн., або на 720,0 тис.грн. більше 

до попереднього року; ветеранам МВС та військовослужбовцям – 209,2 

тис.грн., або на 67,0 тис.грн більше до відповідного періоду попереднього року;  

учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС – 83,2 тис.грн., або на 16,2 тис.грн. більше 

відповідного періоду попереднього року; за професійною ознакою – 520,8 

тис.грн., або на 145,4 тис.грн. більше відповідного періоду попереднього року; 

багатодітним сім’ям – 1 млн.125,6 тис.грн., або на 481,0 тис.грн. більше 

попереднього року; компенсаційні виплати по пільгах з послуг зв’язку – 96,3 

тис.грн., або на 42,6 тис.грн. ( 30,7 %) менше попереднього року; компенсаційні 

виплати за пільгове перевезення автотранспортом –294,2 тис.грн., або на 74,1 

тис.грн. менше попереднього року; компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

залізницею – 188,2 тис.грн., або на 20,3 тис.грн. менше попереднього року.  

Найбільшу питому вагу складають пільги за використаний природний 

газ- 62,8 % (2млн.986,9 тис.грн.), пільгові перевезення 10,2% (482,4 тис.грн.), з 

них автомобільні 6,2% (294,2 тис.грн.), залізничні 4,0% (188,2 тис.грн.), пільги 

за використану електроенергію 12,9 % ( 611,4 тис.грн.); 

- на виплату житлових субсидій населенню на ЖКП видатки склали в 

сумі 4 млн.023,3 тис.грн., або на 2 млн.660,4 тис.грн. більше відповідного 

періоду попереднього року. Найбільшу питому вагу складають виплати 

житлових субсидій за споживання природного газу 83,3% (3350,4 тис.грн.), 

тверде паливо 10,5 %( 424,2 тис.грн.), електроенергію  4,4 % (178,4 тис.грн.); 
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-  на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, 

інвалідам з дитинства, дітям інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям 

та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 

в сумі 90 млн. 704,7 тис.грн., або на 1 млн.074,1 тис.грн.(1,2 %) більше 

відповідного періоду попереднього року. Найбільшу питому вагу в зазначених 

виплатах складають виплати допомоги  при народженні дитини – 39,9 %( 36 

млн. 091,3 тис.грн.), виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім"ям- 43,7 %( 39 млн.660,4 тис.грн.), державна соціальна допомога інвалідам з 

дитинства – 9,0 % ( 8 млн.142,9 тис.грн.) та виплати допомоги  на дітей 

одиноким матерям-  4,1 % ( 3 млн. 674,7 тис.грн.); 

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 

профінансовано в сумі 1 млн.275,5 тис.грн. або 82,2 % до уточненого плану на 

звітний період та на 108,1 тис.грн.(9,3%)  більше попереднього року. 

За 9 місяців п.р. на виконання районної комплексної програми соціальної 

підтримки малозабезпечених верств населення  "Турбота" на 2013-2015 роки 

профінансовано коштів в сумі 260,7 тис.грн. Рішенням 34 сесії районної ради 

від 17.09.2015 року затверджено Програму матеріально-технічного 

забезпечення управління соціального захисту населення Вижницької 

райдержадміністрації на 2015-2017 роки в сумі 20,0 тис.грн. 

По головному розпоряднику коштів “Вижницька районна державна 

адміністрація” видатки загального фонду за 9 місяців 2015 року склали 620,3 

тис.грн., з них: 

• на утримання центру соціальних служб для молоді – 103,0 тис.грн., 

що на 280,4 тис.грн.(- 74%) менше до відповідного періоду минулого року у 

зв’яку із скороченням 15 ставок соціальних працівників ; 

• виконання заходів центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді склали 5,4 тис.грн. Проведено 4 заходи (соціальний супровід прийомних 

сімей та дитячих будинків сімейного типу) з питань сім’ї, дітей та молоді. 

Середня вартість одного заходу  становить 1450 грн.  

• виконання програми розвитку інформаційної та видавничої галузей 

Вижницького району на 2011-2015 роки на висвітлення діяльності органів 
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виконавчої влади та місцевого самоврядування – 66,6 тис.грн., що на 1,9 

тис.грн. менше до попереднього року; 

• виконання програми розвитку інформаційної та видавничої галузей 

Вижницького району на 2011-2015 роки для книговидання – 10,0 тис.грн.; 

• видатки на фізичну культуру та спорт за 9 місяців п.р. склали 355,0 

тис.грн., в тому числі на утримання та навчально-тренувальну роботу 

Міліївської ДЮСШ – 141,5 тис.грн., на утримання апарату управління та 

проведення навчально-тренувальних зборів та змагань ФСТ «Колос» - 64,6 

тис.грн., на утримання та навчально-тренувальну роботу Дитячо-юнацької 

спортивної  школи, фінансування яких з липня п.р. передано від головного 

розпорядника коштів райбюджету “Відділ освіти” на головного розпорядника 

коштів “Районна державна адміністрація”, видатки склали 62,9 тис.грн.;  

• на виконання районної цільової соціальної  програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки видатки склали 64,7 тис.грн., або 

88% до плану на рік (-8,8 тис.грн.) та на 58,5 тис.грн. більше попереднього 

року; 

• на виконання комплексної програми оновлення містобудівної 

документації району на період 2012-2016 роки  видатки склали 75,2 тис.грн., що 

на 5,2 тис.грн. більше попереднього року. 

Із загальної суми видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 159,0 

тис.грн. (98,6% до плану на 9 місяців п.р.) та менше на 18 млн.751,3 тис.грн., (-

99,1%) порівняно з відповідним періодом минулого рокуу зв’язку із створенням 

відділу охорони здоров’я, який є головним розпорядником коштів по закладах 

охорони здоров’я, що до грудня 2014 року фінансувалися через Вижницьку 

РДА; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2,1 тис.грн.(72,1% до плану) 

та менше на 1274,9 тис.грн.(-99,8%) відповідно.  

По головному розпоряднику коштів “Відділ охорони здоров’я 

райдержадміністрації ” видатки на утримання закладів охорони здоров’я району 

по загальному фонду склали 23 млн. 925,0 тис.грн., що становить 96,6 % до 

плану   (-9 млн. 084,2 тис.грн.), з них за рахунок медичної субвенції 23 млн. 

787,6 тис.грн., районного бюджету 117,4 тис.грн., субвенцій з місцевих 

бюджетів 20,0 по загальному фонду та 12,0 тис.грн. по спеціальному фонду. 

Із загальної суми видатків на оплату праці з нарахуваннями – 19 млн. 

400,2 тис.грн. (97,9% до плану на 9 місяців п.р.) та більше на 873,3 тис.грн., 

(+4,7%) порівняно до відповідного періоду минулого року; видатки на 
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медикаменти і перев’язувальні матеріали та відшкодування витрат пов'язаних з 

відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які 

мають на це право відповідно до законодавства – 1 млн. 530,7 тис.грн. (94,5% 

до плану) та більше на 329,4 тис.грн. (+27,4%)  відповідно; харчування – 286,7 

тис.грн. (85,8% до плану на 9 місяців) та більше на 31,4 тис.грн.(+12,3%) 

відповідно до минулого року; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 

млн. 861,0 тис.грн. (91,1% до плану) та більше на 583,9 тис.грн.(+45,7 %) до 

минулого року .  

Фактична вартість медикаментів на один ліжко-день в лікарні становила 

9,82  грн., що більше попереднього року на 1,14 грн. (+13,1%), харчування – 

8,13 грн., та збільшилось відповідно на 0,60 грн.(8%). 

Із загальної суми видатків на утримання лікувальних закладів “Лікарні” 

видатки склали 16 млн. 383,2 тис.грн., або 96,7 % до плану (- 558,2 тис.грн.), з 

них на оплату праці з нарахуваннями 13 млн. 081,0 тис.грн., що менше плану на 

280,0 тис.грн. (-2,1 %). Станом на 01.10.2015 року залишки коштів на 

реєстраційних рахунках склали 11,1 тис.грн.  

 Утримання лікувальних закладів “Поліклініки та амбулаторії” – 4 млн. 

793,1 тис.грн., що становить 97,1 % до плану (-143,0 тис.грн.), з них на оплату 

праці з нарахуваннями – 4 млн. 092,6 тис.грн., або 97,7 % до плану (-94,7 

тис.грн.).  

Утримання лікувальних закладів “Фельдшерсько-акушерські пункти” –  1 

млн. 149,9 тис.грн., що становить 98,3 % до плану (-20,1тис.грн.), з них на 

оплату праці з нарахуваннями – 1 млн. 027 грн., або 98,3% до плану (-17,4  

тис.грн.)  

Видатки на утримання “Центрів первинної медико-санітарної допомоги” 

– 1 млн. 115,6 тис.грн., що становить 94,7 % до плану (-62,9 тис.грн.), з них на 

оплату праці з нарахуваннями – 909,7 тис.грн., або 98,1 % до плану (-17,2 

тис.грн.).  

На утримання централізованої бухгалтерії, яка обслуговує КУ 

“Вижницька центральна районна лікарня” видатки склали 303,0 тис.грн., що 

становить 98,5 % до плану (-4,7 тис.грн.), з них на  оплату праці з 

нарахуваннями – 289,6 тис.грн., або 100 % до плану. За рахунок субвенції по 

загальному фонду з Берегометського селищного бюджету в сумі 20,0 тис.грн. 

проведено поточний ремонт приміщення Берегометського центру ПМСД.  
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На інші заходи по охороні здоров’я – 180,2 тис.грн., або 81,3% до плану. 

Зазначені видатки включають видатки на безкоштовне зубопротезування – 

безкоштовне зубопротезування – 32,0 тис.грн. (24 особи), на лікування хворих в 

ОКП бальнеологічному санаторії “Брусниця” - 30,8 тис.грн. (17 осіб), 

фінансування районної програми підтримки та розвитку діяльності 

Берегометської лікарні Червоного Хреста на 2014-2016 роки – 117,4 тис.грн. 

Видатки спеціального фонду складають 640,1 тис.грн., або 103,1% до 

уточненого плану на  9 місяців, в т.ч. капітальні видатки – 24,2 тис.грн., з них за 

рахунок субвенції з місцевого бюджету – 12,0 тис.грн. 

По КТКВК МБ 080101 видатки склали 590,2 тис.грн., в т.ч. капітальні 

12,2 тис.грн. – придбано холодильник для зберігання крові – 3,2 тис.грн., 

центрифугу лаборанту – 9,0 тис.грн. На виплату заробітної плати з 

нарахуваннями працівникам відділення ортопедичної стоматології – 90,6 

тис.грн., на придбання робочого матеріалу для відділення ортопедичної 

стоматології та на придбання господарських товарів – 161,1 тис.грн., оплата з 

енергоносії – 11,5 тис.грн. та ін.   

По КТКВК МБ 080300 видатки склали 13,3 тис.грн., в т.ч. капітальні 12,0 

тис.грн. – придбано комп’ютерну техніку для Банилівської АЗПСМ – 12,0 

тис.грн. за рахунок отриманої субвенції з Банилівського сільського бюджету 

По КТКВК МБ 080800 “Центри первинної медико-санітарної допомоги” 

використано кошти в сумі 36,7 тис.грн.  

Надано платних послуг та надійшло доходів в сумі 453,9 тис.грн., або 

більше на 69,1 тис.грн., або 18% до попереднього року, з них від 

зубопротезування 112,9 тис.грн., або більше на 10,3 тис.грн. (+10%), оренди  

вільних  приміщень 65,2 тис.грн., або більше на 18,6 тис.грн. (+39,9%),  

медичних оглядів 260,8 тис.грн., або більше на 42,0 тис.грн. (+19,2%), від 

господарської діяльності 5,3 тис.грн., або більше на 2,0 тис.грн. (+60,6%), 

проходження плата за інтернатуру 9,7 грн., або менше на 0,9 тис.грн. (-8,5%),  

та інші джерела власних надходжень (благодійної внески) склали 216,5 тис.грн., 

або більше на 87,0 тис.грн. (67,2%). 

По головному розпоряднику коштів “Відділ культури 

райдержадміністрації” видатки на утримання установ і закладів культури та 

мистецтва по загальному фонду склали 3 млн. 927,7 тис.грн. (98,3% до 

уточненого плану на звітний період) та менше попереднього року на 232,8 

тис.грн. (-5,6%). 
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За рахунок субвенцій з Вижницького міського бюджету по загальному 

фонду в сумі 19,7 тис.грн. придбано металопластикові вікна для Вижницької 

школи мистецтв. За рахунок субвенції з Вашківецького міського бюджету по 

спеціальному фонду в сумі 10,0 тис.грн. проведено капремонт по заміні вхідних 

дверей у Вашківецькій школі мистецтв. 

Із загальної суми видатків видатки на оплату праці з нарахуваннями 

склали  - 3 млн. 716,7 тис.грн.(99,6% до уточненного плану на 9 місяців) та на 

194,5 тис.грн. (-5%) менше до попереднього року, оплату комунальних послуг 

та енергоносіїв – 105,4 тис.грн. або більше на 22,1 тис.грн. (+26,5%) до 

відповідного періоду минулого року, надання дотації районній кіновідеомережі 

– 55,5 тис.грн., або менше ніж в попередньому році  на 15,9 тис.грн. (-22,3%). 

Видатки спеціального фонду склали 410,0 тис.грн., або 108,7% до 

уточненного плану на 9 місяців. Власні надходження від послуг, наданих 

бюджетними установами, склали 187,9 тис.грн., що на 17,2 тис.грн.(+10,1%) 

більше  відповідного періоду попереднього року, в тому числі: від читання 

літератури – 1,2 тис.грн., що на 4,7 тис.грн. менше (-4,9 рази), від плати за 

навчання в школах естетичного виховання – 181,9 тис.грн., або більше на 19,9 

тис.грн. (+12,3%) попереднього року, проведення вистав та концертів 

народними колективами та культурно-масових заходів – 4,8 тис.грн., або на 1,9 

тис.грн. більше попереднього року (+65,5%).  

На утримання бібліотеки видатки загального фонду склали 406,6 тис.грн., 

або менше до попереднього року на 20,4 тис.грн. (-4,8%), з них на оплату праці 

з нарахуваннями – 383,9 тис.грн., що менше на 26,2 тис.грн.  відповідного 

періоду минулого року (- 6,4%). 

На утримання районного будинку народної творчості та дозвілля – 197,2 

тис.грн., або менше ніж в попередньому році  на 16,3 тис.грн. (-9,5%), з них на 

оплату праці з нарахуваннями – 171,0 тис.грн., що менше на 27,1 тис.грн., 

відповідного періоду минулого року ( -13,7%);     

На функціонування шкіл естетичного виховання дітей району – 3 млн. 

000,4 тис.грн., або менше ніж в попередньому році на 186,2 тис.грн.(- 5,8%), з 

них на  оплату праці з нарахуваннями – 2 млн. 914,2 тис.грн., або менше 

відповідно до минулого року  на  151,8 тис.грн. (-5 %);  

На інші культурно-освітні заклади та заходи (народні колективи та 

централізовану бухгалтерію)– 267,9 тис.грн., або більше відповідно на 12,4 
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тис.грн. (+4,8%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 247,6 тис.грн., або 

більше відповідно на 10,6 тис.грн. (+4,5%); 

На фінансову підтримку районної кінематографії -  55,5 тис.грн., або 

менше ніж в попередньому році  на 15,9 тис.грн. (-22,3%). 

Обсяг дебіторської заборгованості загального фонду районного бюджету 

станом на 01.10.2015 р. склав 30,3 тис.грн., що порівняно з початком року 

більше на 21,3 тис.грн. (на 01.01.2015 р. складала 8,9 тис.грн.) Протермінована 

дебіторська  заборгованість на звітну дату – відсутня. 

Дебіторська заборгованість за рахунок державних трансфертів складає 

30,3 тис. грн., з неї по: 

- по відділу освіти на суму 20,3 тис.грн., в зв’язку з тим, що кошти за 

спожиті енергоносії для приготування шкільних обідів у вересні 2015 року не 

повністю відшкодовані приватними підприємцями, вказані суми повернуті 

відділу освіти на початку жовтня 2015 року. 

-    по управлінню праці та соціального захисту населення на суму 10,0 

тис.грн., в зв’язку з тим, що підприємствам – надавачам послуг перераховано 

коштів більше, ніж склалося фактичне нарахування за вересень 2015 року по 

субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій 

населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг 

тепловодопостачання і водовідведення; 

Обсяг кредиторської заборгованості загального фонду в порівнянні з 

початком року збільшився на 1 млн.022,8 тис.грн. (01.01.2015 р. – 159,8 

тис.грн.) і станом на 01.10.2015 р. склала 1 млн.182,6 тис.грн. (прострочена – 

відсутня, термін оплати якої не настав – 1182,6 тис.грн). За рахунок державних 

трансфертів: кредиторська заборгованість станом на 01.10.2015 рахується по 

управлінню соціального захисту населення в сумі 1млн.182,6 тис.грн. яка 

утворилася за рахунок недофінансування субвенцій з державного бюджету у 

вересні 2015 року. 

Протермінована кредиторська заборгованість станом на 01.10.2015 року 

відсутня. 

Обсяг дебіторської заборгованості спеціального фонду  районного 

бюджету порівняно з початком року (на 01.01.2015 р. – 35,7 тис.грн.) 

зменшився на 3,4 тис.грн. і станом  на 01.10.2015 склав 32,3 тис.грн.  

По власних коштах бюджетних установ дебіторська заборгованість 

складає  32,3 тис.грн., з неї по: 
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 - відділу освіти – 5,3 тис.грн  по оплаті батьківської плати за утримання 

дітей в дитячих дошкільних установах, по відділу культури – 27,0 тис.грн. по 

платі батьків за навчання в школах естетичного виховання дітей. 

По видатках дебіторська заборгованість  на звітну дату відсутня. 

Кредиторська заборгованість спеціального фонду районного бюджету 

порівняно з початком року (01.01.2015 р. – 226,3 тис.грн.) збільшилась на 23,3 

тис.грн. і станом на 01.10.2015 р. складає 249,6 тис.грн. (з неї протермінована – 

221,0 тис.грн., термін оплати якої не настав – відсутня) . 

По доходах кредиторська заборгованість на звітну дату складає 28,6 

тис.грн., з них: по відділу освіти – 8,2 тис.грн. на утримання дітей в дитячих 

дошкільних установах, по відділу культури – 20,4 тис.грн за навчання в школах 

естетичного виховання. 

За рахунок державних трансфертів – 221,0 тис.грн. 

- по субвенції на фінансування Програм-переможців Всеукраїнського 

конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування  по відділу 

освіти в сумі  221,0 тис.грн. за мультимедійні засоби для ЗОШ, яка є 

прострочена та виникла в грудні 2012 р. у зв’язку непроведенням органами 

казначейства через відсутність лімітів. 

З державного бюджету за звітний період  отримано   базової дотації–  14 

млн. 884,8 тис. грн., або 100% до плану на січень - вересень п.р., стабілізаційної 

дотації–  2 млн. 475,6 тис. грн., або в повному обсязі до виділеної суми згідно 

постанови КМУ від 16.09.2015 року №727( залишок на 01.10.2015 року склав 2 

млн. 475,6 тис. грн.,  у зв’язку з проведенням уточнення плану 06 жовтня сесією 

райради). 

Із передбачених по плану на 9 місяців 2015 року субвенцій з державного 

бюджету районному бюджету  в сумі  183 млн. 890,6 тис.грн., фактично 

надійшло 184 млн. 240,3 тис.грн. ( 100,28 %), з них: 

- освітньої субвенції з державного бюджету надійшло 58 млн.568,5 

тис.грн., або 100,7% до плану на 9 місяців ц.р. в тому числі додаткової 

субвенції внаслідок уточнення державного бюджету у вересні п.р. 388,5 

тис.грн., залишок станом на 01.10.2015 року склав 4 млн. 633,4 тис.грн. 

 -медичної субвенції з державного бюджету надійшло 24 млн.869,3 

тис.грн., або 101,4% до  плану на звітний період, в тому числі додаткової 

субвенції внаслідок уточнення державного бюджету у вересні п.р. 

339,7тис.грн., залишок станом на 01.10.2015 року склав 1 млн. 064,3 тис.грн.; 
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- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

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

дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям з передбачених 90 

млн.660,8 тис.грн. отримано районним бюджетом  90 млн. 704,7 тис.грн. (100 

%); 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг 

та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 

послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартплати, вивезення 

побутового сміття та рідких нечистот з передбачених 7 млн. 278,2 тис.грн. 

отримано районним бюджетом 7 млн. 278,2 тис.грн. (100 %); 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг 

ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ з послуг 

зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання 

ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу 

на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг 

тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення 

побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян з передбачених 774,7 тис.грн. отримано районним 

бюджетом 578,7 тис.грн. (74,7 %); 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг 

та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу - з передбачених 915,4 тис.грн. отримано 

районним бюджетом 915,4 тис.грн. (100,0 %); 

- 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" з 

передбачених 1 млн.551,9 тис.грн. отримано районним бюджетом  1 млн.275,5 

тис.грн. ( 82,2 %). 

Надійшло інших субвенцій з сільських, селищного, міських бюджетів в 

сумі 788,2 тис.грн. при плані 1 млн. 509,1 тис.грн., з них надійшло з 

Вашківецького міського бюджету – 235,4 тис.грн., або 29,9% від загальної 

суми, з Вижницького міського бюджету – 156,0 тис.грн., або 19,8%, з 

Лукавецького сільського бюджету – 79,5 тис.грн., або 10,1%, Долішньо-



 22 

Шепітського сільського бюджету – 78,0 тис.грн., або, 9,9%. Залишки станом на 

01.10.2015 року склали 196,8 тис.грн. 

Надано з районного бюджету субвенцій на виконання делегованих 

видатків в частині освіти та культури сільським, селищному, міським в сумі 13 

млн. 909,3 тис.грн.  та субвенції на оплату праці працівників органів місцевого 

самоврядування та оплату енергоносіїв 231,8 тис.грн. 

На фінансування місцевих програм з районного бюджету за 9 місяців 

2015 року спрямовано коштів у сумі 940,9 тис.грн., або 76,6% до уточненого 

плану за рік (1 млн. 228,8 тис.грн.), з них: 

- на фінансування районної програми підтримки ветеранів 

Афганської війни, учасників бойових дій та їх сімей на 2014-2018 роки – 15,0 

тис.грн.; 

- на фінансування районної програми “Підтримки діяльності 

Вижницької районної організації ветеранів України на 2011-2016 роки” – 39,8 

тис.грн., заходи щодо підтримки реабілітованих громадян – 7,3 тис.грн.; 

- на фінансування комплексної “Програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району на 2011-2015 роки” - 127,8 тис.грн. на 

висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;  

- на фінансування районної програми розвитку місцевого самоврядування 

Вижницького району на 2012-2016 роки на виплату матеріальної допомоги 

малозабезпеченим громадянам по зверненнях депутатів районної ради – 92,4 

тис.грн.; 

- на фінансування районної комплексної програми соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення  "Турбота" на 2013-2015 роки – 260,7 

тис.грн. 

- на фінансування районної програми підтримки та розвитку діяльності 

Берегометської лікарні Червоного Хреста на 2014-2016 роки – 117,4 тис.грн.;  

- на фінансування районної цільової соціальної програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки – 64,7 тис.грн.; 

- на фінансування районної програми поліпшення кінообслуговування 

населення Вижницького району на 2012-2016 роки – 55,5 тис.грн.; 

- на фінансування програми забезпечення пожежної безпеки та 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та події у Вижницькому 

районі на період 2011-2015 роки – 70,0 тис.грн.; 
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- на фінансування програми реалізації державної політики з питань сім’ї, 

дітей та молоді, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок та чоловіків у Вижницькому районі на 2013-2015 роки – 1,9 

тис.грн.; 

- на фінансування районної програми подолання дитячої бездоглядності і 

безпритульності у Вижницькому районі на 2012-2016 роки – 3,2 тис.грн.; 

- на фінансування комплексної програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району на 2011-2015 роки для книговидання -

10,0 тис.грн.; 

- на фінансування комплексної програми оновлення містобудівної 

документації району на період 2012-2016 роки – 75,2 тис.грн. 

Резервний фонд районного бюджету затверджено рішенням ХХХ 

позачергової сесії Вижницької районної ради VІ скликання від 26.01.2015р. 

№3-30/15 «Про районний бюджет на 2015 рік» у сумі 390,0 тис.грн.  Протягом 9 

місяців  2015 року кошти резервного фонду не використовувались. 

Дякую за увагу! 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження звіту про 

виконання районного бюджету за 9 місяців 2015 року» за основу: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження звіту про 

виконання районного бюджету за 9 місяців 2015 року» в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (35-2/15 додається). 

Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового 

управління райдержадміністрації з питання «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2015 рік».     

 

Шановні депутати, запрошені! 

В проекті рішення сесії вносяться зміни до рішення тридцятої 

позачергової сесії Вижницької районної ради VІ скликання  від 26 січня 2015 

року  № 3-30/15 “Про районний бюджет на 2015 рік”, враховуючи 

розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 27 листопада 

2015 року № 833-р ”Про уточнення показників обласного бюджету на 2015 рік”, 

що пов’язано з отриманням додаткових трансфертів з державного, обласного та 
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інших бюджетів, необхідністю перерозподілу коштів, передбачених 

розпорядникам коштів між програмами та загальним і спеціальним фондами, 

зокрема : 

обсяг доходної частини районного бюджету в цілому зменшується в 

загальній сумі на 4 965 037 гривень, в тому числі за рахунок: 

- зменшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 

природного газу, послуг теплопостачання, водопостачання та водовідведення, 

квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) в 

сумі 8 200 000 гривень; 

- збільшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання пільг з послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг 

(крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, 

природного і скрапленого газу на побутові потреби в сумі 7 500 гривень; 

При цьому збільшується обсяг субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 

614 700 гривень. 

Аналогічного  збільшуються за рахунок додаткового виділення 

розпорядженням Чернівецької ОДА від 27.11.2015 року № 833-р обсяги 

медичної субвенції передбаченої з державного бюджету у сумі  1 201 300 

гривень,   освітньої субвенції з державного бюджету у сумі 876 800 гривень, 

стабілізаційної дотації передбаченої з державного бюджету у сумі 450 000 

гривень. Зазначені кошти освітньої та медичної субвенцій, виділені з обласного 

бюджету виключно на видатки по заробітній платі та нарахування на заробітну 

плату. Кошти стабілізаційної дотації враховують звернення Вижницької 

райдержадміністрації від 16.11.2015 року № 01.34-2293 щодо виділення коштів 

на облаштування приміщення 4-х добудованих груп Іспаського дошкільного 

закладу “Берізка”. 

Внаслідок вищевказаного зменшується загальний обсяг видатків 

районного бюджету на 2015 рік в сумі 4 965 037 гривень, в тому числі по 

загальному фонду в сумі 6 123 554 гривень та збільшуються по спеціальному 

фонду бюджету розвитку, за рахунок передачі коштів із загального фонду до 

спеціального (бюджету розвитку) в сумі 1 158 517 гривень. При цьому, 

збільшуються затверджені обсяги видатків на заробітну плату в сумі 2 078 100 

гривень. Зазначене пов’язано з отриманням додаткових коштів на оплату праці 

працівників бюджетних установ з недопущенням кредиторської заборгованості 

із зазначних виплат та на видатки, пов’язані із збільшенням внутрішньо 

переміщених осіб, які отримують освітні послуги. 

Із загальної суми збільшується обсяг видатків на оплату праці по 

установах освіти в сумі 876 800 гривень, в т.ч. на заробітну плату 638 600 

гривень, нарахування на заробітну плату 238 200 гривень (за рахунок отриманої 

освітньої субвенції), та по закладах охорони здоров’я - на 1 201 300 гривень, в 

т.ч. на заробітну плату 899 720 гривень,  нарахування на заробітну плату 301 

580 гривень  за рахунок отриманої медичної субвенції. 
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Перерозподіляється частина стабілізаційної дотації з державного 

бюджету, отримана з обласного бюджету, в сумі 96 724 гривні та збільшуються 

асигнування для головного розпорядника коштів “Управління соціального 

захисту населення” в сумі 59 724 гривні на виплату пільг, що надаються 

населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх 

справ та громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС), на оплату житлово-

комунальних послуг і природного газу (лист “Управління соціального захисту 

населення” від 24.11.2015 року №01-17/2441) для забезпечення своєчасної 

оплати та у зв’язку з підвищенням тарифів на енергоносії та для головного 

розпорядника коштів “Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації” в сумі 20 

000 гривень для КЗ “Берегометський центр ПМСД” на придбання запчастин для 

ремонту автомобіля (лист від 26.11.2015 року №722), на виконання комплексної 

програми розвитку інформаційної та видавничої галузей Вижницького району 

на 2011-2015 роки на висвітлення діяльності для головного розпорядника 

коштів “Районна рада” в сумі 8 500 гривень та для головного розпорядника 

коштів “Районна державна адміністрація” в сумі 8 500 гривень. 

Здійснюється передача коштів із загального фонду районного бюджету до 

спеціального фонду в сумі 1 158 517 гривень та вносяться зміни  в джерела 

фінансування районного бюджету в сумі 1 158 517 гривень. Внаслідок чого, 

збільшується обсяг видатків районного бюджету на 2015 рік по спеціальному 

фонду бюджету розвитку в сумі 1 158 517 гривень. 

Зазначені зміни здійснені з врахуванням пропозицій відділів освіти, 

охорони здоров’я щодо перерозподілу асигнувань з поточних видатків на 

капітальні, зокрема: 

головного розпорядника коштів райбюджету “Відділ освіти 

райдержадміністрації” на проведення капітального ремонту котельні НВК 

“Вашківецька гімназія” за рахунок зменшення видатків на оплату послуг (крім 

комунальних) в сумі 160 000 гривень по загальному фонду (лист від 01.12.2015 

року № 1577); 

розпорядника коштів “Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації” від 

02.12.2015 року №160 зменшуються видатки на оплату праці в загальній сумі 

400 000 гривень, з них по заробітній платі – 293 500 гривень та по нарахуваннях 

на заробітну плату – 106 500 гривень та передаються Берегометському ЦПМСД 

для оснащення кабінетів ФАПу с.Виженка (капітальні видатки) медичним та 

іншим обладнанням в сумі 400 000 гривень, перерозподіляються поточні 

видатки по КУ “Вижницька ЦРЛ” по КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар” в сумі 100 000 гривень для придбання предметів 

довгострокового користування – автоклаву (апарату для стерилізації парою під 

тиском) в сумі 100 000 гривень, згідно пропозицій по Вашківецькому ЦПСМД 

за рахунок зменшення видатків по КЕКВ 2240 “Оплаті послуг (крім 

комунальних)” збільшуються видатки для проведення капітального ремонту 

системи опалення Іспаської АЗПСМ в сумі 97 000 гривень. 

За рахунок стабілізаційної дотації, виділеної з обласного бюджету, 

виділяються додаткові капітальні видатки розпоряднику коштів “Відділу освіти 

райдержадміністрації” на облаштування обладнанням, меблями та іншим 

інвентарем приміщень 4-х добудованих груп Іспаського дошкільного закладу 
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“Берізка” в сумі 450 000 гривень за рахунок передачі коштів із загального 

фонду до спеціального (бюджету розвитку) (лист від 27.10.2015 року №1435). 

За рахунок додаткових субвенцій з місцевих бюджетів району 

виділяються капітальні видатки на проведення капітального ремонту котельні 

НВК “Вашківецька гімназія” в сумі 18 663 гривні (за рахунок цільової субвенції 

з Вашківецького міського бюджету), на проведення капремонту шкільного 

автобуса Мигівського НВК в сумі 10 000 гривень (за рахунок цільової субвенції 

з Мигівського сільського бюджету), для проведення заходів з енергозбереження 

по капітальному ремонту – заміні вікон Вашківецької школи мистецтв в сумі 

43 000 гривень (за рахунок цільвої субвенції з Вашківецького міського 

бюджету). 

Крім того, згідно з роз’ясненням Міністерства освіти та науки України, 

Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України від 

27.10.2015 року № 1/9-514/31-07010-07-21/33239; 14-19/980-27119 щодо 

використання коштів та співфінансування підручників для учнів 4-х, 7-х класів, 

зменшуються видатки розпоряднику коштів райбюджету “Відділ освіти 

райдержадміністрації” на суму виділених субвенцій із сільських, міського 

бюджетів в сумі 120146 гривень для Чорногузівської ЗОШ, Черешеньської 

ЗОШ, Д.Шепітської ЗОШ, Лопушнянської ЗОШ, Вижницької ЗОШ та 

Вижницької гімназії та Іспаських ЗОШ по капітальних видатках та 

спрямовуються як інша субвенція (капітальний трансферт) Чернівецькому 

обласному бюджету для  співфінансування на придбання підручників для учнів 

4-х та 7-х класів в сумі 120 146 гривень. 

Внаслідок цих змін вносяться зміни в Перелік об’єктів, видатки на які у 

2015 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, у зв’язку із 

вищезазначеним, зменшуються видатки по “Відділу освіти 

райдержадміністрації” для співфінансування на придбання підручників для 

учнів 4-х та 7-х класів в сумі 120 146 гривень та надається цільова субвенція 

(капітальний трансферт) Чернівецькому обласному бюджету для  

співфінансування на придбання підручників для учнів 4-х та 7-х класів в сумі 

120 146 гривень, а також в Перелік включаються капітальні видатки по “Відділу 

освіти райдержадміністрації” для оснащення фізичного кабінету Вижницької 

гімназії (придбання комплекту лабораторного “Електрика і магнетизм”, 

комплекту демонстраційно-лаборотарного “Механіка”, комплекту 

лаборотарного “Молекулярна фізика і термодинаміка”, комплекту 

лаборотарного “Оптика і квантова фізика”, набору демонстраційного 

“Електродинаміка”, комплекту електоропостачання для лабораторій (КЕЛ), 

комп’ютери в комплекті учнівські та учительські) в сумі 200 000 гривень, за 

рахунок коштів освітньої субвенції, які були передані до спеціального фонду 

згідно розпорядження райдержадміністрації від 06.11.2015 року № 283 “Про 

уточнення показників районного бюджету на 2015 рік”. 

Згідно пропозицій “Відділу культури райдержадміністрації” від 

01.12.2015 р. №697 перерозподіляються видатки в межах загального обсягу по 

“Бібліотеках” за рахунок економії коштів по оплаті за природний газ в сумі 

5 000 гривень та збільшуються видатки на оплату інших енергоносіїв по 

“Школах естетичного виховання дітей”, за рахунок економії коштів по 
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“Бібліотеках”  по нарахуваннях на заробітну плату в сумі 200 гривень, 

збільшуються асигнування на оплату водопостачання та водовідведення. По 

“Палацах і будинках культури, клубах та інших закладах клубного типу” за 

рахунок економії коштів по оплаті за природний газ в сумі 5 000 гривень та 

нарахувань на заробітну плату в сумі 400 гривень, збільшуються видатки на 

оплату праці в сумі 5 000 гривень та на оплату водопостачання та 

водовідведення в сумі 400 гривень. По “Інших культурно-освітніх закладах та 

заходах” за рахунок економії коштів по оплаті за предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар в сумі 600 гривень, збільшуються видатки на оплату за 

теплопостачання в сумі 550 гривень та оплату за водопостачання в сумі 50 

гривень. 

Згідно пропозицій “Відділу охорони здоров’я” від 01.12.2015 року №159 

зменшуються видатки по КУ “Вижницька ЦРЛ” за рахунок економії по оплаті 

за теплопостачання в сумі 45 000 гривень, природний газ в сумі 80 000 гривень 

та виплаті пенсій і допомог (у зв’язку із виходом на пенсію по віку) в сумі 2 220 

гривень та збільшуються видатки на нарахування на заробітну плату в сумі 

75 000 гривень, медикаменти та перев’язувальні матеріали в сумі 30 000 

гривень, продукти харчування в сумі 22 220 гривень. Зменшуються видатки по 

КЗ “Вашківецький центр ПМСД” за рахунок економії газу на 17 175 гривень та 

збільшуються на предмети та матеріали та оплату послуг (крім комунальних) на 

9 960 гривень та 7 215 гривень відповідно, а також, по амбулаторіях ЗПСМ за 

рахунок економії по оплаті за електроенергію в сумі 1 500 гривень та 

природний газ в сумі  55 265 гривень, збільшуються асигнування по інших 

енергоносіях (тверде паливо) в сумі 10 000 гривень, на придбання предметів та 

матеріалів на 43 869 гривень та на оплату послуг, крім комунальних – 2 896 

гривень (лист від 03.12.2015 року №163). 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання пільг з послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг (крім 

пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного 

і скрапленого газу на побутові потреби виділяються видатки “Управлінню 

соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації ” в сумі 7 500 

гривень для проведення своєчасних розрахунків та недопущення 

заборгованості. Аналогічно за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам надання пільг та житлових субсидій населенню на 

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 

виділяються кошти у сумі 614 700 гривень. Також зменшуються видатки по  

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 

житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 

послуг теплопостачання, водопостачання та водовідведення, квартирної плати 

(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) в сумі 8 200 000 

гривень. 

 У зв’язку з тим, що частиною 7 статті 108 Бюджетного кодексу 

передбачено можливість розподілу, перерозподілу трансфертів з державного 

бюджету розпорядженням райдержадміністрації з врахуванням пункту 12 

рішення позачергової XXХ сесії Вижницької районної ради VІ скликання  від 

26 січня 2015 року № 3-30/15 “Про внесення змін до районного бюджету на 
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2015 рік” та розпоряджень Чернівецької обласної державної адміністрації для 

забезпечення своєчасного використання коштів, недопущення утворення 

заборгованості за захищеними видатками у всіх місцевих бюджетах району, 

своєчасної підготовки до опалювального та зимового періоду були затверджені 

розпорядження районної державної адміністрації від 13.10.2015 року № 253 

“Про розподіл субвенції з обласного бюджету на забезпечення захищених 

статтей видатків бюджетних установ, підготовку їх до роботи в осінньо-

зимовий період, впровадження енергозберігаючих технологій та інше”, 

розпорядження районної державної адміністрації від 21.10.2015 року №265 

“Про передачу бюджетних призначень”, розпорядження районної державної 

адміністрації від 06.11.2015 року № 282 “Про перерозподіл бюджетних 

асигнувань районного бюджету на 2015 рік”, розпорядження районної 

державної адміністрації від 06.11.2015 року № 283 “Про уточнення показників 

районного бюджету на 2015 рік”, розпорядження районної державної 

адміністрації від 11.11.2015 року № 289 “Про уточнення показників районного 

бюджету на 2015 рік”, які пропонується на затвердження сесією районної ради, 

розпорядження районної державної адміністрації від 02.12.2015 року № 321 

“Про перерозподіл бюджетних асигнувань районного бюджету на 2015 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, враховуючи розпорядження 

Чернівецької обласної державної адміністрації від 27 листопада 2015 року 

№833-р ”Про уточнення показників обласного бюджету на 2015 рік”. 

Дякую за увагу! 

Слухали зі співдоповіддю Романюка І.Т. – депутата районної ради, 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного 

розвитку. 

На постійній комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і 

соціально-економічного розвитку було внесено наступні зміни до проекту 

рішення: 

фінансовому управлінню районної державної адміністрації при внесенні 

змін до районного бюджету на 2015 рік за рахунок стабілізаційної дотації 

отриманої з обласного бюджету врахувати наступні видатки: 

 - районній державній адміністрації для фінансування програми 

функціонування Центру надання адміністративних послуг у Вижницькому 

районі на 2014-2016 роки – 9 000 грн.; 

- районній державній адміністрації для виконання комплексної програми 

оновлення містобудівної документації району на період 2012-2016 років 

(розроблення Схеми планування території району) – 30 000 грн.; 
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- відділу культури райдержадміністрації на придбання проектора та трьох 

обігрівачів для кінотеатру  ім.. Шевченка – 40 000 грн.; 

-   Коритненській сільській раді на придбання пральної машини для ДНЗ  

с. Коритне – 7 000 грн.; 

-  Карапчівській сільській раді на проведення капітального ремонту клубу 

– 14 000 грн. та на виплату заробітної плати працівникам ДНЗ -19 774 грн.; 

-  районній державній адміністрації для фінансування заробітної плати 

працівникам центру соціальних служб для дітей та молоді  – 7 680 грн.; 

- відділу охорони здоров’я районної держаної адміністрації на 

фінансування КУ»Вижницька ЦРЛ»  на пільгові рецепти - 12 000 грн. та 

перев’язувальні матеріали - 30 000 грн.; 

-   Багнянській сільській раді на ремонт підлоги в клубі с.Багна – 20 000 

грн.; 

-    відділу освіти районної державної адміністрації – на виплату 

заробітної плати працівникам централізованої бухгалтерії – 20 000 грн., на 

придбання канцелярських товарів – 6 200 грн., послуги  фірми «Парус» - 4 400 

грн. 

     Всього: 220 054 грн. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2015 рік» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2015 рік» в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (36-2/15 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про надання дозволу на списання 

основних засобів підприємств, установ, організацій, які використовують 

майно, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст Вижницького району» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 
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Голосували: прийняти рішення  «Про надання дозволу на списання 

основних засобів підприємств, установ, організацій, які використовують 

майно, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст Вижницького району»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (37-2/15 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (38-2/15 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження розпорядження 

заступника голови районної ради від 14 грудня 2015 року № 74 «Про 

закріплення депутатів районної ради VII скликання за виборчими 

округами»» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

Пропонується наступне закріплення депутатів за виборчими округами: 

1.  Територіальний виборчий округ №1 

м.Вашківці 
Попович Олексій Васильович 

2.  Територіальний виборчий округ №2 

м.Вашківці 

Зав’ялець Микола Григорович 

3.  Територіальний виборчий округ №3 

м.Вашківці, с.Волока 

Сащук Олег Миколайович 

4.  Територіальний виборчий округ №4 Андрюк Михайло Іванович  
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м.Вижниця 

5.  Територіальний виборчий округ №5 

м.Вижниця 
Єрема Роман Іванович 

6.  Територіальний виборчий округ №6 

смт.Берегомет, с.Заріччя 

Стратій Павло Петрович  

7.  Територіальний виборчий округ №7 

смт.Берегомет 
Романюк Ілля Танасійович  

8.  Територіальний виборчий округ №8 

смт.Берегомет, с.Заріччя 

Стринадко Тодор Ілліч   

9.  Територіальний виборчий округ №9 

смт.Берегомет 

Погребняк Руслан 

Миколайович 

10.  Територіальний виборчий округ 

№10 смт.Берегомет 

Мендришора Василь 

Степанович 

11.  Територіальний виборчий округ 

№11 с.Багна 

Моржук Андрій Георгійович 

12.  Територіальний виборчий округ 

№12 с.Банилів 

Ткачук Світлана Іванівна 

13.  Територіальний виборчий округ 

№13 с.Банилів 

Андрюк Василь Семенович 

14.  Територіальний виборчий округ 

№14 с.Бережниця 

Андрич Олена Михайлівна 

15.  Територіальний виборчий округ 

№15 с.Виженка 
Голяк Світлана Федорівна  

16.  Територіальний виборчий округ 

№16 с.Долішній Шепіт с.Лопушна 

с.Фальків с.Лекечі 

Тирон Тетяна Іллівна 

17.  Територіальний виборчий округ 

№17 с. Замостя 
Вірста Сергій Дмитрович 

18.  Територіальний виборчий округ 

№18 с.Іспас 

Семирозум Омелян Іванович 

19.  Територіальний виборчий округ 

№19 с.Іспас 

Татарин Юрій Дмитрович 

20.  Територіальний виборчий округ 

№20 с.Іспас, с.Майдан 

Павлюк Василь Юрійович 

21.  Територіальний виборчий округ 

№21 с.Карапчів 
Опаєць Микола Теофілович 

22.  Територіальний виборчий округ 

№22 с.Бабине с.Вали 

Дмитрюк Микола Дмитрович 

23.  Територіальний виборчий округ 

№23 с. Коритне 

Колотило Георгій Степанович  

24.  Територіальний виборчий округ 

№24 с.Бережонка 

Колотило Михайло Петрович 

25.  Територіальний виборчий округ 

№25 с.Лукавці 

Борсук Юрій Іванович 

26.  Територіальний виборчий округ 

№26 с.Лукавці, с.Вовчинець 

Клим Руслана Дмитрівна  
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с.Липовани с.Вахнівці с.Майдан 

27.  Територіальний виборчий округ 

№27 с.Мигове 

Костецький Юрій 

Миколайович  

28.  Територіальний виборчий округ 

№28 с.Мигове, с.Велике 

Гайдук Василь Онисимович 

29.  Територіальний виборчий округ 

№29 с. Мілієве 

Загул Тарас Семенович 

30.  Територіальний виборчий округ 

№30 с.Кибаки с.Середній Майдан 
Герецун Юрій Іванович 

31.  Територіальний виборчий округ 

№31 с. Слобода-Банилів 

Гаврильчук Ігор Степанович  

32.  Територіальний виборчий округ 

№32 с. Черешенька 

Стринадко Світлана 

Миколаївна  

33.  Територіальний виборчий округ 

№33 с.Чорногузи 
Коваль Іван Миколайович 

34.  Територіальний виборчий округ 

№34 с.Чорногузи 
Никифоряк Юрій Петрович 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження розпорядження 

заступника голови районної ради від 14 грудня 2015 року № 74 «Про 

закріплення депутатів районної ради VII скликання за виборчими 

округами»»   в цілому: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (39-2/15 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд звернення Калуської  

нафтогазорозвідувальної експедиції  стосовно прискорення вирішення 

питання про передачу комплексу приміщень в с.Іспас Вижницького 

району Чернівецької області у спільну власність територіальних громад 

сіл, селища, міст Вижницького району» за основу: 

За – 28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд звернення Калуської  

нафтогазорозвідувальної експедиції  стосовно прискорення вирішення 

питання про передачу комплексу приміщень в с.Іспас Вижницького 

району Чернівецької області у спільну власність територіальних громад 

сіл, селища, міст Вижницького району»   в цілому: 
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За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (40-2/15 додається). 

Виступили:  

Чепіль О.Г. – Вижницький міський голова. 

Гордійчук О.Т. – Іспаський сільський голова.   

Сащук О.М. – депутат районної ради від Вижницької районної в 

Чернівецькій області організації Політичної партії «БЛОК ПЕТРА 

ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ». 

Татарин Ю.Д. – депутат районної ради від Вижницької районної в 

Чернівецькій області організації Політичної партії «БЛОК ПЕТРА 

ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ». 

Романюк І.Т. – депутат районної ради від Вижницької районної в 

Чернівецькій області організації Політичної партії «БЛОК ПЕТРА 

ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ». 

Мендришора В. С. - депутат районної ради від Вижницької районної 

організації Всеукраїнського об’єднання «СВОБОДА». 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні колеги! 

Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути. 

Другу сесію районної ради сьомого скликання оголошую закритою.  

 

 

 

Голова районної ради        М.Андрюк  

 


