УКРАЇНА
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
двадцять другої сесії районної ради
VІІ скликання
19 квітня 2018 року

м.Вижниця
1100 год.

Присутні

- 20 депутатів районної ради
із 34 (список додається)

Головує: Андрюк М.І. – голова районної ради.
Президія:
Сенчук Р.І. – голова районної державної адміністрації.
Вірста С.Д. – заступник голови районної ради.
Запрошені:
- депутати обласної ради від Вижницького району;
- голова, заступники голови райдержадміністрації, начальники управлінь і
відділів райдержадміністрації;
- заступник керівника Кіцманської місцевої прокуратури;
- голова Вижницького районного суду;
- начальник районного відділу СБУ та начальник Вижницького
відділення поліції Кіцманського відділу Головного Управління Національної
поліції в Чернівецькій області;
Начальники:
- державної податкової інспекції;
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- управління державної казначейської служби України у Вижницькому
районі;
- управління Пенсійного фонду у Вижницькому районі;
- районного центру зайнятості населення;
- керівники окремих підприємств, установ і організацій, служб району;
- голови Вижницької та Вашківецької ОТГ;
- селищний, сільські голови;
- керівники районних організацій політичних партій, блоків, громадських
формувань;
- представники засобів масової інформації.
Андрюк М.І. – голова районної ради вніс пропозицію обрати
секретаріат двадцять другої сесії районної ради.
Обрання секретаріату:
Голосували за пропозицію голови районної ради Андрюка М.І.: обрати
секретаріат двадцять другої сесії районної ради у складі трьох депутатів:
За – 20, проти – 0, утримались – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (додається 36-22/18)
Андрюк М.І. – голова районної ради вніс пропозицію обрати лічильну
комісію двадцять другої сесії районної ради.
Обрання лічильної комісії:
Голосували за пропозицію голови районної ради Андрюка М.І.: обрати
лічильну комісію двадцять другої сесії районної ради у складі трьох депутатів:
За – 20, проти – 0, утримались – 0.
Вирішили :
Рішення прийняти (додається №37-22/18).
Обговорення порядку денного та регламенту роботи двадцять
другої сесії районної ради VІІ скликання:
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Голосували за пропозицію голови районної ради Андрюка М.І.:
прийняти порядок денний та регламент роботи двадцять другої сесії районної
ради VІІ скликання за основу:
За – 20, проти – 0, утримались – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Шановні депутати!
На засіданні постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів
і соціально-економічного розвитку було внесено пропозиції:
- Включити в порядок денний та регламент роботи двадцять другої сесії
Вижницької районної ради VІІ скликання 19 квітня 2018 року» питання
«Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік» у зв’язку із
необхідністю виділення коштів відділу культури Вижницької РДА в сумі 20,0
тис. грн. на проведення

Регіонального фестивалю народної творчості

«Калинові обереги».
На засіданні постійної комісії районної ради з питань промисловості,
будівництва, транспорту, зв’язку, розвитку підприємництва та туризму було
внесено пропозиції:
- Виключити з порядку денного сесії питання №8 «Про Наглядові ради
комунальних унітарних підприємств районної ради», оскільки на спільному
засіданні постійних комісій районної ради 27 березня 2018 року прийняті
рекомендації не вносити зазначене питання на чергову сесію районної ради».
На засіданні постійної комісії районної ради з питань власності,
агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та
надзвичайних ситуацій було внесено пропозиції:
- Зняти з порядку денного двадцять другої

сесії районної ради VII

скликання 19 квітня 2018 року питання №7 «Про затвердження акту
приймання-передавання рухомого майна з балансу комунальної установи
«Вижницька

центральна

районна

лікарня»

у

комунальну

власність

Вашківецької міської об’єднаної територіальної громади та на баланс
комунального закладу «Вашківецький центр первинної медико-санітарної
допомоги» та провести на базі КЗ «Вашківецький центр первинної медико3

санітарної допомоги» виїзне спільне засідання постійних комісій районної
ради, а саме:
- з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин,
охорони довкілля та надзвичайних ситуацій;
- з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку;
- з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту,
за участю Вашківецького міського голови Перча М.П., головного лікаря
КУ «Вижницька центральна районна лікарня» Митринюка Ф.В.

та т.в.о.

головного лікаря КЗ «Вашківецький

центр первинної медико-санітарної

допомоги»,

управління

начальника

фінансового

Вижницької

районної

державної адміністрації Кириляк Л.І. для розгляду вищевказаного питання.
Андрюк М.І. - голова районної ради:
Шановні депутати!
Питання «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»
пропоную розглянути другим питанням порядку денного сесії.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про звіт голови Вижницької районної державної адміністрації про
здійснення делегованих Вижницькою районною радою повноважень.
Доповідач: Р.Сенчук – голова Вижницької районної державної
адміністрації.
2. «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».
Доповідач: Л.Кириляк – начальник фінансового управління Вижницької
районної державної адміністрації.
3.Про створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний
центр» Вижницької районної ради.
Доповідач: М.Андрич – начальник відділу освіти Вижницької районної
державної адміністрації.
4.Про нову редакцію статуту комунального підприємства «Редакція
районного радіомовлення «Радіо «Хвилі Черемошу» Вижницької районної
ради.
Доповідач: М.Огродюк – директор КП „Редакція районного
радіомовлення „Радіо „Хвилі Черемошу”.
5. Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельних ділянок.
Доповідач: А.Будз – начальник відділу у Вижницькому районі
Держгеокадастру у Чернівецькій області.
6. Про надання дозволу на списання окремого майна, що належить
до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району.
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7. Про затвердження висновків незалежної оцінки про вартість
об’єктів спільної та комунальної власності територіальних громад сіл,
селища, міст Вижницького району, які підлягають приватизації.
Доповідач по 6-7 питаннях: Ю.Никифоряк – голова постійної комісії
районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних
відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій.
8. Про Наглядові ради комунальних унітарних підприємств
Вижницької районної ради.
Доповідач: К.Голобуцька – завідувач юридичного відділу виконавчого
апарату Вижницької районної ради.
9. Різне.
Шановні депутати!
Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», Регламенту
Вижницької районної ради, пропозицій щодо оприлюднення і включення в
порядок денний двадцять другої сесії інших питань і проектів рішень до них у
встановлені терміни не надходило.
Голосували:
Прийняти порядок денний та регламент роботи двадцять другої сесії
районної ради VІІ скликання в цілому:
За – 20, проти – 0, утримались – 0.
Розгляд питань порядку денного:
Слухали: Сенчука Руслана Івановича – голову Вижницької районної
державної адміністрації з питання «Про звіт голови Вижницької районної
державної адміністрації про здійснення делегованих
районною радою повноважень».
Шановні депутати!

Вижницькою

Робота щодо виконання делегованих повноважень Вижницькою
райдержадміністрацією здійснювалась відповідно до законодавчих вимог та
потреб населення. Життя наше, як і всіх українців, не стояло на місці, оскільки
цей період охарактеризувався важливими кроками в державній політиці: це і
введення без віз, і децентралізація, зокрема бюджетна, в результаті якої доходи
громад зросли в рази, судова, пенсійна, медична реформи тощо. Кожну зміну
чи нововведення необхідно було якомога ефективніше донести до людей. В
цьому плані треба підкреслити розуміння і підтримку з боку керівників служб,
установ, підприємств, депутатів усіх рівнів, голів місцевих рад. Тож детальніше
про позитивні тенденції розвитку району та підсумки роботи за 2017-й рік.
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює
виконавчу владу на території району та реалізує повноваження, делеговані їй
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районною радою, серед яких найважливішими є виконання програм соціальноекономічного розвитку, наповнення бюджетів, соціального захисту населення,
освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та інших.
ВІДКРИТІСТЬ ВЛАДИ ТА ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
Одним з основних завдань, які стоять перед райдержадміністрацією є
забезпечення прозорості та відкритості своєї діяльності, рівноправного
партнерства та залучення громадян до формування та реалізації державної та
регіональної політики.
У районній державній адміністрації функціонує офіційний сайт, де крім
інформації про діяльність керівництва та структурних підрозділів РДА,
оприлюднюється інформація відповідно до Закону України «Про доступ до
публічної інформації». Також інформація про діяльність РДА висвітлюється на
сторінках районної газети «Вижницькі обрії» та в ефірах районного радіо
«Хвилі Черемошу».
З метою залучення громадськості до прийняття важливих рішень, що
стосуються соціально-економічного, культурного життя району при
райдержадміністрації створена та діє громадська рада, до складу якої увійшли
24 представники інститутів громадянського суспільства.
Жителі району мають змогу також поспілкуватися з керівництвом району
під час особистих та виїзних прийомах громадян.
РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕНЯМИ ГРОМАДЯН
За 2017 рік райдержадміністрацією отримано 552 звернення громадян
(за 2016 рік – 2305). До вищих органів влади надійшло 1038 (за 2016 рік – 1584)
письмових звернення громадян, у тому числі:
На телефонну урядову "гарячу лінію" КМУ звернулось 992 жителі району
(2016 рік -1527). Найбільше жителів району хвилюють питання, що стосуються
соціального захисту,
земельних відносин та питання комунального
господарства.
Всі
звернення,
що
надходять
до
районної
державної
адміністрації опрацьовуються та контролюються керівництвом, надаються
відповідні доручення виконавцям.
ФІНАНСИ
Доходи (місцеві бюджети)
Попри всі складнощі із забезпеченістю фінансовими ресурсами
захищених видатків місцевих бюджетів району завершено 2017 рік без
заборгованості як по заробітній платі та енергоносіях, так і по інших
першочергових видатках.
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На 2017 рік у зведений місцевий бюджет Вижницького району включено
8 бюджетів, в тому числі: районний, селищний та 6 сільських.
До місцевих бюджетів Вижницького району(без врахування ОТГ) за 2017
рік надійшло доходів (включаючи трансферти) в сумі 486 млн.009,0 тис.грн., з
них до загального фонду 476 млн.348,1 тис.грн., спеціального – 9 млн.660,8
тис.грн.
Видатки
За 2017 рік проведено видатків з місцевих бюджетів району в загальній
сумі 491 млн.062,6 тис.грн., або 98,0% до уточненого плану на рік, в т.ч. по
загальному фонду в сумі 472 млн.273,4 тис.грн., або 98,1% до уточненого плану
на рік; по спеціальному фонду – 18 млн.789,2 тис.грн., або 93,6% до уточненого
плану на рік.
Доходи (районний бюджет)
До загального фонду районного бюджету надійшло доходів 20 млн.612,5
тис.грн., або 112,1% до плану на 2017 рік та менше на 10 млн.483,7
тис.грн.(33,7%) порівняно з попереднім роком.
Видатки
З районного бюджету за 2017 рік на утримання бюджетних установ та
здійснення заходів проведено видатків в загальній сумі 455 млн.287,7 тис.грн.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
Промисловість
Промисловість на території району є однією з найважливіших складових
господарського комплексу та відіграє важливу роль у соціально - економічному
розвитку. До основного кола звітуючих підприємств району включено 25
підприємства. Левова частка підприємств працюють в деревообробній галузі.
Також виділяють харчову, видобувну та поліграфічну галузі.
Протягом 2017 року, порівняно з 2016 роком, зросли обсяги виробництва
промислової продукції у:
деревообробній галузі на 12,3 %, за рахунок збільшення обсягів
виробництва ДП «Берегометське ЛМГ», Вижницького ДСЛГ АПК, ПП
«Ковалі», МПП «Стіжок» та МПП «Красток».
добувній галузі на 37,8 %, за рахунок збільшення обсягів виробництва
ТОВ «Вижницька біопаливна компанія» та Іспаської філій «Клесівський кар’єр
нерудних копалин «Технобуд»;
виробництві готових металевих виробів – на 76,5 % та склав 1908,6 тис.
грн.
харчовій галузі - на 9,4 %.
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Обсяг реалізації промислової продукції
Приросту обсягу реалізації товарної продукції, порівняно з минулим
роком, досягнуто підприємствами деревообробної галузі – на 18,5 млн. грн.
(18,8 %), обсяг реалізації яких склав 116,6 млн. грн. Зріс обсяг реалізації
продукції підприємств добувної галузі на 12,4 млн. грн. (31,8 %) та склав 51,4
млн. грн.
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 78,9 млн. грн., що більше порівняно з минули
роком на 8,4 млн. грн. (12,0 %).
Перевізники
У районі сформована і затверджена автобусна мережа, яка налічує 78
оборотних рейсів, в т.ч. – 20 приміських на 13 маршрутах, 58 – міжміських на
58 маршрутах. Зазначені маршрути обслуговують 3 юридичні особи та 10
фізичних осіб.
Для забезпечення організації пасажирських перевезень проведено 2
засідання конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників з
перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних
маршрутах загального користування , які не виходять за межі території
Вижницького району (12.07.2017р. та 26.09.2017р.)
Ремонт та утримання доріг
Філією «Вижницький райавтодор» виконано робіт з експлуатаційного
утримання доріг району для служби автомобільних доріг на суму 5950,3 тис.
грн, що складає 115,5 % до рівня 2016 року, або більше на 799,0 тис. грн. В
тому числі витрати на експлуатаційне утримання автодоріг державного
значення склали 3993,6 тис. грн., на автодороги місцевого значення -1956,7 тис.
грн.
В 2017 році проведено поточний середній ремонт автодоріг державного
та місцевого значення району:
- закінчено ремонт адміндороги державного значення Т-26-01 ЧернівціВашківці-Путила-КПП «Руська» (Банилів, Сл. Банилів ) протяжністю 3,775 км
на суму 29 млн.грн. за митні кошти;
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- проведено ремонт на дорозі місцевого значення 026003 – об’їзд
смт.Берегомет протяжністю 4,1 км на суму 21,3 млн. грн. за кошти державного
бюджету;
- проведено ремонт на дорозі місцевого значення 026004 ВашківціКарапчів-Лукавці протяжністю 2,9 км на суму1,7 млн. грн., за кошти
державного бюджету.
Всього в 2017 році на поточний середній ремонт адміндоріг державного
та місцевого значення витрачено 52 млн. грн., що в 4,7 раза більше, ніж в 2016
році.
Проведено капітальний ремонт вул. Української в с.Чорногузи за кошти
державного бюджету на суму 822,5 тис. грн.
В результаті спільно докладених зусиль завершується будівництво
дошкільного навчального закладу в с.Карапчів. Минулого року на це
спрямовано 13 млн. грн. Здійснювались заходи щодо розвитку та модернізації
інфраструктури, насамперед транспортних комунікацій та житлово-комунальної
сфери. Протягом звітного періоду проведено будівництво каналізаційних
очисних споруд по вул. Українській, 109 Б в м.Вижниця на загальну суму
14491,2 тис. грн.
Інвестиції
Впродовж минулого року здійснювалася координація роботи щодо
залучення та впровадження проектів за рахунок коштів міжнародної технічної
допомоги. Як відомо, в районі функціонують 2 сільськогосподарські
обслуговуючі кооперативи. СОК «Банилів» надає послуги з обробітку землі,
СОК «Шепітчанка» займається заготівлею та переробкою дикоросів
різноманітних ягід та грибів. З метою залучення зовнішніх інвестицій в
сільськогосподарську галузь за Програмою ПРООН вищезазначені кооперативи
отримали кошти в сумі більше 400,0 тис. грн. для придбання обладнання.
В рамках проекту «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та
Одеської областей» реалізовано мікропроектну пропозицію «Комплексна
термомодернізація приміщень ДНЗ «Росинка». Монтаж системи опалення з
встановленням твердопаливного котла», на реалізацію якого залучено 493,0
тис. грн.
У розвиток економіки району за січень-вересень 2017 року за рахунок
усіх джерел фінансування освоєно 48,3 млн. грн. капітальних інвестицій, що на
11,7 млн.грн. (32,0 %) більше у порівнянні з відповідним періодом минулого
року. В розрахунку на одну особу по району обсяг інвестицій склав 868,9 грн.
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АГРОПРОМИСЛОВИЙ РОЗВИТОК
Агропромисловий комплекс відіграє особливу роль в соціальноекономічному житті району, адже 34% площі території району задіяні в
сільському господарстві.
Фактичний обсяг виробництва валової продукції сільського господарства
за результатами роботи в 2017 році склав 257,0 млн.грн., левова частка якої, а
це – 85%, вироблено в господарствах населення. У розрахунку на одну особу
сільського населення вироблено 6728 грн.
На 2017 рік укладено 7275 договорів оренди земельних часток (паїв),
площа орендованої землі - 7327 га, нараховано орендної плати на загальну
суму 6089,8 тис. грн., станом на 01.01.2018 року орендарями земельних часток
(паїв) фактично виплачено орендної плати на загальну суму 6163,8 тис.грн.
(103% до нарахованого).
Постійною комісією з питань реалізації районною державною
адміністрацією повноважень в галузі земельних відносин в 2017 році
розглянуто 129 питань. За результатами рішень підготовлено проекти 93
розпоряджень районної державної адміністрації, 16 проектів договорів та
додаткових угод до діючих договорів оренди земельних ділянок за межами
населених пунктів Вижницького району.
ТУРИЗМ
Туристична галузь залишається одним з найбільш перспективних
напрямків розвитку і економіки, і соціальної сфери. Останнім часом
спостерігається підвищений інтерес до Карпат, що стає поштовхом до розвитку
туризму. Незважаючи на складну суспільно-політичну ситуацію, в районі
спостерігається тенденція розширення туристичних закладів.
Одним з найвагоміших наших здобутків вважаю те, що нам вдалося
організувати та провести на належному рівні Міжнародний фестиваль гірських
професій у жовтні минулого року. Такий фестиваль в Україні проводився
вперше. Фестиваль був своєрідною візитівкою для Вижницького району. Ми
мали можливість продемонструвати нашим іноземним партнерам та багатьом
партнерам з сусідніх областей – Закарпаття, Львівщини, Франківщини наш
потенціал – економічний, сільськогосподарський, туристичний, потужною була
культурна програма.
З метою популяризації нашого краю беремо участь в різних заходах.
Зокрема, минулого року наш район взяв участь у 23-й міжнародній туристичній
виставці UITT «Україна – подорожі та туризм 2017», у ХІІ Буковинському
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туристичному ярмарку в м. Чернівці. Крім того, продовжуємо роботу щодо
виготовлення рекламно-презентаційної продукції – буклетів, путівників тощо.
Надання адміністративних послуг
Ще у липні 2013 року у Вижницькій РДА створено Центр надання
адміністративних послуг, що має на меті забезпечити доступність та спрощення
одержання адміністративних послуг.
Приміщення обладнане за принципом відкритості розміщення робочих
місць, що відповідає вимогам законодавства та створює зручні умови як для
суб’єктів звернення, так і адміністраторів. У минулому році з метою
покращення умов: створено робоче місце консультанта-модератора, яке
забезпечує оперативність обслуговування, упереджує утворення черги та
перерозподіляє потік відвідувачів; для економії часу заявників запроваджено
сервіс оплати адміністративного збору за допомогою платіжного терміналу;
для регулювання температурного режиму приміщення облаштували
кондиціонером.
Загалом за минулий рік відвідувачам надано 10078 адміністративних
послуг. Найбільш запитуваними серед суб’єктів звернень залишаються послуги
у сфері земельних відносин, державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень та державної реєстрації фізичних осіб-підприємців.
Торік відвідувачі ЦНАПу наповнили платою за надання адміністративних
послуг районний бюджет на 494,7 тис. грн., а місцеві бюджети – на 32,5 тис.
гривень.
Перспективи роботи Центру – це розширення переліку адміністративних
послуг та підвищення якості обслуговування відвідувачів.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Забезпечити соціальні потреби населення – наше першочергове завдання.
Впродовж року забезпечено виплату всіх пільг та субсидій населенню, різні
виплати і компенсації, соціальна допомога малозабезпеченим, виплати
інвалідам. На ці цілі спрямовано коштів на суму 163 674,5 тис грн.
Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб
На
обліку
в
управлінні
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації перебувало 85 осіб з числа внутрішньо переміщених, в
тому числі 21 дитина.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016р.
№365 систематично здійснюються перевірки фактичного місця проживання
внутрішньо переміщених осіб та складаються акти обстеження матеріальнопобутових умов сім’ї.
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Для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житловокомунальних послуг особам, які обліковані органами соціального захисту
населення, надається щомісячна грошова допомога згідно із постановою КМУ
від 01.10.2014 р. №505 «Про надання щомісячної адресної допомоги
внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому
числі на оплату житлово-комунальних послуг.
У 2017 році призначено грошову допомогу за даною програмою та
проведено виплат внутрішньо переміщеним особам на суму 430 692,40 грн.
Соціальний захист учасників АТО у Вижницькому районі.
На сьогодні під особливою увагою влади району є люди, які захищають
нашу державу – це учасники АТО. Передусім хочу подякувати їм за службу та
оборону нашої держави. Для того, щоб був тісніший зв'язок влади з
громадською
організацією
учасників
АТО,
до
складу
колегії
райдержадміністрації, комісій введено голову цієї організації. Це дає змогу
оперативно володіти проблемами та питаннями, які турбують захисників.
Сьогодні у районі діє програма «Заходи з психологічної реабілітації
постраждалих учасників антитерористичної операції», в рамках якої укладено 2
договори з автошколами на суму 144 533,0 грн. Нині уже пройшли навчання 35
чоловік.
Триває робота щодо надання земельних ділянок учасникам АТО. В цьому
напрямку є низка проблем, з якими стикаються як військовослужбовці, так і
керівники місцевих громад. Оскільки не у всіх населених пунктах є вільні
земельні ділянки, наприклад для житлового будівництва. У таких випадках
можна звернутися до інших рад, де є вільні земельні ділянки під житлове
будівництво або до Держгеокадастру щодо виділення земельних ділянок під
садівництво та ведення сільського господарства поза межами населених
пунктів.
Шість учасників бойових дій та членів їх сімей, які брали участь у
бойових діях у зоні АТО, отримали одноразову грошову допомогу в сумі 9,7
тис. грн.. на виконання районної комплексної програми соціальної підтримки
учасників АТО та членів їх сімей.
Згідно з розпорядженням Чернівецької ОДА № 704-р від 21.08.2017 року
«Про забезпечення учасників антитерористичної операції твердим паливом
(дровами) на опалювальний період 2017-18 рр.» видано 21 довідку для
пред’явлення лісогосподарському підприємству для забезпечення твердим
паливом по ціні собівартості.
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ОСВІТА
На сьогодні у районі діють дві об’єднані територіальні громади –
Вижницька та Вашківецька. Минулого року було завершено передачу
повноважень в управлінні галуззю освіти об’єднаним громадам.
Децентралізація в галузі освіти дає змогу наблизити освітні послуги до
громади, але водночас пов’язана з необхідністю вирішувати низку проблемних
питань. Наразі Міністерство освіти фінансує лишень заробітну плату
педагогічних працівників і відповідає за дотримання стандартів. Утримання –
це вже питання громади.
Нині у підпорядкуванні відділу освіти Вижницької райдержадміністрації
7 ДНЗ, 6 дошкільних підрозділів НВК та 15 загальноосвітніх навчальних
закладів.
Зауважу, що мережу дошкільних та загальноосвітніх закладів освіти у
районі збережено.
2017 рік для освітньої галузі Вижниччини, як і для всієї України, став
роком наполегливих інтелектуальних пошуків та втілення Концепції реалізації
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова
українська школа».
Фінансування:
У 2017 році для Вижницького району на галузь освіти всього виділено 71
млн. 433,6 тис. грн.:
Дошкільна освіта.
7 – ДНЗ (568), 6 дошкільних підрозділів НВК (432). На 100 місцях
виховується 120 дітей. Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою
становить 83%, 5-річного віку – 100 %.
Продовжується робота щодо розширення мережі ДНЗ для забезпечення
додаткових місць для дітей дошкільного віку. У 2017 році створено 85
додаткових місць. Зокрема, у Банилівському ДНЗ відкрито дві додаткові групи
для дітей дошкільного віку, одну групу – на базі філії Мигівського НВК –
опорного закладу – Великівському НВК І ступеня.
Продовжується реконструкція ще одного літнього павільйону
Банилівського дошкільного навчального закладу, що дасть змогу відкрити ще
одну додаткову групу для 25 дітей та актовий зал вже найближчим часом.
У 2017 році в районі створено опорний заклад Мигівський НВК (1філія).
Інвестиції в освітню інфраструктуру
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Оновлення навчально-методичного та матеріально-технічного
забезпечення.
Зусилля крайової та районної влади спрямовані на покращення
матеріально-технічної бази. Так минулого року для придбання комп’ютерної
техніки та мультимедійного обладнання з державного та обласного бюджетів
виділено коштів на загальну суму 552 тис. 800 грн.
Зокрема, за кошти з обласного бюджету закуплено багатофункціональний
пристрій та ноутбуки для Мигівського НВК (3шт) – 36000,00 грн.;
мультимедійне обладнання – для Мигівського НВК (202000,00 грн.),
Берегометської гімназії (65500,00 грн.). За кошти з державного бюджету
закуплено мультимедійне обладнання в Коритненську ЗОШ І-ІІІ ступенів на
суму 7700,00 грн.; комп’ютерну техніку закуплено для Лопушнянської ЗОШ
(97500,00 грн.), Лукавецької ЗОШ (19100,00 грн.), Банилівської ЗОШ
(100000,00 грн.).
Також виділено кошти для оновлення та оснащення кабінетів географії,
фізики і біології. На ці цілі спрямовано коштів на суму 164241,00 грн. Зокрема,
придбано комплекти туристичного спорядження для географічного кабінету у
Мигівське НВК (49997,00 грн.) та комплекти обладнання для кабінетів фізики і
біології у Мигівському НВК (114244,00 грн.). Спортивне обладнання придбано
для Берегометської ЗОШ №4 на суму 19995,00 грн.
На придбання підручників для бібліотечного фонду навчальних закладів
виділено коштів на суму 80696,00 грн. (районний бюджет, ОТГ та державний
бюджет).
Впровадження енергозберігаючих технологій.
З метою зменшення витрат на енергоносії в 4 закладах освіти району
проведено заміну вікон та дверей на енергозберігаючі на суму 356 101,9 грн.
Зокрема, у Берегометській ЗОШ №3 (30000,00 грн.), Слобода Банилівському
НВК (79992,00 грн.), Банилівській ЗОШ (199999,02 грн.) та Бережонському
НВК (46110,90 грн.).
Здійснено капітальний ремонт котельні у Лукавецькій ЗОШ на суму
180000,00
грн.
та
проведено
капітальний
ремонт
покрівлі
у
Долішньошепітському НВК на суму 200000,00 грн.
Шкільні автобуси.
Для забезпечення якісного підвезення дітей у 2017 придбали два нових
шкільних автобуси на загальну суму – 3 391 464 грн., з яких: 2 453 800 грн. –
державні кошти, 937 664 грн. – районний бюджет.
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Завдання на 2018 рік.
У нинішньому році докладатимемо зусиль, щоб збільшити показники
охоплення дітей дошкільними навчальними закладами; покращити умови
безперешкодного доступу до навчальних закладів осіб з обмеженими
фізичними можливостями; створити інклюзивно-ресурсний центр на базі
Вижницького району; забезпечити якісним оздоровленням дітей шкільного
віку.
Оздоровлення.
Продовжуючи тему підростаючого покоління і молоді зауважу, що
минулого року на придбання путівок та направлення дітей пільгових категорій
до оздоровчих закладів з районного бюджету було виділено коштів на суму 150
тис. грн. За період оздоровчої кампанії 172 дітей нашого району мали змогу
оздоровитися та відпочити за кошти з обласного бюджету у таборах краю, а
також в таких дитячих закладах як «Артек» та «Молода гвардія». Нагадаю, що
першочергово до оздоровлення залучаються діти учасників АТО, внутрішньопереміщених осіб, діти, які потребують особливої соціальної уваги та
підтримки.
РОБОТА З ДІТЬМИ, МОЛОДДЮ ТА СІМ’ЯМИ
У районі працюють служба у справах дітей райдержадміністрації та
районний центр соціальних служб для сім’ї, сімей та молоді, які проводять
соціальну роботи з різними категоріями сімей, дітей та молоді. Зокрема,
надається допомога в оформленні чи відновленні документів; в отриманні
соціальних виплат; налагоджені стосунків між подружжям; відновленні
соціальних зв’язків тощо.
Районні програми: районна програма подолання дитячої бездоглядності
та безпритульності у Вижницькому районі за 2017-2021 роки – 26,2 тис.грн.;
районна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на
2013-2017 роки – 70,0 тис. грн.; Програма оздоровлення та відпочинку дітей та
розвитку молодіжної політики Вижницького району на 2016-2020 роки – 170,0
тис. грн.
Спільно з працівникам поліції, у загальноосвітніх закладах району
проводяться профілактичні бесіди з попередження насильства, пропаганди
здорового способу життя, профілактики правопорушень з учнями старших
класів.
В основі роботи служби у справах дітей – влаштування дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування у сімейні форми виховання. Так,
минулого року у районі створено ще одну прийомну сім’ю, куди влаштовано 215

х дітей, позбавлених батьківського піклування, та до дитячого будинку
сімейного типу довлаштовано 4-х дітей даної категорії. Торік у районі
усиновили трьох дітей, з них 2-х дітей прийомні батьки усиновили своїх
вихованців.
Традиційно, служба у справах дітей та РЦССДМ напередодні Дня знань
вручають підопічних портфелики з необхідним шкільним приладдям, а до
новорічних та різдвяних свят – подарунки. Щороку для дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування служба у справах дітей РДА спільно з
відділом культури та РЦСССДМ проводять благодійний концерт «Джерело
любові».
СПОРТ
Вижниччина вкотре підтверджує статус спортивного району
Вихованці Вижницької ДЮСШ Юрій Томюк та Вадим Клим гідно
виступили у складі збірної команди України. Юрій Томюк здобув чемпіонське
звання, Вадим Клим дійшов до чвертьфіналу змагань.
Дедалі голосніше заявляють про себе вихованці клубу «Кін-хін» .
Вихованці Вижницького районної ДЮСШ під керівництвом тренера
Василя Михальчука привезли нагороди з міжнародного турнір з дзюдо
«Кодокан» і «Європа», що відбувався в Одесі.
Минулого року у Вижниці проведено фінальну частину обласних
сільських спортивних ігор 2017
КУЛЬТУРА
Впродовж року працівники культури району організували близько сотні
районних заходів. На Вижниччині минулого року відбулося 12 фестивалів.
Найяскравіші з них – «Найбільша коляда у найменшому місті», «Вашківецька
Переберія», відкритий фестиваль українського документального кіно
«Миколайчук-фест», на який вже другий рік поспіль приїжджають молоді
талановиті режисери з усіх куточків України, «Калинові обереги», фестиваль
української естрадної пісні імені Назарія Яремчука, який вже черговий рік
поспіль збирає поціновувачів творчості співака. Набирає обертів районний
фестиваль української патріотичної пісні імені Павла Лейби.
Наші аматорські колективи взяли участь у 40 міжнародних,
всеукраїнських та обласних заходах, фестивалях, конкурсах. Свої творчі
таланти колективи представляли не лише в різних областях України, а й
закордоном – Польщі та Румунії.
Також працівники культури неодноразово побували з концертами та
волонтерською допомогою на Сході України та підтримали наших захисників.
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Фінансування.
Торік для проведення ремонтних робіт у закладах культури району
виділено коштів на суму 1 млн. 508 тис. грн. та близько 400 тис. грн. – для
придбання матеріально-технічного обладнання. Зокрема, придбано музичнопідсилювальну апаратуру, акустичні системи, принтери та книжкові шафи для
бібліотек.
У закладах культури проведено капітальний ремонт приміщень 5 бібліотек, 8
клубних закладів та 2 школах мистецтв на загальну суму 1511,1 тис. грн., з них
1508,6 тис.грн. бюджетних коштів.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Фінансування.
На утримання закладів охорони здоров’я у 2017 році було використано
по загальному фонду – 49 680,8 тис. грн., що на 20,1% більше, ніж у 2016 році.
Минулого року продовжувались роботи з капітального ремонту моргу, який
знаходиться в одному приміщенні із пологовим відділенням комунальної
установи «Вижницька центральна районна лікарня», що суперечить вимогам
чинного законодавства у сфері санітарно-епідеміологічного нагляду.
Профінансовано кошти у сумі 441836,06 грн. та по технічному нагляду –
14703,80 грн.
Із залишків коштів медичної субвенції придбано пральну машину для КУ
«Вижницька ЦРЛ» (160,4 тис. грн.), електровідсмоктувач та електрокоагулятор
для забезпечення роботи гінекологічного відділення. Придбано матеріали для
ремонту коридорів на суму 30 тис. грн. (кошти Вижницької ОТГ) та проведено
капітальний ремонт терапевтичного відділення на суму 20 тис. грн. (кошти
Берегометської селищної ради). Проведено капітальний ремонт приміщення
харчоблоку на загальну суму 199 157,89 грн.
За сприянням агрохолдингу «Мрія» комунальній установі «Вижницька
ЦРЛ» надано безоплатну благодійну допомогу від Благодійного фонду
«Міжнародна асоціація підтримки України» на загальну суму коштів 860,4 тис.
грн.
Реалізація Урядової Програми «Доступні ліки».
Серед пріоритетних завдань влади також є забезпечення функціонування
у Вижницькому районі урядових програм: забезпечення права на
відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування
осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу
та бронхіальну астму («Доступні ліки»). Використано коштів у повному обсязі
17

по Берегометському Центру ПМСД у сумі 617,7 тис. грн.; забезпечення хворих
на цукровий та нецукровий діабет безкоштовними цукрознижувальними
лікарськими засобами. Використано коштів у загальній сумі 1192,8 тис. грн.: з
державного бюджету – 1122,8 тис. грн., з районного бюджету – 70 тис. грн.
Забезпечено діяльність Центру Червоного Хреста для медико-соціальної
підтримки та реабілітації, для чого використано коштів з районного бюджету –
406 тис. грн., обласного – 550 тис. грн., інших бюджетів – 250 тис. грн.
Цивільний захист
При райдержадміністрації створена районна комісія з питань ТЕБ та НС,
яка протягом року провела 17 засідань районної комісії з питань ТЕБ та НС.
Минулого року за кошти із державного бюджету для 4 державної
пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Чернівецькій
області (м. Вижниця) закуплено 1 пожежну автоцистерну на базі МАЗ-505М.
Новий автомобіль на базі шасі «МАЗ» вміщує в себе набагато більше тонн води
та піноутворювача, відповідно, сучасний «МАЗ» підвищеної прохідності
допоможе рятувальникам ефективніше виконувати завдання за призначенням.
Окрім цього, автомобіль оснащений потужною системою освітлення, що
дозволить працювати рятувальникам у кращих умовах в нічний час.
-

ПРІОРИТЕТИ НА 2018 РІК
продовження реформи децентралізації;
реалізація концепції Нової української школи;
покращення матеріально-технічної бази закладів освіти району;
розвиток дошкілля;
вжиття заходів з енергозбереження у закладах освіти, культури та
соціальної сфери.
Голосували: прийняти рішення
«Про звіт голови Вижницької

районної державної адміністрації про здійснення делегованих Вижницькою
районною радою повноважень» за основу:
За – 20, утримались – 0, проти – 0.
Семирозум О.І. – депутат районної ради вніс пропозицію викласти пункт
2 в наступній редакції:
«2. Голові Вижницької районної державної адміністрації (Сенчуку Р.І.)
забезпечити повне виконання делегованих повноважень структурними
підрозділами райдержадміністрації».
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За – 20, утримались – 0, проти – 0.
Пропозицію прийнято.
Голосували: прийняти рішення

«Про звіт голови Вижницької

районної державної адміністрації про здійснення делегованих Вижницькою
районною радою повноважень» в цілому:
За –20, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (38-22/18 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про внесення змін до районного

бюджету на 2018 рік» за основу:
За – 20, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про внесення змін до районного

бюджету на 2018 рік» в цілому:
За –20, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (39-22/18 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про створення комунальної

установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Вижницької районної ради» за
основу:
За – 20, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Шановні депутати!
На засіданні профільної постійної комісії районної ради та спільному
засіданні колегії районної державної адміністрації та колегії районної ради
було внесено наступні зміни:
- пункт 4 викласти в наступній редакції
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«4.Затвердити тимчасовий штатний розпис Центру в кількості 6 (шість)
чоловік (додається)»;
- у першому абзаці пункту 5 виключити слова «в _____ термін» (далі по
тексту);
- доповнити пункт 5 абзацом четвертим:
«- звернутися до

Вижницької та Вашківецької

міських рад для

вирішення питання по забезпеченню фінансування видатків на здійснення
функцій Центру у сфері надання психолого-педагогічної допомоги дітям з
особливими освітніми потребами, що виховуються у дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладах міських об’єднаних територіальних
громад.».
Голосували: прийняти рішення «Про створення комунальної установи
«Інклюзивно-ресурсний центр» Вижницької районної ради» в цілому:
За –20, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (40-22/18 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про нову редакцію статуту

комунального підприємства «Редакція районного радіомовлення «Радіо
«Хвилі Черемошу» Вижницької районної ради» за основу:
За – 20, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про нову редакцію статуту

комунального підприємства «Редакція районного радіомовлення «Радіо
«Хвилі Черемошу» Вижницької районної ради» в цілому:
За –20, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (41-22/18 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про затвердження Технічної

документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок» за основу:
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За – 20, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про затвердження Технічної

документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок» в цілому:
За –20, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (42-20/18 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про надання дозволу на списання
окремого майна, що належить до спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міст району» за основу:
За – 20, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення «Про надання дозволу на списання
окремого майна, що належить до спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міст району» в цілому:
За –20, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (43-22/18 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про затвердження висновків

незалежної оцінки про вартість об’єктів спільної та комунальної власності
територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району, які
підлягають приватизації» за основу:
За – 20, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про затвердження висновків

незалежної оцінки про вартість об’єктів спільної та комунальної власності
територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району, які
підлягають приватизації» в цілому:
За –20, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (44-22/18 додається).
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Голосували: прийняти рішення «Про Наглядові ради комунальних
унітарних підприємств Вижницької районної ради» за основу:
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Шановні депутати!

На засіданні постійної комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку було
внесено пропозиції:
Розглянути питання «Про Наглядові ради комунальних
унітарних

підприємств

Вижницької

районної

ради»

на

пленарному засіданні двадцять другої сесії Вижницької районної
ради сьомого скликання 19 квітня 2018 року.
На засіданні постійної комісії районної ради з питань
регламенту, депутатської діяльності, етики, законності і захисту
прав громадян було внесено пропозиції:
Виключити з порядку денного сесії питання №8 «Про
Наглядові ради комунальних унітарних підприємств районної
ради», оскільки на спільному засіданні постійних комісій
районної ради 27 березня 2018 року прийняті рекомендації не
вносити зазначене питання на чергову сесію районної ради.
На засіданні постійної комісії районної ради з питань
промисловості,

будівництва,

транспорту,

зв’язку,

розвитку

підприємництва та туризму було внесено пропозиції:
Виключити з порядку денного сесії питання №8 «Про
Наглядові ради комунальних унітарних підприємств районної
ради», оскільки на спільному засіданні постійних комісій
районної ради 27 березня 2018 року прийняті рекомендації не
вносити зазначене питання на чергову сесію районної ради.
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На засіданні постійної комісії районної ради з питань
власності, агропромислового комплексу, земельних відносин,
охорони довкілля та надзвичайних ситуацій щодо розгляду сесією
проекту рішення №8 «Про Наглядові ради комунальних
унітарних

підприємств

Вижницької

районної

ради»

за

результатами голосування комісією рішення не прийнято.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Голосували проект рішення за основу.
За – 3, утримались – 3, проти – 14.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Шановні депутати!
Рішення не прийнято за основу. Тому питання «Про Наглядові ради
комунальних унітарних підприємств районної ради» знімається з порядку
денного.
Голосували: прийняти протокольне рішення «Про звернення депутатів
районної ради» за основу:
За – 20, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення та звернення.
Керуючись ч. 2. ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Доручити голові районної ради підготувати звернення до Кабінету
Міністрів України, Народного депутата Верховної Ради України Рибака І.П. та
Чернівецької обласної державної адміністрації стосовно:
- компенсації Державним бюджетом втрат місцевих бюджетів з
відшкодування пільг зі сплати земельного податку ПАТ «Укрзалізниця»;
- сплати ПАТ «Укрнафта» рентної плати за видобування нафти та газу,
частина якої спрямовується до місцевих бюджетів Вижницького району;
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- щодо виділення коштів на розвиток мережі доріг загального
користування державного та місцевого значення Вижницького району.
2. Це рішення із текстом звернення направити до Кабінету Міністрів
України, Народного депутата Верховної Ради України Рибака І.П. та
Чернівецької обласної державної адміністрації.
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
Чернівецькій обласній державній
адміністрації
Народному депутату України
Рибаку І.П.
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів районної ради VII скликання щодо
компенсації Державним бюджетом втрат місцевих бюджетів з
відшкодування пільг зі сплати земельного податку ПАТ «Укрзалізниця»;
сплати ПАТ «Укрнафта» рентної плати за видобування нафти та
газу, частина якої спрямовується до місцевих бюджетів Вижницького
району;
виділення коштів на розвиток мережі доріг загального користування
державного та місцевого значення Вижницького району.
До Вижницької районної ради протягом 2017-2018 років постійно
надходило ряд звернень від місцевих рад, депутатів районної ради, жителів
населених пунктів району стосовно:
- компенсації Державним бюджетом втрат місцевих бюджетів з
відшкодування пільг зі сплати земельного податку ПАТ «Укрзалізниця»;
- сплати ПАТ «Укрнафта» рентної плати за видобування нафти та газу,
частина якої спрямовується до місцевих бюджетів Вижницького району;
- виділення коштів на розвиток мережі доріг загального користування
державного та місцевого значення Вижницького району
1. З метою збалансованості Податкового Кодексу України та бюджетних
надходжень
просимо вирішити питання стосовно внесення змін до
Податкового кодексу України та окремих законодавчих актів в частині
24

перерозподілу особливостей справляння плати за землю та земельні ділянки,
надані для залізниці у межах смуг відведення.
Слід зазначити, що прийнятий 07.12 2017 року Закон України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018
році», який був опублікований в офіційних засобах масової інформації
30.12.2017 року, після прийняття місцевих бюджетів на 2018 рік, унеможливив
врахувати суб’єктами бюджетного процесу в повному обсязі такі зміни. Більше
того, частина 3 статті 27 Бюджетного кодексу України зазначає, що Закони
України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету
(зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету)
приймаються не пізніше 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію
не раніше початку планового бюджетного періоду.
Таким чином, зазначена ситуація негативно впливає на бюджетний
процес, оскільки, для прикладу, Слобода-Банилівська сільська рада
Вижницького району Чернівецької запланувала надходження плати за землю за
земельні ділянки надані для залізниць у суму 84,0 тис.грн. Однак, у зв’язку із
встановленням фіксованої ставки земельного податку для земель залізниць в
межах смуг відведення у розмірі 25%, 2/3 доходів (63,0тис.грн.) буде не
виконано та з державного бюджету не покрито відповідним фінансовим
ресурсом дані втрати.
На звернення Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної
адміністрації від 13.04.2018 року №07-17/1/4/1371 Міністерством фінансів
України вказано, що так як зазначеними змінами до Податкового кодексу
України не визначено нових видів пільг, а встановлено нову ставку
оподаткування платою за землю для окремих галузей, підстав для надання
додаткової дотації з Державного бюджету України на компенсацію втрат
доходів місцевих бюджетів відповідно до статті 103 Бюджетного кодексу
України немає.
При цьому, законодавчими актами спричинені втрати доходної частини
місцевих бюджетів, що є наслідком фінансових труднощів. Тому, просимо
вирішити питання врегулювання на законодавчому рівні компенсування
Державним бюджетом втрат місцевих бюджетів з відшкодування пільг зі
сплати земельного податку ПАТ «Укрзалізниця».
2. Робота органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
у Вижницькому районі спрямована на вирішення питань економічного та
соціального розвитку району. Надходження до бюджетів усіх рівнів залежать
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від злагоджених дій реального сектору економіки. Частково ці питання
можливо вирішити за рахунок участі ПАТ «Укрнафта» в соціальноекономічному розвитку району.
Правові основі співпраці Вижницької районної ради, Вижницької
районної державної адміністрації із ПАТ «Укрнафта» беруть свій початок ще з
2005 року, з часу прийняття районною радою від 23 вересня 2005 року рішення
№ 97-19/05 стосовно погодження ПАТ «Укрнафта» (на той час ВАТ
«Укрнафта») місць розташування земельних ділянок з метою видобутку нафти.
На підставі цього рішення ПАТ (ВАТ) „Укрнафта” зобов’язувалось
перераховувати у 2005 році у Фонд соціально-економічного розвитку
Вижницького району кошти у сумі, не меншій ніж 1 000 000 (один мільйон)
гривень, а починаючи з 2006 року (включно), - здійснити перерахування до
Фонду коштів у сумі, не меншій ніж 2 000 000 (два мільйони) гривень щорічно
на протязі чотирьох років, включно по 2009 рік (з врахуванням індексу
інфляції). Про це була укладена відповідна тристороння угода (договір) від
15.01.2007 року.
Оскільки ПАТ «Укрнафта» продовжувало видобувати нафту на території
Вижницького району,
з ним районною радою, районною державною
адміністрацією укладалися наступні договори щодо участі ПАТ «Укрнафта» в
соціально-економічному розвитку Вижницького району (30.12.2010 р. - на
перечислення в 2010 році 2 000 000 грн.; 13.10.2011 р. - на перечислення в 2011
році 2 000 000 грн.; 01.04.2013 р. – на перечислення в 2013 році 2 000 000 грн.).
В 2014 – 2015 роках до ПАТ «Укрнафта» направлявся проект
тристороннього договору, який зі сторони ПАТ «Укрнафта» не був підписаний.
На початку 2016 року було повторно надіслано для підписання ПАТ
«Укрнафта» відповідний проект Договору, відповідно до чого позитивної
реакції зі сторони ПАТ «Укрнафта» не було.
На теперішній час, на підставі попередніх договорів про участь ПАТ
«Укрнафта» у соціально-економічному розвитку Вижницького району
заборгованість ПАТ «Укрнафта» становить 6,7 млн.грн. з них:
станом на 01.01.2011 року - 5,7 млн.грн.
за 2013 рік - 1 млн.грн.
Станом на 01.05. 2018 року заборгованість до зведеного бюджету по
рентній платі за користування надрами складає 14 135 484,23 грн., в тому числі:
- за користування надрами для видобування нафти – 12 700 597,31 грн.
- за користування надрами для видобування газу – 1 434 886,92 грн.
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Просимо Вашого сприяння у вирішенні питання щодо погашення
податкового боргу по рентній платі до зведеного бюджету, а також взятих
зобов’язань ПАТ «Укрнафта» у соціально-економічному розвитку
Вижницького району. Адже надходження відповідних коштів дадуть
можливість району покращити стан об’єктів соціально-культурної сфери.
3. До Вижницької районної ради протягом 2017-2018 років постійно
надходило ряд звернень від місцевих рад, депутатів районної ради, жителів
населених пунктів району, щодо ремонту доріг, а саме:
Дороги загального користування Т-2601 Чернівці-Вашківці-Путила КПП “Руська” Вижницького району Чернівецької області, яка з’єднує
Путильський, Вижницький та Кіцманський райони з обласним центром;
- дороги загального користування державного значення Т-2609
Берегомет-Д.Шепіт-КПП «Руська»;
- дороги загального користування місцевого значення О 26001 ІспасМайдан-Лукавці;
- дороги загального користування місцевого значення О 26002 ВижницяПідзахаричі;
- дороги загального користування місцевого значення О 26004 ВашківціКарапчів-Лукавці;
- дороги загального користування місцевого значення О 26005 ВашківціКоритне-Майдан (Іспас-Майдан-Лукавці);
- дороги загального користування місцевого значення О26006 ВижницяБагна-Черешенька;
- дороги загального користування місцевого значення О26009 МілієвеКибаки-Майдан (Іспас-Майдан-Лукавці);
- дороги загального користування місцевого значення О26012 ЛукавціБанилів-Підгірний;
- дороги загального користування місцевого значення О26013 МиговеМайдан.
- дороги районного значення Лукавці-Вовчинець-Велике;
- дороги районного значення Вашківці-Карапчів-Лукавці-Майдан
С260106.
Пріоритетною на Вижниччині є туристична галузь, а саме: розвиток
рекреаційної зони, тому
дорога О 26001 – Іспас-Майдан-Лукавці є
перспективною, стратегічною дорогою, яка потребує ремонту. Крім цього має
підвищений рівень небезпеки дорога державного значення R-62 Криворівня27

Усть-Путила-Старі Кути-Вижниця-Сторожинець-Чернівці в районі урочища
Судилів (м.Вижниця). Зсувні процеси можуть заблокувати вказане сполучення.
Питання проведення ремонтних робіт на дорогах району та вирішення
проблем, які склалися в даний час з цього питання виходить за межі
можливостей фінансування з районного бюджету.
Враховуючи всю складність ситуації та з метою уникнення соціальної
напруги серед жителів району, просимо Вас посприяти у виділення коштів для
ремонту всієї мережі автодоріг Вижницького району.
Вирішили:
Рішення прийняти (03-22/18 додається).
Шановні колеги!
Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути.
Двадцять другу сесію районної ради сьомого скликання оголошую
закритою.
Голова районної ради

М.Андрюк
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