УКРАЇНА
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
двадцять третьої сесії районної ради
VІІ скликання
20 червня 2018 року

м.Вижниця
1100 год.

Присутні

- 23 депутати 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 третьої сесії районної ради.
Обрання секретаріату:
Голосували за пропозицію голови районної ради Андрюка М.І.: обрати
секретаріат двадцять третьої сесії районної ради у складі трьох депутатів:
За – 23, проти – 0, утримались – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (додається 45-23/18)
Андрюк М.І. – голова районної ради вніс пропозицію обрати лічильну
комісію двадцять третьої сесії районної ради.
Обрання лічильної комісії:
Голосували за пропозицію голови районної ради Андрюка М.І.: обрати
лічильну комісію двадцять третьої сесії районної ради у складі трьох депутатів:
За – 23, проти – 0, утримались – 0.
Вирішили :
Рішення прийняти (додається №46-23/18).
Обговорення порядку денного та регламенту роботи двадцять
третьої сесії районної ради VІІ скликання:
2

Голосували за пропозицію голови районної ради Андрюка М.І.:
прийняти порядок денний та регламент роботи двадцять третьої сесії районної
ради VІІ скликання за основу:
За – 23, проти – 0, утримались – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Шановні депутати!
В міжсесійний період надійшло ряд, звернень депутатських запитів,
листів, а саме:
1.Про запит депутата районної ради Моржука А.Г. стосовно
нанесення тілесних пошкоджень депутату районної ради Мендришорі
Василю Степановичу.
2. Про запит депутата районної ради Романюка І.Т. про виділення
співфінансування Вижницькою та Вашківецькою ОТГ для забезпечення
ОТГ на безкоштовні цукрознижувальні лікарські засоби для хворих на
цукровий та нецукровий діабет.
3.Про повторне звернення депутатів районної ради щодо повернення
комунальному

підприємству

«Вижницьке

районне

бюро

технічної

4.Про запит депутата районної ради Мендришори В.С.

стосовно

інвентаризації» Вижницької районної ради коштів.
функціонування швидкої медичної допомоги на території Берегометської
селищної ради.
5.Про запит депутата районної ради Мендришори В.С.

стосовно

відновлення пошкодженої ділянки дороги вул.Зарічної з мостом біля
табору «Юність».
6.Про запит депутата районної ради Моржука А.Г. стосовно
використання революційного прапора ОУН на території Вижницького
району.
7.Про запит депутата районної ради Герецуна Ю.І.

стосовно

ямочного ремонту по вул.Татаринській в с.Мілієво.
8.Про запит депутата районної ради Погребняка Р.М. стосовно
надання згоди на безоплатне прийняття та зберігання Трудовим архівом
Вижницької районної ради документів колишнього колгоспу «Більшовик,
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ВАТ «Берегометський лісокомбінат» (лісопункти), фірми «Брок-Блонс» та
КП «Вижницяагробуд».
9.Про запит депутата районної ради Татарина Ю.Д.

стосовно

встановлення альтанок в населених пунктах району.
10.Про запит депутата районної ради Никифоряка Ю.П. стосовно
виділення коштів для придбання спортивної форми для команди
с.Сл.Банилів.
11.Про запит депутата районної ради Никифоряка Ю.П. стосовно
відновлення маршруту м.Вижниця-Багна-Черешенька.
12.Про запит депутата районної ради Хоми П.А. стосовно ремонту
дороги в с.Лукавці та Вовчинець і ремонту мосту.
13.Про запит депутата районної ради Тирон Т.І. стосовно ремонту
дороги в с.Лопушна-Д.Шепіт.
14.Про запит депутата районної ради Стринадко С.М. стосовно
ремонту дороги в с.Коритне-Банилів.
15.Про запит депутата районної ради Романюка І.Т. стосовно
розробки Програми відшкодування коштів за збиткові маршрути, які не
виходять за межі району.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.

Про

затвердження

нової

редакції

Комплексної

Програми

підтримки та розвитку агропромислового виробництва Вижницького
району на 2017-2020 роки.
Доповідач: Г. Вірста – завідувач сектору агропромислового розвитку
відділу економіки та агропромислового розвитку Вижницької районної
державної адміністрації.
2. Про внесення змін до Порядку використання коштів на
проведення

депутатської

діяльності

депутатами

районної

ради»,

затвердженого рішенням п’ятої сесії Вижницької районної ради VІІ
скликання від 25 лютого 2016 року №80-5/16 та до районної програми
розвитку місцевого самоврядування Вижницького району на 2017-2020
роки, затвердженої рішенням десятої сесії районної ради VІІ скликання 8
грудня 2016 року № 196-10/16.
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Доповідач: І.Романюк – голова постійної комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.
3. Про внесення змін до Порядку надання одноразових грошових
допомог малозабезпеченим громадянам, які проживають у Вижницькому
районі за рахунок районної комплексної програми соціальної підтримки
малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2016-2018

роки,

затвердженого рішенням четвертої сесії Вижницької районної ради VІІ
скликання від 12 січня 2016 року №56-4/16 та до районної комплексної
програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення
«Турбота» на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням четвертої сесії
Вижницької районної ради VІІ скликання від 12 січня 2016 року№55-4/16.
Доповідач: Р.Єрема – директор територіального центру обслуговування
(надання соціальних послуг).
4. Про стан фінансування медичних закладів у районі за 5 місяців
2018 року.
5. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І
квартал 2018 року.
6. Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік.
Доповідач по 4-6 питаннях: Л. Кириляк – начальник фінансового
управління Вижницької районної державної адміністрації.
Співдоповідає: І.Романюк – голова постійної комісії районної ради з
питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.
7. Про вирішення окремих питань, пов’язаних з реорганізацією
комунального закладу Вижницької районної ради «Берегометський центр
первинної

медико-санітарної

допомоги»

шляхом

перетворення

в

комунальне (некомерційне) підприємство.
Доповідач: Т. Козоріз – головний лікар КЗ «Берегометський ЦПМСД».
8. Про надання згоди на безоплатне прийняття та зберігання
Трудовим архівом Вижницької районної ради документів з особового
складу окремих юридичних осіб Вижницького району
Доповідач: О.Лучик – завідувач трудового архіву Вижницької районної
ради.
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9. Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельних ділянок.
Доповідач:

А.Будз

–

начальник

відділу

у

Вижницькому

районі

Держгеокадастру у Чернівецькій області.
10. Про відмову у безоплатній передачі Вижницького районного
будинку

дитячої

та

юнацької

творчості

зі

спільної

власності

територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність
Вижницької міської територіальної громади.
Доповідач: М. Андрич – начальник відділу освіти Вижницької районної
державної адміністрації.
11. Про безоплатну передачу рухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міст району, що перебуває на балансі
Вижницького

територіального

центру

соціального

обслуговування

(надання соціальних послуг), у комунальну власність Вижницької міської
територіальної громади.
Доповідач: Р.Єрема – директор територіального центру обслуговування
(надання соціальних послуг).
12. Про прийняття на баланс Вижницької районної ради нерухомого
майна (будівель та споруд) спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міст району в м.Вижниця по вул.Невського, 5, вул.Невського, 5а
та приладів обліку енергоносіїв.
13. Про надання дозволу на списання матеріальних цінностей, що
належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст
району та прийняття окремого рухомого майна на баланс установ і
закладів.
14. Про затвердження акту приймання-передавання комунального
підприємства – Вижницька районна дирекція кіновідеомережі зі спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району у
комунальну власність Вижницької міської територіальної громади
Доповідач по 12-14 питаннях: Ю.Никифоряк – голова постійної комісії
районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних
відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій.
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15. Різне.
Шановні депутати!
Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», Регламенту
Вижницької районної ради, пропозицій щодо оприлюднення і включення в
порядок денний двадцять третьої сесії інших питань і проектів рішень до них у
встановлені терміни не надходило.
Голосували:
Прийняти порядок денний та регламент роботи двадцять третьої сесії
районної ради VІІ скликання в цілому:
За – 23, проти – 0, утримались – 0.
Розгляд питань порядку денного:
Голосували: прийняти рішення
Комплексної

Програми

підтримки

«Про затвердження нової редакції
та

розвитку

агропромислового

виробництва Вижницького району на 2017-2020 роки» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення
Комплексної

Програми

підтримки

«Про затвердження нової редакції
та

розвитку

агропромислового

виробництва Вижницького району на 2017-2020 роки» в цілому:
За –23, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (47-23/18 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про внесення змін до Порядку

використання коштів на проведення депутатської діяльності депутатами
районної ради», затвердженого рішенням п’ятої сесії Вижницької районної
ради VІІ скликання від 25 лютого 2016 року №80-5/16 та до районної
програми розвитку місцевого самоврядування Вижницького району на
2017-2020 роки, затвердженої рішенням десятої сесії районної ради VІІ
скликання 8 грудня 2016 року № 196-10/16» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
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Голосували: прийняти рішення

«Про внесення змін до Порядку

використання коштів на проведення депутатської діяльності депутатами
районної ради», затвердженого рішенням п’ятої сесії Вижницької районної
ради VІІ скликання від 25 лютого 2016 року №80-5/16 та до районної
програми розвитку місцевого самоврядування Вижницького району на
2017-2020 роки, затвердженої рішенням десятої сесії районної ради VІІ
скликання 8 грудня 2016 року № 196-10/16» в цілому:
За –23, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (48-23/18 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про внесення змін до Порядку

надання одноразових грошових допомог малозабезпеченим громадянам,
які проживають у Вижницькому районі за рахунок районної комплексної
програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення
«Турбота» на 2016-2018 роки, затвердженого рішенням четвертої сесії
Вижницької районної ради VІІ скликання від 12 січня 2016 року №56-4/16
та

до

районної

комплексної

програми

соціальної

підтримки

малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2016-2018

роки,

затвердженої рішенням четвертої сесії Вижницької районної ради VІІ
скликання від 12 січня 2016 року№55-4/16» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про внесення змін до Порядку

надання одноразових грошових допомог малозабезпеченим громадянам,
які проживають у Вижницькому районі за рахунок районної комплексної
програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення
«Турбота» на 2016-2018 роки, затвердженого рішенням четвертої сесії
Вижницької районної ради VІІ скликання від 12 січня 2016 року №56-4/16
та

до

районної

комплексної

програми

соціальної

підтримки

малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2016-2018

роки,
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затвердженої рішенням четвертої сесії Вижницької районної ради VІІ
скликання від 12 січня 2016 року№55-4/16» в цілому:
За –23, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (49-23/18 додається).
Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового
управління

районної

державної

адміністрації

з

питання

«Про

стан

фінансування медичних закладів у районі за 5 місяців 2018 року».
Шановні депутати!
На установи охорони здоров’я районної державної адміністрації на 2018
рік передбачені видатки в сумі 44 млн. 642,1 тис.грн., що на 8 млн.486,7
тис.грн.(16%) менше плану на 2017 рік з врахуванням змін, в тому числі по
загальному фонду передбачено 43 млн.792,1 тис.грн., що на 5 млн.888,7 тис.грн.
(8,9%) менше плану на 2017 рік з врахуванням змін, по спеціальному фонду 850,0
тис.грн., що на 2 млн. 598,0 тис.грн. (73,6%) менше плану на 2017 рік з
врахуванням змін. Слід відмітити, що на 2018 рік медична субвенція розподілена
окремо на вторинну ланку і первинну ланку (тільки на І півріччя). Фінансування
галузі у 2018 році відбувається за рахунок:
- медичної субвенції по загальному фонду передбачено видатки в сумі 38
млн. 111,3 тис.грн.( на 4млн.351,9 тис.грн. (10,2%) менше до затвердженої на 2017
рік), з них медичної субвенції з Вашківецького міського бюджету

в сумі 6

млн.943,7 тис.грн.( в т.ч. на вторинну медичну допомогу - 6 млн.943,7 тис.грн.,
(на 1 млн. 735,9тис.грн. (20%) менше до затвердженої на 2017 рік)), Вижницькогов сумі 11 млн.536,8 тис.грн. ( в т.ч. на первинну медичну допомогу на півріччя – 1
млн.315,2 тис.грн. і вторинну медичну допомогу - 10 млн.221,6 тис.грн., (на
1млн.306,9 тис.грн. (12,8%) більше до затвердженої на 2017 рік), в т.ч. на
забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет 989,0 тис.грн.;
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- додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансування переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів
охорони здоров'я на енергоносії в сумі 2,5 млн. грн.;
- субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських
засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету в сумі 456,2 тис. грн.,
-

коштів

іншої

субвенції

з

обласного

бюджету

на

видатки

по

трансплантології в сумі 144,6 тис. грн.,
- коштів іншої субвенції місцевих рад в сумі 190,0 тис.грн., з них на
виконання районної програми підтримки та розвитку діяльності Центру
Червоного Хреста для медико-соціальної підтримки та реабілітації на 2017-2019
роки в сумі 80,0 тис. грн
- коштів районного бюджету в сумі 2 млн.390,0 тис.грн., в т.ч. на виплату
заробітної плати працівникам вторинної медичної ланки в сумі 1млн.924 тис.грн.,
на виконання районної програми підтримки та розвитку діяльності Центру
Червоного Хреста для медико-соціальної підтримки та реабілітації на 2017-2019
роки в сумі 406,0 тис. грн., на виконання програми соціальної підтримки сімей
загиблих

учасників

антитерористичної

операції,

військовослужбовців

і

волонтерів, поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 20172019 роки в сумі 60,0 тис. грн., з них 15,0 тис. грн. передбачено на придбання
медикаментів та 45,0 тис. грн. на пільгове зубопротезування.
За 5 місяців поточного року на утримання закладів охорони здоров’я
надійшло коштів в сумі 20 млн.191,0 тис.грн. в тому числі:
- медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі
9млн.714,2 тис.грн.;
- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенції

в сумі 8 млн.289,2

тис.грн., (Вижниця ОТГ - 5млн.396,0 тис.грн.,з них на первинну медичну
допомогу – 1 млн.137,0 тис.грн., на вторинну медичну допомогу - 4 млн.259,0
тис.грн., Вашківці ОТГ – 2млн.893,2 тис.грн. на вторинну медичну допомогу);
- медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та
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нецукровий діабет 559,6 тис.грн., або на 495,6тис.грн. (у 8 раз) більше до факту за
відповідний період 2017 року;
- субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських
засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету в сумі 190,0 тис. грн.;
- додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансування переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів
охорони здоров'я на енергоносії в сумі 1 млн.437,9 тис. грн.;
Всього видатки по установах охорони здоров’я за 5 місяців поточного року
склали в сумі 21млн.649,2тис.грн., або 42,7% до уточненого плану на рік, до
уточненого плану на звітну дату 100% (-18,0 тис.грн.) та більше на 1 млн.567,3
тис.грн.

до

попереднього

року(+7,8%).

За

рахунок

медичної

субвенції

профінансовано видатки в сумі 17 млн.479,8тис.грн., або 45,8% до уточненого
плану на рік та 98,9%(-191,4 тис.грн.) до плану на звітну дату. Із загальної суми
вторинна медична допомога профінансована в сумі 16 млн.063,2 тис.грн., або на 1
млн.699,2

тис.грн.(11,8%) більше до минулого року, первинна - 3 млн.315,7

тис.грн., або на 1 млн.397,0 тис.грн. (-29,6%) менше до минулого року.
Видатки загального фонду по установах охорони здоров’я за 5 місяців
поточного року склали 20 млн.425,3 тис.грн., або 46,5% до уточненого плану на
рік, до уточненого плану на звітну звіту 98,0% (-426,8 тис.грн.) та більше на 741,2
тис.грн. до попереднього року (+3,8%), в тому числі видатки на первинну
медичну допомогу склали 3 млн.210,9 тис.грн. та менше на 1 млн.501,8 тис.грн. до
попереднього року (-31,9%), так як в І кварталі 2017 року здійснювались видатки
на утримання КЗ «Вашківецький ЦПМСД» (1 млн.663,7 тис.грн), видатки на
вторинну медичну допомогу склали 16 млн.063,2 тис.грн. та більше на 1 млн.699,2
тис.грн. до попереднього року (+11,8%). Із загальної суми видатків видатки на
заробітну плату з нарахуваннями працівникам установ склали в сумі 16 млн.227,2
тис.грн., або їх питома вага складає 79,4% до загальної суми видатків, в т.ч. по
первинній ланці – 2 млн.858,0 тис.грн., по вторинній ланці – 13 млн.369,2 тис.грн.
( з районного бюджету спрямовано видатків 607,9 тис.грн. на вторинну ланку),
або 46,6% до плану на рік та до уточненого плану на звітну дату – 100,0% .
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Видатки на харчування по загальному фонду установ охорони здоров’я
району склали 184,3тис.грн. та більше на 7,8 тис.грн., або на 4,4% до минулого
року.
Видатки на медикаменти і перев’язувальні матеріали склали 222,6 тис.грн.,
що в порівнянні з відповідним періодом минулого року менше на 26,9 тис.грн. (10,5%).
Видатки на інші виплати населенню, а саме на оплату пільгових рецептів
на придбання медикаментів для окремих категорій громадян склали 1 млн. 106,7
тис.грн., що в порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 628,0
тис.грн., або в 2,3 рази., з них:
- на безкоштовні цукрознижувальні лікарські засобами для хворих на
цукровий та нецукровий діабет – 559,6 тис.грн. при потребі в коштах на 2018 рік
по забезпеченню хворих на цукровий та нецукровий діабет безкоштовними
цукрознижувальними лікарськими засобами в сумі 2 млн.225,1 тис.грн.
передбачено тільки кошти в сумі 1189,0 тис.грн, незабезпеченість у видатках
складає 1036,1 тис.грн., станом на 01.06.2018 року заборгованість за безкоштовні
цукрознижувальні лікарські засоби для хворих на цукровий та нецукровий діабет
склала -292,4 тис.грн., в тому числі просрочена 143,0 тис.грн. В березні поточного
року на неодноразові звернення щодо наявності даної проблеми відповідно до
довідки про зміни асигнувань Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації було зроблено наближення із серпня-грудня місяців для погашення
заборгованість перед аптекою №103. За 5 місяців 2018 року уже фактично
отримано хворими цукрознижувальних лікарських засобів на суму 852,0 тис.грн.,
оплачено видатки -559,6 тис.грн., залишок асигнувань до кінця року складає
тільки 337,0 тис.грн., або на два місяці забезпечення потреби ліками.
- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих
захворювань (доступні ліки) – 189,8 тис.грн., на придбання медикаментів
пільгової категорії громадян – 344,9 тис.грн.;
- на зубопротезування пільгової категорій громадян – 12,4 тис.грн.
Видатки на енергоносії, які споживались у січні-травні п.р. установами
охорони здоров’я склали 1 млн.841,2 тис.грн., або 9% в загальній сумі видатків
загального фонду та в порівнянні з відповідним періодом минулого року
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збільшились на 6,9 тис.грн., або на

3,8%, в тому числі за рахунок

коштів

районного бюджету 432,2 тис.грн., за рахунок коштів іншої субвенції місцевих
рад 38,5 тис.грн., за рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету 1
млн.370,5 тис.грн.
За оперативними даними кредиторська заборгованість по захищених
статтях видатків установ охорони здоров’я станом на 01.06.2018 року становить
367,5 тис.грн., в т.ч. по заробітній платі в сумі 271,3 тис.грн., нарахуваннях на
заробітну плату в сумі 89,2 тис.грн., безкоштовні медикаменти 7,0 тис.грн. Крім
того, заборгованість по інсуліну установ охорони здоров’я за рахунок коштів
державного бюджету в сумі 292,4 тис.грн.
За 5 місяців 2018 року надійшло цільових коштів від місцевих бюджетів
району на поточні та капітальні видатки головному розпоряднику коштів “Відділ
охорони здоров’я Вижницької районної державної адміністрації ” в сумі 346,5
тис.грн., використано коштів в сумі 217,3 тис.грн., залишок не використаних
коштів в сумі 129,2 тис.грн.:
для виконання Комплексної програми підтримки та розвитку діяльності
Центру Червоного Хреста для медико-соціальної підтримки та реабілітації на
2017-2019 роки в сумі 190,0тис.грн., профінансовано 178,8тис.грн. та використано
кошти в сумі 178,8 тис.грн., залишок не використаних коштів 11,2 тис.грн.;
для оплати за енергоносії закладів охорони здоров’я первинного рівня
медичної допомоги в сумі 110,0 тис.грн., використано коштів в сумі 37,0 тис.грн.,
залишок не використаних коштів в сумі 73,0тис.грн.;
КЗ «Берегометському ЦПМСД» на придбання запасних частин для автомобіля
швидкої допомоги Лукавецької АЗПСМ в сумі 1,5 тис.грн., кошти використано;
для капітального ремонту Мигівської АЗПСМ в сумі 25,0 тис.грн. та
придбання комп’ютера в сумі 8,0 тис.грн., кошти не використано;
для придбання автомобільних шин для службового автомобіля для Мигівської
амбулаторії ЗПСМ в сумі 12,0 тис.грн., кошти не використано.
На даний час найбільша проблема із забезпеченістю видатками закладів
охорони здоров’я, так як нестача за рахунок медичної субвенції з державного
бюджету на виплату заробітної плати у сумі 2,3 млн.грн. (найбільша
незабезпеченість на оплату праці первинної ланки медичної галузі в сумі 0,5
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млн.грн. на І-ше півріччя, так як на ІІ-ге не планувалося коштів з держбюджету у
зв’язку з медичною реформою, що спричинює значні проблеми з фінансуванням,
так як сума нестачі складає 16,0% до видатків на зарплату на цей період);
енергоносіїв в сумі 1,3 млн.грн.
Виникає критична ситуація із забезпеченістю у видатках на безкоштовні
цукрознижувальні лікарські засобами для хворих на цукровий та нецукровий
діабет. При потребі в коштах на 2018 рік по забезпеченню хворих на цукровий та
нецукровий діабет безкоштовними цукрознижувальними лікарськими засобами в
сумі 2 млн.225,1 тис.грн. передбачено тільки кошти в сумі 1 млн.189,0 тис.грн.,
незабезпеченість у видатках складає 1 млн.036,1 тис.грн.
Крім того, оскільки уже наявна заборгованість районної лікарні у червні в
сумі 292,4 тис.грн. суттєво ускладнюється процес розрахунків аптечного закладу
із фармацевтичними фірмами, що у свою чергу призводить до неможливості
здійснення замовлень на лікарські засоби, затримання у часі забезпечення хворих
лікарськими засобами та соціальної напруги серед хворих даної категорії
населення району.
Дякую за увагу!
Андрюк М.І. – голова районної ради.
На засіданні профільної постійної комісії районної ради та засіданні
колегії районної ради було прийнято наступні рекомендації:
Доручити виконавчому апарату Вижницької районної ради спільно із
Вижницькою

районною

державною

адміністрацією

підготувати

та

направити звернення до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради
України, Народного депутата України Івана Рибака, Департаменту
охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації стосовно
фінансування медичної галузі в районі. Розглянути відповідне звернення
на пленарному засіданні двадцять третьої сесії районної ради сьомого
скликання 20 червня 2018 року.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст звернення:
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Кабінету Міністрів України
Верховній Раді України
Народному депутату України
І.Рибаку
Департаменту охорони
здоров’я Чернівецької
обласної державної
адміністрації
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вижницької районної ради VІІ скликання стосовно
фінансування медичної галузі у Вижницькому районі Чернівецької області
Ми, депутати Вижницької районної ради розглядаючи питання «Про стан
фінансування медичних закладів у районі за 5 місяців 2018 року» глибоко
стурбовані з приводу нестачі коштів на утримання медичної галузі. Слід
зазначити, що на 2018 рік передбачені видатки на установи охорони здоров’я в
сумі 44 млн.642,1 тис. грн., що на 8 млн. 486,7 тис. грн. (16%) менше плану
2017 року із врахуванням змін. Така ситуація спричинює проблеми у
недостатньому фінансуванні видатків на заробітну плату з нарахуваннями
працівникам галузі, оплату енергоносіїв, безкоштовних цуркознижувальних
лікарських засобів для хворих на цукровий та нецукровий діабет, а також у
запровадженні медичної реформи вторинного рівня.
Тому, виходячи з вище викладеного, просимо розглянути питання щодо
збільшення обсягу медичної субвенції для забезпечення захищених статей
видатків на заробітну плату в сумі 2,3 млн. грн. та на оплату енергоносіїв – 1,3
млн.грн.
У зв’язку із проведенням у 2018 році реформи у наданні первинної медичної
допомоги, сума обсягу медичної субвенції надана тільки на перше півріччя і в
меншому розмірі ніж у 2017 році на 1 млн.699 тис. грн., а на друге півріччя
15

субвенції не виділено взагалі. Внаслідок чого виникає нестача коштів на оплату
праці первинної ланки медичної галузі в сумі 0,5 млн. грн. Саме така ситуація
спричинює проблеми перетворення центрів первинної медико - санітарної
допомоги у комунальні (некомерційні) підприємства. Слід у найкоротший
термін вирішити питання прискорення розподілу коштів медичної субвенції на
друге півріччя поточного року із врахуванням 0,5 млн. грн., на погашення
відповідних видатків.
Також просимо розглянути можливість щодо збільшення обсягу видатків на
вторинний рівень надання медичної допомоги для підготовки до проведення
медичної реформи, зокрема на покращення матеріально-технічної бази КУ
«Вижницька центральна районна лікарня» (придбання медичного обладнання,
офісної техніки).
Крім того, на сьогоднішній день виникає критична ситуація із
забезпеченістю у видатках на безкоштовні цуркознижувальні лікарські засоби
для хворих на цукровий та нецукровий діабет. При потребі в коштах на 2018 рік
в сумі 2 млн.225,1 тис.грн., передбачено тільки 1 млн.189,0 тис. грн.,
незабезпеченість у видатках складає 1 млн.036,1 тис.грн. Наявна заборгованість
КУ «Вижницька ЦРЛ» у червні цього року склала 292,4 тис.грн., тому суттєво
ускладнюється процес розрахунків аптечного закладу із фармацевтичними
фірмами, що у свою чергу призводить до неможливості здійснення замовлень
на лікарські засоби, затримання у часі забезпечення хворих лікарськими
засобами та соціальної напруги серед хворих даної категорії населення.
Виходячи з вищенаведеного, надіємося на розуміння ситуації, яка
склалася та віримо у позитивне вирішення цього питання.
Голосували: прийняти рішення

«Про стан фінансування медичних

закладів у районі за 5 місяців 2018 року» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про стан фінансування медичних

закладів у районі за 5 місяців 2018 року» в цілому:
За –23, утримались – 0, проти – 0.
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Вирішили:
Рішення прийняти (50-23/18 додається).
Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового
управління районної державної адміністрації з питання «Про затвердження

звіту про виконання районного бюджету за І квартал 2018 року».
Шановні депутати!
Доходи
До державного та місцевих бюджетів за І-й квартал 2018 року надійшло
податків і зборів (обов’язкових платежів), що справляються на території району
(без врахування ОТГ), в сумі 31 млн.831,9 тис.грн., що в порівнянні з
попереднім роком менше на 1 млн.954,3 тис. грн., або 5,8%.
В розрізі органів стягнення до зведеного бюджету мобілізовано:
податковими органами – 27 млн.759,7тис.грн., що на 3 млн.382,4 тис.грн.,
або на 10,9% менше, ніж в попередньому році;
іншими органами, за якими закріплено контроль за справлянням
(стягненням) платежів до бюджету – 4 млн.072,2 тис.грн., що на 1 млн.428,1
тис.грн., або 54,0% більше.
До державного бюджету забезпечено надходження в сумі 16 млн. 614,6
тис.грн., що в порівнянні з минулорічними надходженнями менше на 4
млн.795,9 тис.грн.(22,4%), з них:
- загального

фонду–16

млн.300,0

тис.грн.,

що

в

порівнянні

з

минулорічними надходженнями менше на 4 млн.811,6 тис.грн., або 22,8%;
спеціального фонду – 314,7 тис.грн., що більше на 15,7 тис.грн, або 5,3%.
На 2018 рік в зведений бюджет Вижницького району включено 8
бюджетів, в тому числі: районний, селищний та 6 сільських.
До загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району за І-й
квартал 2018 року (без міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів в сумі 12
млн.061,3тис.грн., що в порівнянні з фактичними надходженнями за
аналогічний період минулого року більше на 1млн.077,8 тис.грн., або 9,8%.
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До загального фонду надійшло 10 млн.739,7 тис.грн. при плані на І-й
квартал 2018 року 10 млн.000,5 тис.грн. Планові показники по району виконані
на 107,4% (+739,2тис.грн.) за рахунок перевиконання плану податку на доходи
фізичних осіб у сумі 256,7тис.грн. (4,6%), єдиного податку на 345,3
тис.грн.(26,6%), рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у
сумі 320,6тис.грн. Забезпечено виконання плану на І-й квартал 2018 року всіма
бюджетами району, крім Берегометського селищного бюджету на 16,4% (-291,1
тис.грн.) та Сл.Банилівського сільського бюджету на 6,4% (-5,3 тис.грн.).
Найбільше надійшло до загального фонду місцевих бюджетів податку та
збору на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 54,5%, плати за
землю, 10,4%, єдиного податку 15,3 %, акцизного податку – 9,7%.
До спеціального фонду надійшло доходів в сумі 1 млн.321,5 тис.грн., або
113,6% (+158,1тис.грн.) до плану на І-й квартал поточного року та на 31,1
тис.грн.(2,4%) більше минулого року.
Видатки
За І квартал проведено видатків з місцевих бюджетів району в сумі 148
млн. 200,5 тис.грн., або 28,5% до уточненого плану на рік та 92,7% до
уточненого плану на звітну дату, в т.ч. по загальному фонду в сумі 145
млн.413,4 тис.грн., або 28,5% до уточненого плану на рік та 93,3% до
уточненого плану на звітну дату; по спеціальному фонду – 2 млн.787,1 тис.грн.,
або 28,8% до уточненого плану на рік та 69,6% до уточненого плану на звітну
дату.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА І КВАРТАЛ 2018 РОКУ
За І квартал 2018 року до загального і спеціального фондів районного
бюджету

надійшло

доходів

138

млн.920,6тис.грн.,

що

на

3млн.974,5тис.грн.(2,8%) менше надходжень попереднього року, в тому числі
(без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів 6 млн.959,3
тис.грн., або 107,5% (+482,8тис.грн.) до плану на І квартал 2018 року та на 1
млн.904,0 тис.грн.(37,7%) більше надходжень попереднього року.
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До загального фонду надійшло доходів 6 млн.073,0тис.грн., або 104% до
плану на І квартал 2018 року та більше на 1млн.884,6 тис.грн.(45%) порівняно з
попереднім роком.
У розрізі основних доходних джерел до загального фонду районного
бюджету надійшло:
- податку та збору на доходи фізичних осіб – 5 млн.856,7 тис.грн., або
104,6%

(+256,7тис.грн.)

до

плану

на

відповідний

період

та

на

1

млн.850,5тис.грн. (46,2%) більше, ніж за 2017 рік.
В обсязі доходів загального фонду районного бюджету надходження
зазначеного податку становлять 96,4 %.
Найбільшими

платниками

зазначеного

податку

є

відділ

освіти

Вижницької райдержадміністрації ( сплачено 2 млн.469,9 тис.грн., або 27,1%
від загальної суми сплаченого ПДФО), ДП “Берегометське ЛМГ” (сплачено 2
млн.884,1тис.грн., або 31,6%), Берегометська селищна рада (сплачено 366,7
тис.грн., або 4%).
- податку на прибуток підприємств районної комунальної власності – 18,6
тис.грн., або 46,9% (-16,4тис.грн.) менше плану на відповідний період та на 13,3
тис.грн., або 41,7% менше попереднього року.
- частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств
та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – 8,2
тис.грн., що на 3,7 тис.грн., (або 81,4%) більше попереднього року.
- адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 10,6 тис.грн.;
- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень – 56,3 тис.грн.
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом – 23,4 тис.грн.
- плати за розміщення тимчасово вільних коштів – 14,3 тис.грн.
До спеціального фонду районного бюджету за звітний період надійшло
886,3 тис.грн., або 139,4% (+250,4 тис.грн.) до уточненного плану та
збільшились до 2017 року на 19,5 тис.грн.(2,2%).
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У розрізі основних платежів до спеціального фонду районного бюджету
надійшло:
- власних надходжень бюджетних установ і організацій – 879,4тис.грн.
(99,2% загального обсягу надходжень спеціального фонду), або на 12,6
тис.грн.(1,5%) більше попереднього року, з них надходжень від плати за
послуги, що надаються бюджетними установами – 381,9тис.грн., 121,9%
(+68,9тис.грн.) до плану на відповідний період; інших джерел власних
надходжень (в т.ч. благодійних внесків) – 497,5 тис.грн., 154,1% (174,6тис.грн.)
до плану на відповідний період;
- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва – 6,9 тис.грн.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА І КВАРТАЛ 2018 РОКУ
З районного бюджету за січень – березень 2018 року на утримання
бюджетних установ та здійснення заходів проведено видатків в загальній сумі
138 млн.839,4 тис.грн., або 94,9 % до уточненого плану на звітний період, з них
видатків районного бюджету (без міжбюджетних трансфертів, які перераховані
сільським, селищному, міським бюджетам) у сумі 134 млн.166,2 тис.грн., або
94,9 % до уточненого плану на звітний період 2018 року та на 8 млн.783,5
тис.грн., або на 6,1% менше ніж за відповідний період попереднього року, з
них:
- загального фонду – 133 млн.067,6 тис.грн. (95,1% до уточненого плану
на звітний період – 139 млн.970,0 тис.грн.), що на 9 млн.019,6 тис.грн., або на
6,3 відсотка менше відповідного періоду попереднього року;
- спеціального фонду – 1 млн.098,6 тис.грн. (79,4 % до уточненого плану
на звітний період – 1 млн.383,3 тис.грн.), що більше на 236,1 тис.грн. або на
27,4% відповідного періоду попереднього року;
Фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету
здійснювалося на підставі їх заявок, зареєстрованих зобов’язань в органах
казначейства та із додержанням режиму економії у використанні бюджетних
коштів.
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Видатки загального фонду районного бюджету на виплату заробітної
плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери за І-й квартал 2018 року
склали 31 млн.173,1 тис.грн., що складає 22,6% до загальної суми видатків та
профінансовано до уточненого плану на рік на 21,6%, та до уточненого плану
на звітну дату – 90,1% (-2 млн.320,0 тис.грн.) та зменшились у порівнянні з
2017 роком на 8 млн.500,2 тис.грн. (-21,4%), в тому числі за рахунок освітньої
субвенції в сумі 13 млн.350,5 тис.грн., медичної субвенції - в сумі 9 млн. 659,0
тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 млн.139,9 тис.грн., що
складає 94,3% до уточненого плану на звітну дату і зменшились у порівнянні з
2017 роком на 1 млн. 978,9 тис.грн. (-36,8%), придбання медикаментів та
продуктів харчування – 1 млн. 074,9 тис.грн., що (-21,4%), у порівнянні з 2017
роком на 392,4 тис.грн., або на 26,7%, інші видатки, в т.ч. на виплату субсидій і
поточних трансфертів населенню в сумі 97 млн.679,7 тис.грн., що зменшились
у порівнянні з 2017 роком 922,4 тис.грн., або на 0,9%.
У розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету проведені
наступні видатки.
На утримання апарату районної ради (КПКВКМБ 0110150) видатки
загального фонду при уточненому плані на І-й квартал 2018 року – 749,4
тис.грн. склали 627,6 тис.грн. (83,8%) та більше на 121,8 тис.грн.(+24,1%)
порівняно з відповідним періодом 2017 року. На оплату праці з нарахуваннями
профінансовано видатків в сумі 466,9 тис.грн. (74,4 % до загальної суми
видатків), що більше на 128,4 тис.грн. (+37,9%) порівняно з попереднім роком.
По спеціальному фонду профінансовано видатки в сумі 16,4 тис.грн.
Із загальної суми видатки загального фонду по районній раді склали:
- на районну комплексну програму розвитку місцевого самоврядування
Вижницького району на 2017-2021 роки ( на виплату матеріальної допомоги
малозабезпеченим громадянам по зверненнях депутатів районної ради ) – 29,1
тис.грн., або 20% до попереднього року;
- на фінансову підтримку громадських організацій - 41,8 тис.грн., з них
18,9 тис.грн. на виконання районної програми підтримки ветеранів Афганської
війни, учасників бойових дій та їх сімей на 2014-2018 роки, що на 2,3 тис.грн.,
менше видатків за І-й квартал 2017 року, на виконання районної програми
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підтримки діяльності Вижницької районної організації ветеранів України на
2011-2016 роки 21,9 тис.грн., що на 1,5 тис.грн. менше (-6,4%) 2017 року;
-

на фінансування комплексної програми розвитку інформаційної та

видавничої галузей Вижницького району на 2018-2020 роки на радіомовлення
– 25,3 тис.грн., або на 4,8 тис.грн., більше (+23,4%) попереднього року;
- на фінансування комплексної програми розвитку інформаційної та
видавничої галузей Вижницького району на 2018-2020 роки на висвітлення
діяльності (районної ради) – 23,5 тис.грн., або на 9,8 тис.грн. більше (+71,5%)
до попереднього року.
По

головному

розпоряднику

коштів

“Відділ

освіти

райдержадміністрації” видатки склали 21 млн.754,1 тис.грн., в т.ч. загального
фонду в сумі 20 млн.802,6 тис.грн., або 90,7 % до уточненого плану на
відповідний період (22 млн.944,0 тис.грн.) та менше до відповідного періоду
2017 року на 11 млн.979,8 тис.грн. (-35,6 %) у зв’язку із фінансуванням в
першому кварталі закладів освіти Вижницької та Вашківецької міських рад з
районного бюджету, з них за рахунок освітньої субвенції 13 млн.350,5 тис.грн.,
та менше до відповідного періоду 2017 року на 7 млн.131,1 тис.грн. (-34,8 %),
додаткової дотації 2 млн.611,7 тис.грн., (100% до уточненого плану на І квартал
2017 року), коштів районного бюджету 4 млн.406,1 тис.грн. або 100 % до плану
на звітну дату, субвенцій з місцевих бюджетів 290,0 тис.грн.; по спеціальному
фонду в сумі 357,0 тис.грн., або 80,2 % до уточненого плану на відповідний
період (445,3 тис.грн.,), в т.ч. за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів 15,0
тис.грн.
Із загальної суми спрямовано на оплату праці з нарахуваннями - 18
млн.213,5 тис.грн. (89,8% до уточненого плану на І квартал 2018 року) та
менше з відповідним періодом 2017 року на 8 млн.771,2 тис.грн. (-32,5 %), в
тому числі за рахунок освітньої субвенції 13 млн.350,5 тис.грн. (100%) за
рахунок додаткової дотації 2 млн.214,1 тис.грн., (100%), за рахунок коштів
районного бюджету 2 млн. 457,3 тис.грн. (100%), субвенцій з місцевих
бюджетів 195,0 тис.грн. (100%), харчування дітей та учнів – 848,9 тис.грн. (98,4
% до уточненого плану на І квартал) та менше з відповідним періодом 2017
року на 382,5 тис.грн. (-31,1%), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1
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млн.525,1 тис.грн. (96,8 % до уточненого плану на І квартал 2018 року) та
менше з відповідним періодом 2017 року на 2 млн.041,8 тис.грн.
Середня вартість харчування 1 діто-дня в загальноосвітніх закладах по
загальному фонду за І-й квартал 2018 року склала 15,35 грн., в НВК (дошкільні
відділення) 22,50 грн., та ДНЗ -18,83 грн.
По спеціальному фонду видатки склали 357,0 тис.грн., або 80,2 % до
уточненого плану на відповідний період (445,3 тис.грн.,) менше з відповідним
періодом 2017 року на 164,2 тис.грн. (-31,5%). %). Надійшло платних послуг
коштів в загальній сумі 383,7 тис.грн., в тому числі від надання в оренду
приміщень – 13,1 тис.грн., від плати за харчування в НВК – 73,9 тис.грн., в
дитячих дошкільних закладах – 12,5 тис.грн., крім того благодійні внески –
284,5 тис.грн.
Із загальної суми видатків:
- на утримання 1 дитячої дошкільної установи видатки по загальному
фонду склали 128,6 тис.грн. (90,5% до уточненого плану на І квартал 2018
року) та більше з відповідним періодом 2017 року на 23,7 тис.грн. (22,6 %). Із
загальної суми спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 116,4 тис.грн.
(100% до уточненого плану на І квартал 2018 року) та більше відповідного
періоду 2017 року на 25,1 тис.грн. (27,5%). По спеціальному фонду видатки
склали 12,7 тис.грн;
- на утримання загальноосвітніх закладів видатки по загальному фонду
склали 19 млн.823,1 тис.грн., (90,3 % до уточненого плану на І квартал 2018
року) та менше з відповідним періодом 2017 року на 11 млн.386,4 тис.грн.
(-36,5 %), з них на оплату праці з нарахуваннями – 17 млн. 317,2 тис.грн., та
менше до попереднього року на 8 млн.707,7 тис.грн.(-33,4%).
По спеціальному фонду видатки склали 325,1 тис.грн., в т.ч. капітальні –
15,0 тис.грн., на

придбання макету автомата Калашникова АК-74 для

Лукавецької ЗОШ І-ІІІст.;
- на утримання позашкільних закладів освіти видатки склали 335,2
тис.грн. (100 % до уточненого плану на І квартал 2018 року) та більше до
попереднього року на 53,8 тис.грн. (+19,1%), з них на

оплату праці з
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нарахуваннями – 312,2 тис.грн., або більше з відповідним періодом 2017 року
на 79,6 тис.грн. (+34,2 %);
- на утримання методичного відділу видатки склали 175,9 тис.грн.(100% до
уточненого плану на І квартал 2018 року) та більше з відповідним періодом
2017 року на 39,3 тис.грн. (+28,8%), з них на оплату праці з нарахуваннями –
159,9 тис.грн., або більше на 43,8 тис.грн. (+37,7%) до відповідного періоду
2018 року;
- на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти видатки по
загальному фонду склали 334,4 тис.грн. (100 % до уточненого плану на І
квартал 2018 року) та менше до попереднього року на 209,4 тис.грн. (38,5%), з них на оплату праці з нарахуваннями - 307,8 тис.грн., або менше
на 159,3 тис.грн. (-34,1%) до відповідного періоду 2017 року;
- на інші програми та заходи у сфері освіти видатки склали 5,4 тис.грн. (100
% до уточненого плану на І квартал 2018 року) .
По головному розпоряднику коштів “Управління соціального захисту
населення районної державної адміністрації” видатки загального фонду на
утримання установ і здійснення заходів та виплат склали 97 млн.839,3 тис.грн.
(31,7 % до уточненого плану на 2018 рік та 96,7% до уточненого плану на І
квартал 2018 року) та більше попереднього року на 2 млн.194 тис.грн. (+2,3%).
Видатки спеціального фонду – 118,2 тис.грн.(20,4% до уточненого плану на рік
та 81,5% до уточненого плану на звітний період), або більше до відповідного
періоду попереднього року на 3,1 тис.грн., або на 2,7%.
Із загальної суми видатки загального фонду на утримання Вижницького
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг), які склали 1 млн.028,3 тис.грн., в т.ч. видатки на оплату праці з
нарахуваннями – 987,1 тис.грн .(26,5% до уточненого плану на рік та 91,1% до
уточненого плану на І квартал 2018 року), або на 66,2тис.грн. (-6,3%) менше до
відповідного періоду минулого року у зв’язку із тим, що з 01.04.2017 року
передано на утримання 10 шт.од., в т.ч. соціальних робітників 6 шт.од. та
соціальних працівників 4 шт.од. до Вашківецького міського ОТГ, харчування –
3,0 тис.грн. (3 % до уточненого плану на рік та 9,9% до уточненого плану на І
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квартал 2018 року), або менше на 3,4 тис.грн.(-53,1%) відповідного періоду
минулого року, оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 21,0 тис.грн.(25,9%
до уточненого плану на рік та 63,2% до уточненого плану на І квартал 2018
року), або більше на 3,5тис.грн. до відповідного періоду минулого року (-20%).
Вартість проживання одного підопічного в місяць склала 4,7 тис.грн., що
більше на 0,1 тис.грн. в порівнянні із аналогічним періодом минулого року, або
на 2,2%.
Вартість одного ліжко-дня харчування підопічних в стаціонарному
відділенні для постійного або тимчасового проживання в загальному склала
46,37 грн., в т.ч. за рахунок загального фонду 9,39 грн. та за рахунок
спеціального -36,98 грн., що в порівнянні із вартістю харчування відповідного
періоду попереднього року менше на 1,01 грн., або на 2,1%, в т.ч. по загальному
фонду більше на 3,47 грн. та менше по спеціальному фонду на 4,48 грн.
За І квартал

2018 року надійшло коштів у вигляді субвенцій від

новостворених територіальних громад в загальній сумі 457,3 тис.грн.,
плані 902,9 тис.грн., або 50,6% в тому числі від: Вашківецької

при

міської

територіальної громади 56,0 тис.грн. (31,0 тис.грн. на надання соціальних та
реабілітаційних послуг

3- м громадянам, які утримуються в відділенні

стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання в с.Коритне
та 25,0 тис.грн. на відшкодування реабілітованим особам пільг на житловокомунальні послуги), Вижницької територіальної громади в загальній сумі
401,3 тис.грн. (на відшкодування реабілітованим особам пільг на житловокомунальні послуги 50,0 тис.грн., утримання Вижницького територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в сумі 351,3
тис.грн.). Використано коштів в загальній сумі 399,7 тис.грн., залишок не
використаних коштів становить 57,6 тис.грн., в тому числі коштів Вижницької
територіальної громади 39,0 тис.грн. та Вашківецької територіальної громади
18,6 тис.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, особам, які не мають права
на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної
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допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій
особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну
виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі,
яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла
80-річного віку в сумі 96 млн.706,2 тис.грн., або на 2 млн.607,8 тис.грн. (2,8 %)
більше відповідного періоду попереднього року, з них :
- на надання пільг окремим категоріям

громадян в сумі 1 млн.727,1

тис.грн., або на 1 млн. 438,8 тис.грн.(45,4 %) менше попереднього року.
Найбільшу питому вагу складають пільги за використаний природний
газ- 67 % (1156,5 тис.грн.), електроенергію – 15,8 % (272,3 тис.грн.).
- на виплату житлових субсидій населенню на ЖКП видатки склали в
сумі 54 млн. 200,2 тис.грн., або на 4 млн. 474,3 тис.грн. (9%) більше
попереднього року. Найбільшу питому вагу складають виплати житлових
субсидій за споживання природного газу 93,6 % (50 млн. 746 тис.грн.), тверде
паливо 1 %(561,2 тис.грн.), електроенергію 4,5 % (2 млн. 433,7 тис.грн.). При
цьому, загальна заборгованість по субсидіях станом на 01.04.2018 року
становить 49 млн. 534,4 тис.грн., в тому числі по природному газу -47 млн.
964,4 тис.грн.
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам,
які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з
інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної
виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку в сумі 40
млн. 157,5 тис.грн., або на 445,6 тис.грн. (1,1 %) менше відповідного періоду
попереднього року. Найбільшу питому вагу в зазначених виплатах складають
виплати допомоги при народженні дитини – 28,4 % (11 млн. 389,3 тис.грн.),
виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім"ям- 47,8 % (19
млн. 202,6 тис.грн.), державна соціальна допомога особам з інвалідністю з
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дитинства та дітям з інвалідністю– 11,1% (4 млн. 465,9 тис.грн.) та виплати
допомоги на дітей одиноким матерям- 5,3 % (2 млн. 150,1 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

621,3 тис.грн. або 76,1 % до уточненого плану на І-й

квартал 2018 року та на 17,8 тис.грн.(+3%) більше

відповідного періоду

попереднього року.
За І квартал 2018 року на виконання районної комплексної програми
соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 20162018 роки профінансовано коштів в сумі 75,0 тис.грн., або

100% до

уточненого плану на звітний період та менше на 18,7 тис.грн., або на 33,2% в
порівнянні з відповідним періодом минулого року у зв’язку із, утворенням з
01.01.2017 р. Вижницької та Вашківецької об’єднаних територіальних громад,
громадянам яких не надавалась допомога протягом І кварталу поточного року
із районної програми.
На

виконання районної комплексної програми соціальної підтримки

сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і
поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2017-2019 роки
передбачено кошти на звітний період в сумі 9,0 тис.грн., використано коштів в
сумі 9,0 тис.грн., що більше на 6,0 тис.грн. в порівнянні із відповідним
періодом минулого року. Дані кошти використано на виплату матеріальної
допомоги учасникам АТО.
По головному розпоряднику коштів “Вижницька районна державна
адміністрація” видатки загального фонду за І квартал 2018 року склали 403,4
тис.грн., з них:


на утримання центру соціальних служб для молоді – 58,8 тис.грн., що на

5,3 тис.грн. (+9,9%) більше до аналогічного періоду минулого року;


на

виконання

програми

подолання

дитячої

бездоглядності

і

безпритульності у Вижницькому районі на 2017-2021 роки – 6,2 тис.грн. що на
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2,9 тис.грн. (-31,8%) менше до аналогічного періоду минулого року;


на програму сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними

повноважень, делегованих районною радою у Вижницькому районі на 20162018 роки 11,1 тис.грн.;


на програму оздоровлення і відпочинку дітей та розвитку молодіжної

політики Вижницького району на 2016 -2020 роки роки 4,2 тис.грн.;


на програму розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної

безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Вижницькому
районі на 2016-2019 роки 25,0 тис.грн.;


на

програму

матеріально-технічного

забезпечення

управління

соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації на 2018-2020
роки 5,0 тис.грн.;


видатки на фізичну культуру та спорт за І квартал 2018 року склали 293,0

тис.грн., що на 45,6 тис.грн., або на 18,4% більше до аналогічного періоду
минулого року, в тому числі:


на виконання районної цільової соціальної програми розвитку фізичної

культури і спорту на 2018-2020 роки видатки склали 20,6 тис.грн., або 82,8% до
плану звіну дату та на 3,8 тис.грн. (-15,6%) менше попереднього року;


на утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких

спортивних шкіл – 233,0 тис.грн., або на 43,9 тис.грн. (+23,2%) більше до
аналогічного періоду минулого року;


на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій

фізкультурно-спортивної спрямованості – 20,6 тис.грн., 82,8% до плану на
звітну дату;


на

проводяться

проведення

навчально-тренувальних

громадськими

організаціями

зборів

і

змагань

(які

фізкультурно-спортивної

спрямованості) ФСТ “Колос” – 39,5 тис.грн., 100% до плану на звітну дату.
Із загальної суми видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 191,4
тис.грн. (або 82,7%) до плану на І квартал 2018 року та менше на 8,4 тис.грн. (4,2%) порівняно з І кварталом 2017 року, оплату комунальних послуг та
енергоносіїв – 2,6 тис.грн. (27,7%) до плану на І квартал п.р.) та менше на 4,0
тис.грн. до аналогічного періоду 2016 року.
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По

головному

розпоряднику

коштів

“Відділ

охорони

здоров’я

райдержадміністрації” видатки на утримання закладів охорони здоров’я
району по загальному фонду склали 12 млн. 178,1 тис.грн., що становить 97,3%
до плану на звітний період (-337,5 тис.грн.) та на 2,1% (- 261,5 тис.грн) менше
минулого року, з них за рахунок медичної субвенції з державного бюджету
касові видатки склали 5 млн. 589,1 тис.грн., медичної субвенції від Вижницької
міської ради 3 млн. 150,7 тис.грн., Вашківецької міської ради 1 млн. 709,8
тис.грн., додаткової дотації з державного бюджету 917,4 тис.грн., за рахунок
коштів субвенції з державного бюджету на централізовані заходи з лікування
хворих на цукровий та нецукровий діабет 379,7 тис.грн., за рахунок коштів
районного бюджету 607,5 тис.грн. ( в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями
та енергоносії - 479,2 тис.грн., на виконання районної програми підтримки та
розвитку діяльності Берегометської лікарні Червоного Хреста на 2014-2016
роки – 116,1 тис.грн., на виконання комплексної програми соціальної
підтримки

сімей

загиблих

учасників

антитерористичної

операції,

військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті
загиблих на 2017-2019 роки – 12,2 тис.грн.), субвенцій з місцевих бюджетів
91,9 тис.грн., за рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування
вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 111,7 тис. грн.
Із загальної суми видатків на оплату праці з нарахуваннями касові
видатки склали 9 млн. 794,4 тис.грн. що менше на 414,3 тис.грн. (+68,9%)
порівняно з попереднім роком; видатки на медикаменти і перев’язувальні
матеріали та відшкодування витрат пов'язаних з відпуском лікарських засобів
безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно
до законодавства– 831,5 тис.грн., що більше на 511,5 тис.грн.(в 2,6 рази) до
відповідного періоду 2017 року; харчування – 99,2 тис.грн., що більше на 4,1
тис.грн. (+4,3%) до відповідного періоду 2017 року; оплату комунальних послуг
та енергоносіїв – 1 млн. 130,1 тис.грн. що менше на 294 тис.грн. (-20,6 %) до
аналогічного періоду 2017 року .
Штатна чисельність працівників охорони здоров’я станом на 01.04.2018
року становить 603 одиниці, в тому числі по: лікарні 484,75 одиниці, центрах
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первинної медико-санітарної допомоги 17,25 одиниць, амбулаторіях ЗПСМ
76,25 одиниць, фельдшерсько-акушерських пунктах 24 одиниці.
Ліжковий фонд по звичайних стаціонарах станом на 01.04.2018 року
становить 230 ліжок. Кількість ліжко-днів за І квартал становить 13,05 тис.
Кількість ліжок по денних стаціонарах становить 78 ліжок.
Фактична вартість медикаментів на один ліжко-день в лікарні становила
11,79 грн., що на 3,37 грн. (-22,2%) менше від фактичної вартості за І квартал
2017 року, харчування – 10,10 грн (що на 0,39 грн. (+4%) більше від фактичної
вартості за І квартал 2017 року).
Із загальної суми видатків на утримання лікувальних закладів “Лікарні”
видатки склали 9 млн.391,8 тис.грн., що становить 98,7 % до плану на звітну
дату та на 612,1 тис.грн. більше (+7,3%) до аналогічного періоду 2017 року, з
них на оплату праці з нарахуваннями 7 млн. 857,8 тис.грн., що на 834,4 тис.грн.
більше (+40,7%) до аналогічного періоду 2017 року.
Утримання лікувальних закладів “Поліклініки та амбулаторії” – 1 млн.
363,6 тис.грн., що становить 93,9 % до плану на звітну дату та на 1 млн.002,6
тис.грн. менше (-42,4%) до аналогічного періоду 2017 року, з них на оплату
праці з нарахуваннями – 1 млн.264,4 тис.грн., що на 891,4 тис.грн. менше (41,3%) до аналогічного періоду 2017 року.
Утримання лікувальних закладів “Фельдшерсько-акушерські пункти” –
381,4 тис.грн., що становить 87% до плану на звітну дату та на 187,9 тис.грн.
менше (-33%) до аналогічного періоду 2017 року, з них на оплату праці з
нарахуваннями – 371,9 грн., що на 172,0 тис.грн. менше (-31,6%) до
аналогічного періоду 2017 року.
Видатки на утримання “Центрів первинної медико-санітарної допомоги”
– 328,5 тис.грн., що становить 93,4% до плану на звітний період та на 203,9
тис.грн. менше (-38,3%) до аналогічного періоду 2017 року, з них на оплату
праці з нарахуваннями –301,4 тис.грн., що на 184,2 тис.грн. менше (-37,9%) до
аналогічного періоду 2017 року.
На інші заходи по охороні здоров’я – 221,3 тис.грн., або 80,1% до плану
на І квартал п.р. та менше на 0,5 тис.грн. аналогічного періоду 2017 року.
Зазначені видатки включають видатки на безкоштовне зубопротезування – 16,4
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тис.грн. (6 осіб), на фінансування програми підтримки та розвитку діяльності
Центру Червоного Хреста для медикосоціальної підтримки та реабілітації на
2017-2019 роки в сумі 196,1тис. грн.(кошти районного бюджету 116,1 тис.грн.,
Лукавецького сільського бюджету 40,0 тис.грн. та Вижницького міського
бюджету 40,0 тис.грн.)) та на виконання програми соціальної підтримки сімей
загиблих

учасників

антитерористичної

операції,

військовослужбовців

і

волонтерів, поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 20172019 роки в сумі 8,8 тис. грн.
Видатки спеціального фонду складають 259,9 тис.грн., або 80% до
уточненого плану на звітний період з них:
По КТКВК МБ 0712010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню” видатки склали 238,1 тис.грн., в т.ч. на виплату заробітної плати з
нарахуваннями працівникам відділення ортопедичної стоматології – 51,9
тис.грн., на придбання робочого матеріалу для відділення ортопедичної
стоматології та на придбання господарських товарів – 82,7 тис.грн., оплата з
енергоносії – 10,2 тис.грн., медикаменти – 94,3 тис.грн.
По КТКВК МБ 0712111 “ Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги”
видатки склали 20,0 тис.грн.
По

КТКВК

МБ

0712113

“

Амбулаторно-поліклінічна

допомога

населенню” видатки склали 1,8 тис.грн.
За І квартал 2018 року надійшло власних надходжень по установах
охорони здоров’я району в загальній сумі 272,8 тис.грн., з них коштів,
отриманих як плата за послуги – 171,4 тис.грн., здачі в оренду вільних
приміщень 29,0 тис.грн., здачі металобрухту 0,7 тис.грн., благодійних коштів
надійшло в сумі 71,7 тис.грн.
По

головному

розпоряднику

коштів

Відділ

культури

райдержадміністрації” видатки на утримання установ і закладів культури та
мистецтва по загальному фонду склали 1 млн.143,1 тис.грн.(23,7% до
уточненого плану на рік та 91,1% до уточненого плану на І квартал 2018 року)
та більше на 216,9 тис.грн. відповідного періоду минулого року (+23,4%).
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Із загальної суми видатків видатки на оплату праці з нарахуваннями
склали - 1 млн. 050,1тис.грн. (23,9% до уточненого плану на рік та 95,2% до
уточненого плану на І квартал 2018року) та на 201,6 тис.грн. (+23,7%) більше
відповідного періоду попереднього року, оплату комунальних послуг та
енергоносіїв – 49,6 тис.грн. або більше на 10,6 тис.грн.(+27,2%) до відповідного
періоду попереднього року, надання дотації районній кіновідеомережі 30,0
тис.грн., що на рівні відповідного періоду минулого року.
Видатки спеціального фонду склали 22,8 тис.грн., або 16,3 % до
уточненного плану на 2018 рік та до уточненного плану на І квартал 2018 року
65,1%. Власні надходження від послуг, наданих бюджетними установами,
склали 47,0 тис.грн., що на 14,4 тис.грн.(+44,2%) більше відповідного періоду
попереднього року, в тому числі: від читання літератури та послуг
ксерокопіювання – 2,1 тис.грн., або більше на 2,1 тис.грн. відповідного періоду
минулого року ( +100%), від плати за навчання в школі естетичного виховання
дітей – 36,9 тис.грн., або більше на 10,3 тис.грн. (+38,7%) відповідного періоду
минулого року, проведення вистав та концертів народними колективами та
культурно-масових заходів – 8,0 тис.грн., або на 2,0 тис.грн. більше
відповідного періоду минулого року (+33,3%).
На утримання бібліотек видатки загального фонду склали 218,7 тис.грн.,
або більше до попереднього року на 26,7 тис.грн.(+13,9%), з них на оплату
праці з нарахуваннями – 201,2 тис.грн., що більше на 25,0 тис.грн. (+14,2%) до
відповідного періоду попереднього року.
На утримання районного будинку народної творчості та дозвілля – 144,4
тис.грн., або більше на 23,6 тис.грн. (+19,5%), з них на оплату праці з
нарахуваннями –126,6 тис.грн., що більше на 25,7 тис.грн. (+25,5%) до
відповідного періоду минулого року.
На

функціонування

школи

естетичного

профінансовано 594,5тис.грн., або більше

виховання

дітей

району

ніж в відповідному періоді

попереднього року на 141,1 тис.грн. (+31,1%), з них на оплату праці з
нарахуваннями – 580,9 тис.грн., або більше на 129,4 тис.грн. (+28,7%).
На інші культурно-освітні заклади та заходи (народні колективи та
централізовану бухгалтерію)– 155,5 тис.грн., або більше відповідно на 25,5
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тис.грн. (+19,6%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 141,3 тис.грн., або
більше відповідно на 21,4 тис.грн. (+17,8%).
На фінансування районної комплексної програми розвитку культури
Вижницького району на 2016-2018 роки кошти у І кварталі 2018 року не
використовувались.
На фінансування Програми поліпшення кінообслуговування населення
Вижницького району на 2017–2021 роки – 30 тис.грн., що на рівні відповідного
періоду минулого року.
По

головному

розпоряднику

коштів

Відділ

культури

райдержадміністрації” видатки на утримання установ і закладів культури та
мистецтва по загальному фонду склали 1 млн.143,1 тис.грн.(23,7% до
уточненого плану на рік та 91,1% до уточненого плану на І квартал 2018 року)
та більше на 216,9 тис.грн. відповідного періоду минулого року (+23,4%).
Із загальної суми видатків видатки на оплату праці з нарахуваннями
склали - 1 млн.050,1тис.грн. (23,9% до уточненого плану на рік та 95,2% до
уточненого плану на І квартал 2018 року) та на 201,6 тис.грн. (+23,7%) більше
відповідного періоду попереднього року, оплату комунальних послуг та
енергоносіїв – 49,6 тис.грн. або більше на 10,6 тис.грн. (+27,2%) до
відповідного

періоду

попереднього

року,

надання

дотації

районній

кіновідеомережі 30,0 тис.грн., що на рівні відповідного періоду минулого
року.
Видатки спеціального фонду склали 22,8 тис.грн., або 16,3% до
уточненного плану на 2018 рік та до уточненного плану на І квартал 2018 року
65,1%. Власні надходження від послуг, наданих бюджетними установами,
склали 47,0 тис.грн., що на 14,4 тис.грн.(+44,2%) більше відповідного періоду
попереднього року, в тому числі: від читання літератури та послуг
ксерокопіювання – 2,1 тис.грн., або більше на 2,1 тис.грн. відповідного періоду
минулого року ( +100%), від плати за навчання в школі естетичного виховання
дітей – 36,9 тис.грн., або більше на 10,3 тис.грн. (+38,7%) відповідного періоду
минулого року, проведення вистав та концертів народними колективами та
культурно-масових заходів – 8,0 тис.грн., або на 2,0 тис.грн. більше
відповідного періоду минулого року (+33,3%).
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На утримання бібліотек видатки загального фонду склали 218,7 тис.грн.,
або більше до попереднього року на 26,7 тис.грн.(+13,9%), з них на оплату
праці з нарахуваннями – 201,2 тис.грн., що більше на 25,0 тис.грн. (+14,2%) до
відповідного періоду попереднього року.
На утримання районного будинку народної творчості та дозвілля – 144,4
тис.грн., або більше на 23,6 тис.грн. (+19,5%), з них на оплату праці з
нарахуваннями –126,6 тис.грн., що більше на 25,7 тис.грн.(+25,5%) до
відповідного періоду відповідного періоду минулого року.
На

функціонування

школи

естетичного

профінансовано 594,5 тис.грн., або більше

виховання

дітей

району

ніж в відповідному періоді

попереднього року на 141,1 тис.грн. (+31,1%), з них на оплату праці з
нарахуваннями – 580,9 тис.грн., або більше на 129,4 тис.грн. (+28,7%).
На інші культурно-освітні заклади та заходи (народні колективи та
централізовану бухгалтерію)– 155,5 тис.грн., або більше відповідно на 25,5
тис.грн. (+19,6%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 141,3 тис.грн., або
більше відповідно на 21,4 тис.грн. (+17,8%).
На фінансування районної комплексної програми розвитку культури
Вижницького району на 2016-2018 роки кошти у І кварталі 2018 року не
використовувались.
На фінансування Програми поліпшення кінообслуговування населення
Вижницького району на 2017–2021 роки – 30 тис.грн., що на рівні відповідного
періоду минулого року.
СТАН ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ
УСТАНОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Обсяг дебіторської заборгованості загального фонду районного бюджету
станом на 01.01.2018 р.склав 10,5 тис.грн., що порівняно з початком року
більше

на

107,1

тис.грн.

(на

01.04.2018

р.

склала

117,6

тис.грн.).

Протермінована дебіторська заборгованість на звітну дату – відсутня.
Дебіторська заборгованість за рахунок державних трансфертів складає
117,6 тис.грн., з неї: по відділу освіти на суму 113,0 тис.грн. в зв’язку з тим, що
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кошти за спожиті енергоносії для приготування шкільних обідів у березні 2018
року не повністю відшкодовані приватними підприємцями; управлінню
соціального захисту населення на суму 4,5 тис.грн. в зв’язку з тим, що
підприємствам – надавачам послуг перераховано коштів більше, ніж склалося
фактичне нарахування за березень 2018 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 4 млн.401,3 тис.грн.(01.01.2018 р. – 29 млн. 222,9
тис.грн.) і станом на 01.04.2018 р. склав 33 млн. 624,2 тис.грн. (протермінована
кредиторська заборгованість відсутня).
За рахунок державних трансфертів: кредиторська заборгованість станом
на 01.04.2018 рахується по управлінню соціального захисту населення в сумі 33
млн.458,4 тис.грн. яка утворилася за рахунок недофінансування субвенцій з
державного бюджету в березні 2018 року, в тому числі: по природному газу
– 32 млн.824,9 тис.грн.
Протермінована кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року
відсутня.
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Обсяг

дебіторської

заборгованості

спеціального

фонду

районного

бюджету порівняно з початком року (на 01.01.2018 р. – 180,7 тис.грн.)
зменшився на 4,1 тис.грн. і станом на 01.04.2018 р. склав 176,6 тис.грн.,
протермінова дебіторська заборгованість в сумі 155,1 тис.грн., в т.ч. за рахунок
власних коштів бюджетних установ – 21,4 тис.грн., з неї: по відділу освіти – 6,0
тис.грн по оплаті батьківської плати за утримання дітей в дитячих дошкільних
установах, по відділу культури – 8,8 тис.грн. по платі батьків за навчання в
школах естетичного виховання дітей, по районній раді – 6,6 тис.грн. за оренду
приміщень, яка утворилася в березні 2018 року.
По видатках дебіторська заборгованість складає 155,1 тис.грн., яка
виникла внаслідок перенесення з кредиторської заборгованості на дебіторську
по відділу освіти Вижницької РДА за перераховані кошти в 2014 році
мультимедійні засоби ТОВ«Енглер» та відповідно до рішення Господарського
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суду м.Києва і наказу господарського суду №910/20041/16 від 07.06.2017 року
не відшкодовані відділу освіти.
Кредиторська заборгованість спеціального фонду районного бюджету
порівняно з початком року(01.01.2018 р. – 26,1 тис.грн.) збільшилась на 10,7
тис.грн. і станом на 01.04.2018 р. складає 36,8 тис.грн., термін оплати якої не
настав – відсутня).
По доходах кредиторська заборгованість на звітну дату складає 36,8
тис.грн., з них: по відділу освіти – 30,9 тис.грн. на утримання дітей в дитячих
дошкільних установах, по відділу культури – 5,9 тис.грн за навчання в
школах естетичного виховання.
ДЕПОЗИТИ
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011
року № 6 “Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів
місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках” із змінами, у
квітні 2016 року фінасовим управлінням Вижницької РДА було розміщено
тимчасово вільні кошти загального фонду районного бюджету на депозитному
рахунку в ПАТ “КБ Приватбанк” під 9,99 % річних на суму 2,0 млн.грн.
(з яких в кінці березня 1,0 млн.грн. повернуто, за 1 квартал 2018 року за
користування тимчасово вільними коштами загального фонду, районним
бюджетом, від установи банку отримано доходів у сумі 14,2 тис.грн.
ТРАНСФЕРТИ, ОДЕРЖАНІ З ДЕРЖАВНОГО, ОБЛАСНОГО
БЮДЖЕТУ ТА ІНШИХ БЮДЖЕТІВ. НАДАНІ ТРАНСФЕРТИ
МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ
До місцевих бюджетів надійшло державних трансфертів у сумі 136
млн.822,6 тис.грн., або 29,2% до плану на 2018 рік, 97,4% (-3 млн. 691,5
тис.грн.) до плану на І-й квартал 2018 року, та на 3,2% (- 4млн.578,3 тис.грн.)
менше, ніж за відповідний період минулого року. Питома вага трансфертів у
всіх доходах району становить 92%.
Із загальної суми трансфертів надійшло базової дотації 4 млн.442,4
тис.грн., або 100% до плану та на 1млн.184,5тис.грн. (36,4%) більше до 2017
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року, освітньої субвенції з державного бюджету 15 млн.385,8 тис.грн., або
100% до плану та

на 5 млн.095,8 тис.грн. (-24,9%) менше до 2017 року,

медичної субвенції з державного бюджету надійшло 5 млн. 828,4 тис.грн., або
100% до плану та на 705,4 тис.грн. (13,8%) більше до 2017 року, дотації з
місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків
з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної
додаткової дотації з державного бюджету 3млн. 797,7 тис.грн. або 100% до
плану та на 37,8 тис.грн. (1%) більше до минулого року.
Надійшло субвенції на соціальні виплати з державного бюджету в сумі
102 млн.039,6тис.грн., або 96,8% (-3млн.405,6тис.грн.) до плану на І-й квартал
та на 7 млн.941,2тис.грн.(8,4%) більше, ніж за відповідний період минулого
року, в тому числі:
субвенції на виплату допомоги сім’ям з дітьми та соціальної допомоги –
40 млн.157,2 тис.грн., або 93,2% до плану та на 445,5 тис.грн. (1,1%) менше
минулого року;
субвенції на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування – 621,3 тис.грн., або 76,1% до
плану та на 17,8 тис.грн. (3,0%) більше;
субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії,

природного

газу,

послуг

тепло-,

водопостачання

і

водовідведення, квартирної плати – 55 млн.095,7 тис.грн., або 100% до плану та
на 3 млн.211,5 тис.грн.(6,2%) більше;
субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 831,7
тис.грн., або 55,4% до плану та на 176,0 тис.грн. менше ніж за відповідний
період минулого року.
субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування
окремих захворювань – 114,3 тис.грн., або 100% до плану;
субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за
рахунок коштів медичної субвенції – 5 млн.328,7 тис.грн., або 98,5% до плану,
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та на 31,9тис.грн. (-0,6%) менше до минулого року, в тому числі від
Вашківецької міської ради на вторинну медичну допомогу – 1 млн.735,9
тис.грн., Вижницької міської ради – 3 млн.212,9 тис.грн. ( на вторинну медичну
допомогу – 2 млн.555,4 тис.грн., на первинну медичну допомогу – 657,5
тис.грн.), на безкоштовні цукрознижувальні лікарські засобами для хворих на
цукровий та нецукровий діабет - 379,9 тис.грн.
Отримано іншої субвенції з міських, селищного, сільських бюджетів
районним бюджетом в загальній сумі 1млн.292,4 тис.грн., в тому числі з
Вижницького міського бюджету - в сумі 915,8 тис.грн. на утримання
Вижницького

будинку

дитячо-юнацької

творчості

195,0

тис.грн.,

територіального центру 351,3 тис.грн., дитячої спортивної школи 169,5 тис.грн.,
утримання Центру Червоного Хреста для медико-соціальної підтримки та
реабілітації, фізичної культури і спорту, відшкодування пільг реабілітованим
громадянам за житлово-комунальні послуги, Вашківецького міського бюджету
в сумі 71,0 тис.грн. на утримання територіального центру, відшкодування пільг
реабілітованим

громадянам

за

житлово-комунальні

послуги,спорт,

Лукавецького сільського бюджету в сумі 172,6 тис.грн. на установи освіти та
охорони здоров’я, Мигівського сільського бюджету в сумі 83,0 тис.грн. на
утримання

установ

охорони

здоров’я,

Долішньошепітського

сільського

бюджету в сумі 50,0 тис.грн. на утримання установ освіти.
Надано іншу субвенцію з районного бюджету бюджетам місцевого
самоврядування на утримання дошкільних закладів та установ культури –
3млн.516,9 тис.грн., або 100% до плану та на 822,6 тис.грн. (+30,5%) більше
минулого року.
ФІНАНСУВАННЯ РАЙОННИХ ПРОГРАМ
На фінансування місцевих програм з районного бюджету за І квартал
2018 року спрямовано коштів у загальній сумі 449,9 тис.грн., або 73,3% до
уточненого плану на звітну дату, з них:
- на фінансування програми підтримки ветеранів Афганської війни,
учасників бойових дій та їх сімей ветеранів на 2014-2018 роки – 19,9 тис.грн.,
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або 99,9% до уточненого плану на І квартал 2018 року та менше на 1,3 тис.грн.
до відповідного періоду минулого року (-1,3 тис.грн.), або на 6,1%;
- на фінансування районної програми підтримки діяльності Вижницької
районної організації ветеранів України на 2017-2021 роки – 21,9 тис.грн., або
76% до уточненого плану на І квартал 2018 року та менше на 1,5 тис.грн.
відповідного періоду минулого року, або на 6,4%;
- на фінансування районної комплексної програми розвитку місцевого
самоврядування Вижницького району на 2017-2021 роки (на виплату
матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам по зверненнях депутатів
районної ради) – 29,1 тис.грн., або 99,7% до уточненого плану на І квартал 2018
року та більше на 4,5 тис.грн., до відповідного періоду минулого року, або на
18,8%;
- на фінансування комплексної програми розвитку інформаційної та
видавничої галузей Вижницького району на 2018-2020 роки на радіомовлення
– 25,3 тис.грн., на висвітлення діяльності – 18,5 тис.грн., або 91,6% до
уточненого плану на І квартал 2018 року та менше на 8,1 тис.грн. відповідного
періоду минулого року, або на 15,6%;
- на фінансування районної програми подолання дитячої бездоглядності і
безпритульності у Вижницькому районі на 2017-2021 роки – 6,2 тис.грн., або
65,3% до уточненого плану на І квартал 2018 року та менше на 2,9 тис.грн.
відповідного періоду минулого року, або на 31,9%;
- на фінансування програми оздоровлення і відпочинку дітей та розвитку
молодіжної політики Вижницького району на 2016-2020 роки – 4,2 тис.грн., або
100% до уточненого плану на І квартал 2018 року та більше на 4,2 тис.грн. до
відповідного періоду минулого року, або на 100%;
- на фінансування районної цільової соціальної програми розвитку
фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки – 20,6 тис.грн., або 82,8% до
уточненого плану на І квартал 2018 року та менше на 3,7 тис.грн. відповідного
періоду минулого року та на 3,8 тис.грн. менше відповідного періоду минулого
року, або на 15,6%;
- на фінансування програми розвитку цивільного захисту, забезпечення
пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у
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Вижницькому районі на 2016-2019 роки – 25,0 тис.грн., або 45,5% до
уточненого плану на І квартал 2018 року, у відповідному періоді минулого року
зазначена програма не фінансувалась;
- на

фінансування

програми

матеріально-технічного

забезпечення

управління соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації на
2018-2020 роки - 5,0 тис.грн., або 100% до уточненого плану на І квартал 2018
року, у відповідному періоді минулого року зазначена програма не
фінансувалась;
- на фінансування районної програми сприяння органам виконавчої влади
по виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у
Вижницькому районі на 2016-2018 роки – 11,1 тис.грн., або 100% до
уточненого плану на І квартал 2018 року та менше

на 68,9 тис.грн.

відповідного періоду минулого року, або у 7,2 рази;
- на фінансування районної програми підтримки та розвитку діяльності
Берегометської лікарні Червоного Хреста на 2017-2019 роки – 116,1 тис.грн.,
або 100% до уточненого плану на І квартал 2018 року та менше на 88,2 тис.грн.
відповідного періоду минулого року, або на 43,2%;
- на фінансування комплексної програми соціальної підтримки сімей
загиблих

учасників

антитерористичної

операції,

військовослужбовців

і

поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2017-2019 роки –
21,2 тис.грн., або 88,3% до уточненого плану на І квартал 2018 року та більше
на 14,6 тис.грн. в порівнянні із відповідним періодом минулого року, або у 3,2
рази;
- на фінансування районної комплексної програми соціальної підтримки
малозабезпечених верств населення

"Турбота" на 2016-2018 роки – 75,0

тис.грн., або 100% до уточненого плану на І квартал 2018 року та більше на
18,7 тис.грн. до відповідного періоду минулого року, або на 33,2%;
- на фінансування програми підтримки діяльності Вижницької районної
організації ветеранів, політв’язнів та репресованих громадян України на 20172021 роки (пільги ЖКГ) – 20,8 тис.грн., або 20% до уточненого плану на І
квартал 2018 року та менше на 16,9 тис.грн., в порівнянні із відповідним
періодом минулого року, або на 44,8%.
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Передбачені кошти у І кварталі 2018 року на фінансування районної
програми забезпечення призову громадян на військову службу до Збройних
сил України на 2016-2020 роки у звітному періоді не використовувались.
ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
Резервний

фонд

районного

бюджету

затверджено

рішенням

VІІ

скликання від 21 грудня 2017 року № 150-19/17 “Про районний бюджет на
2018 рік ” у сумі 1 млн.200,0 тис.грн. Протягом січня-березня 2018 року кошти
резервного фонду не використовувались.
Голосували: прийняти рішення

«Про затвердження звіту про

виконання районного бюджету за І квартал 2018 року» за основу:
За – 21, утримались – 2, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про затвердження звіту про

виконання районного бюджету за І квартал 2018 року» в цілому:
За –21, утримались – 2, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (51-23/18 додається).
Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового
управління районної державної адміністрації з питання «Про внесення змін до
районного бюджету на 2018 рік».
Шановні депутати!
В проекті рішення сесії вносяться зміни до рішення дев’ятнадцятої сесії
Вижницької районної ради VІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 150-19/17
“Про районний бюджет на 2018 рік ”.
Збільшується обсяг доходної частини районного бюджету в загальній сумі
1248409 гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 1248409 гривень за
рахунок:
- цільової субвенції з Вижницького міського бюджету по загальному фонду
в сумі 165000 гривень, в тому числі на виконання “Комплексної Програми
підтримки та розвитку діяльності Центру Червоного Хреста для медикосоціальної підтримки та реабілітації на 2017-2019 роки ” в сумі 10000 гривень
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(на виплату заробітної плати), на утримання територіального центру
соціального обслуговування (для фінансування видатків за проживання у
відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання
с.Коритне) в сумі 150000 гривень та 5000 гривень для придбання пасок
малозабезпеченим верствам населення.
- субвенції з обласного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої
субвенції на придбання підручників з основ християнської етики в сумі 9270
гривень;
- субвенції з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету на закупівлю дидактичних
матеріалів,

сучасних

меблів,

комп’ютерного

обладнання,

відповідного

мультимедійного контенту для початкових класів згідно з переліком
затвердженим МОН в сумі 1036369 гривень, на підготовку тренерів-педагогів,
підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів
перших класів у 2018/19 і 2019/20 навчальних роках, асистентів вчителів
закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням,
заступників директорів закладів загальної середньої освіти з навчальновиховної (навчальної, виховної) роботи у початкових класах, вчителів
іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 навчальному
році, вчителів закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти
навчаються мовами національних меншин в сумі 44990 гривень;
- субвенції з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на
лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) в сумі 200000 гривень;
- іншої субвенції на відзначення переможців фестивалю-конкурсу“
«Розквітай писанко!» в рамках проведення заходів по Комплексній програмі
підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді
Чернівецької області на 2017-2021 роки в сумі 3000 гривень.
- субвенції з Вашківецького міського бюджету по загальному фонду в сумі
9000 гривень на виконання “Програми матеріально-технічного забезпечення
управління соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації на
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2018-2020 роки” (на придбання канцтоварів для надання послуг населенню
Вашківецького ОТГ).
- зменшюється обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків у сфері охорони здоров»я за рахунок коштів медичної
субвенції з Вижницького міського бюджету в сумі 219220 гривень.
Збільшується загальний обсяг видатків районного бюджету на 2018 рік в
сумі 2201030 гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 1074949
гривень, з них за рахунок залишку коштів загального фонду районного
бюджету, що утворився на початок року, в сумі 952621 гривень, за рахунок
субвенції з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська школа», за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету в сумі 44990 гривень, за рахунок субвенції з
обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я
за рахунок коштів медичної субвенції сумі 200000 гривень, субвенції з
обласного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції в сумі 9270
гривень, за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету в сумі 3000 гривень,
за рахунок іншої субвенції місцевих рад в сумі 174000 гривень та по
спеціальному фонду в сумі 1036369 гривень, з них, за рахунок передачі коштів
із загального фонду до спеціального (бюджет розвитку)
гривень та внести зміни

в сумі

1126081

в джерела фінансування районного бюджету з

врахуванням пропозицій розпорядників коштів районного бюджету.
Зокрема, у зв’язку із зазначеним вносяться відповідні зміни асигнувань
головним розпорядникам коштів районного бюджету:
Головному розпоряднику коштів “Районна державна адміністрація”
збільшуються асигнування в загальній сумі 110800 гривень, в тому числі по
загальному фонду в сумі 110800 гривень, з них:
по КПКВКМБ 0219800 “Фінансова підтримка на утримання місцевих
осередків

(рад)

спрямованості”

всеукраїнських
збільшуються

організацій

асигнування

на

фізкультурно-спортивної
суму

31800

гривень

спрямовуються на оплату праці Вижницькій РО ВФСТ «Колос» АПК України;
по КПКВКМБ 0219800 “Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів”
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збільшуються асигнування на 79000 гривень з них спрямовуються на виконання
Програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Вижницькому районі на
2016-2019 роки” 60000 гривень, на “Програму матеріально-технічного
забезпечення

управління

соціального

захисту

населення

Вижницької

райдержадміністрації на 2018-2020 роки” 19000 гривень.
Головному розпоряднику коштів “Відділ освіти Вижницької районної
державної адміністрації” збільшуються асигнування в загальній сумі 1093629
гривень, в тому числі по загальному фонду в загальній сумі 57260 гривень, з
них:
по

КПКВКМБ

0611020

“Надання

загальної

середньої

освіти

загальноосвітніми навчальними закладами” збільшуються асигнування на
загальну суму 57260 гривень, з них на підготовку тренерів-педагогів,
підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів
перших класів у 2018/19 і 2019/20 навчальних роках, асистентів вчителів
закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням,
заступників директорів закладів загальної середньої освіти з навчальновиховної (навчальної, виховної) роботи у початкових класах, вчителів
іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 навчальному
році, вчителів закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти
навчаються мовами національних меншин в сумі 44990 гривень, на придбання
підручників з основ християнської етики в сумі 9270 гривень ;
по спеціальному фонду в сумі 1126081 гривень, в тому числі:
по

КПКВКМБ

0611020

“Надання

загальної

загальноосвітніми навчальними закладами” на
закупівлю

дидактичних

матеріалів,

сучасних

середньої

освіти

суму 1126081 гривень на
меблів,

комп’ютерного

обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів
згідно з переліком затвердженим МОН з них 1036369 гривень за рахунок
субвенції з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету та 89712 гривень за рахунок коштів районного
бюджету;
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Головному розпоряднику коштів “Відділ охорони здоров’я Вижницької
районної державної адміністрації” збільшуються асигнування на загальну суму
703589 гривень , в тому числі по загальному фонду на загальну суму 703589
гривень, в тому числі:
-

по КПКВКМБ 0712144 “Централізовані заходи з лікування хворих на

цукровий та нецукровий діабет” в сумі 200000 гривень;
- по КПКВКМБ 0712152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я”
на виконання Комплексної програми підтримки та розвитку діяльності Центру
Червоного Хреста для медикосоціальної підтримки та ребілітації на 2017-2019
роки в сумі 10000 гривень;
по КПКВКМБ 0712111 “Первинна медична допомога населенню, що

-

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” для
Берегометського ЦПМСД в сумі 77300 гривень на виплату заробітної плати з
нарахуваннями;
-

по КПКВКМБ 0712112 “Первинна медична допомога населенню, що

надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктам” в сумі
94500 гривень на виплату заробітної плати з нарахуваннями;
- по КПКВКМБ 0712113 “ 'Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)” в сумі
378200 гривень на виплату заробітної плати з нарахуваннями.
- по КПКВКМБ 0712010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню” в сумі 162809 гривень на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв.
Зменшується обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих
видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенції з
Вижницького міського бюджету в сумі 219220 гривень в тому числі:
-

по КПКВКМБ 0712111 “Первинна медична допомога населенню, що

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” для
Берегометського ЦПМСД в сумі 28530 гривень;
-

по КПКВКМБ 0712112 “Первинна медична допомога населенню, що

надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктам” в сумі
43830 гривень;
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- по КПКВКМБ 0712113 “ 'Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)” в сумі
146860 гривень.
Головному розпоряднику коштів “Управління

соціального захисту

населення Вижницької районної державної адміністрації ” надаються кошти по
загальному фонду в сумі 155000 гривень

по КПКВКМБ 0813104 “

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не
здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою,
інвалідністю”,

по

КЕКВ

2230

“Продукти

харчування”

збільшуються

асигнування на суму 5000 гривень для придбання пасок та кошти в сумі 150000
гривень на відшкодування компенсації на витрати пов’язані з утриманням
підопічних в геріатричному будинку для людей похилого віку в с.Коритне з
території Вижницього ОТГ.
Головному розпоряднику коштів “Відділ культури Вижницької районної
державної адміністрації” зменшуються асигнування по загальному фонду в сумі
60000 гривень по Програмі поліпшення кінообслуговування населення
Вижницького району на 2017 – 2021 роки.
Надається інша субвенція з районного бюджету по загальному фонду
Вашківецькому міському бюджету в сумі 108300 гривень з них на прибдання
комп’ютерної техніки в сумі 51000 гривень, на оплату праці з нарахуваннями в
сумі 57300 гривень Вашківецькому центру первинної медико-санітарної
допомоги.
Вносяться відповідні зміни в “ Перелік об’єктів, видатки на які у 2018
році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку”.
Вносяться відповідні зміни в розподіл видатків районного бюджету,
Перелік місцевих програм, які будуть фінансуватися за рахунок коштів
районного бюджету у 2018 році.
Проект рішення здійснено, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 і
статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частиною 7
статті 78 Бюджетного кодексу України.
Дякую за увагу!

Андрюк М.І. – голова районної ради.
46

На засіданні профільної постійної комісії районної ради та
засіданні колегії районної ради було внесено наступні зміни:
-

Вижницькій районній державній адміністрації - на

виконання заходів відповідно до Програми сприяння органам
виконавчої влади по виконанню ними повноважень, делегованих
районною радою у Вижницькому районі на 2016-2018 роки 30 000 грн.;
-

Вижницькій районній державній адміністрації - на

виконання

заходів

відповідно

до

Програми

сприяння

функціонування Центру надання адміністративних послуг та
Сектору державної реєстрації речових прав на нерухоме майно,
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Вижницької
районної державної адміністрації на 2017-2019 роки - 20 000 грн.;
-

відділу

освіти

Вижницької

районної

державної

адміністрації - для придбання туристичного спорядження для
Вижницького БДЮТ - 30 000 грн.;
-

відділу

культури

Вижницької

районної

державної

адміністрації - для виконання робіт по капітальному ремонту
Вижницького районного будинку народної творчості та дозвілля 20 000 грн.;
-

відділу

культури

Вижницької

районної

державної

адміністрації- на виплату районних премій ім. М.Шутака та ім.
В.Васькова – 6 000 грн.; на виплату заробітної плати тимчасово
прийнятим підсобним працівникам за коління та складання дров
у Берегометській школі мистецтв – 9750 грн.;
-

відділу

культури

Вижницької

районної

державної

адміністрації - для спів фінансування видатків на перевезення
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учасників міжнародного фестивалю «Буковинські зустрічі» до
Польщі - 15 000 грн.;
-

відділу охорони здоров’я Вижницької районної державної

адміністрації для фінансування КУ «Вижницька центральна
районна лікарня» - на проведення капітального ремонту
технічних будівель КУ «Вижницька ЦРЛ» та розробку проектнокошторисної документації - 169 211 грн. та на оплату медичних
бланків, бланків звітності, книги, журнали. - 40 000 грн.;
- Вижницькій районній раді для фінансування видатків по
виплаті

матеріальної

допомоги

на

оздоровлення

та

на

корегування відпускних працівникам апарату - 100 000 грн.;
- Вижницькій районній раді для фінансування видатків по
виплаті заробітної плати працівникам КП «Радіо «Хвилі
Черемошу» - 30 000 грн.;
- відділу охорони здоров’я Вижницької районної державної
адміністрації для фінансування КУ «Вижницька центральна
районна лікарня» на погашення суми заборгованості

за

відпущений інсулін хворим по безкоштовних рецептах - 100 000
грн.;
- відділу охорони здоров’я Вижницької районної державної
адміністрації для фінансування КЗ «Берегометський центр
первинної медико-санітарної допомоги» на реалізацію медичної
інформаційної системи «Медстар Солішенс» (запровадження
електронних медичних карт пацієнтів, електронних рецептів,
електронного запису на прийом до лікаря) - 65 000 грн.;
- Слобода – Банилівській сільській раді на фінансування
заробітної плати – 65 000 грн.
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Голосували: прийняти рішення

«Про внесення змін до районного

бюджету на 2018 рік» за основу:
За – 19, утримались – 3, проти – 1.
Голосували: прийняти рішення

«Про внесення змін до районного

бюджету на 2018 рік» в цілому:
За –19, утримались – 3, проти – 1.
Вирішили:
Рішення прийняти (52-22/18 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про вирішення окремих питань,

пов’язаних з реорганізацією комунального закладу Вижницької
районної

ради

«Берегометський

центр

первинної

медико-

санітарної допомоги» шляхом перетворення в комунальне
(некомерційне) підприємство» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення «Про вирішення окремих питань,

пов’язаних з реорганізацією комунального закладу Вижницької
районної

ради

«Берегометський

центр

первинної

медико-

санітарної допомоги» шляхом перетворення в комунальне
(некомерційне) підприємство» в цілому:
За –23, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (53-23/18 додається).
Голосували:

безоплатне

прийняти

прийняття

рішення

та

«Про

зберігання

надання згоди на
Трудовим

архівом
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Вижницької районної ради документів з особового складу
окремих юридичних осіб Вижницького району» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Голосували:

безоплатне

прийняти

прийняття

«Про

рішення

та

зберігання

надання згоди на
Трудовим

архівом

Вижницької районної ради документів з особового складу
окремих юридичних осіб Вижницького району» в цілому:
За –23, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (54-23/18 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про затвердження Технічної

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

«Про затвердження Технічної

документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок »
в цілому:
За –23, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (55-23/18 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про відмову у безоплатній

передачі Вижницького районного будинку дитячої та юнацької
творчості зі спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міст району у комунальну власність Вижницької міської
територіальної громади» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
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Голосували: прийняти рішення

«Про відмову у безоплатній

передачі Вижницького районного будинку дитячої та юнацької
творчості зі спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міст району у комунальну власність Вижницької міської
територіальної громади» в цілому:
За –23, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (56-23/18 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про безоплатну передачу

рухомого майна спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міст району, що перебуває на балансі Вижницького
територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг), у комунальну власність Вижницької міської
територіальної громади» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про безоплатну передачу

рухомого майна спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міст району, що перебуває на балансі Вижницького
територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг), у комунальну власність Вижницької міської
територіальної громади» в цілому:
За –23, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (57-23/18 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про прийняття на баланс

Вижницької районної ради нерухомого майна (будівель та
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споруд) спільної власності територіальних громад сіл, селища,
міст району в м.Вижниця по вул.Невського, 5, вул.Невського, 5а
та приладів обліку енергоносіїв» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про прийняття на баланс

Вижницької районної ради нерухомого майна (будівель та
споруд) спільної власності територіальних громад сіл, селища,
міст району в м.Вижниця по вул.Невського, 5, вул.Невського, 5а
та приладів обліку енергоносіїв» в цілому:
За –23, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (58-23/18 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про надання дозволу на

списання матеріальних цінностей, що належать до спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міст району та
прийняття окремого рухомого майна на баланс установ і
закладів» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про надання дозволу на

списання матеріальних цінностей, що належать до спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міст району та
прийняття окремого рухомого майна на баланс установ і
закладів» в цілому:
За –23, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (59-23/18 додається).
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Голосували:

прийняти

приймання-передавання
Вижницька

районна

«Про

рішення

комунального

дирекція

затвердження акту
підприємства

кіновідеомережі

зі

–

спільної

власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького
району

у

комунальну

власність

Вижницької

міської

територіальної громади» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Голосували:

прийняти

приймання-передавання
Вижницька

районна

«Про

рішення

комунального

дирекція

затвердження акту
підприємства

кіновідеомережі

зі

–

спільної

власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького
району

у

комунальну

власність

Вижницької

міської

територіальної громади» в цілому:
За –23, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (60-23/18 додається).
Питання «Різне»:
Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Моржука А.Г. стосовно нанесення тілесних пошкоджень депутату районної
ради Мендришорі Василю Степановичу» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.
1. Депутатський запит депутата районної ради Моржука А.Г. стосовно
нанесення тілесних пошкоджень депутату районної ради Мендришорі Василю
Степановичу надіслати для розгляду та відповідного реагування до Головного
Управління Національної поліції в Чернівецькій області і Прокурору
Чернівецької області (депутатський запит Моржука А.Г. додається).
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2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у
визначений законодавством термін.
Вирішили:
Рішення прийняти (61-23/18 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Романюка

І.Т.

Вашківецькою

про
ОТГ

виділення
для

співфінансування

забезпечення

ОТГ

Вижницькою
на

та

безкоштовні

цукрознижувальні лікарські засоби для хворих на цукровий та нецукровий
діабет» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.
1. Депутатський запит депутата районної ради Романюка І.Т. про
виділення співфінансування Вижницькою та
забезпечення ОТГ на безкоштовні

Вашківецькою ОТГ для

цукрознижувальні лікарські засоби для

хворих на цукровий та нецукровий діабет надіслати для розгляду та
відповідного реагування до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради
України, Народному депутату України І.Рибаку, Департаменту охорони
здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації.
2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у
визначений законодавством термін.
Вирішили:
Рішення прийняти (62-23/18 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про повторне звернення депутатів
районної ради щодо повернення комунальному підприємству «Вижницьке
районне бюро технічної інвентаризації» Вижницької районної ради
коштів» за основу:
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За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення та звернення:
Прийняти повторне звернення депутатів районної ради щодо повернення
комунальному

підприємству

«Вижницьке

районне

бюро

технічної

інвентаризації» Вижницької районної ради коштів і надіслати його Депутату
Верховної Ради України Рибаку І.П. та Уповноваженій особі Фонду
гарантування

вкладів

фізичних

осіб

на

ліквідацію

банку

АТ

«БРОКБІЗНЕСБАНК» Міхно С.С. (звернення додається).
Депутату Верховної Ради України
Рибаку І.П.
Уповноваженій особі Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
на ліквідацію банку АТ
«БРОКБІЗНЕСБАНК»
Міхно С.С.
Звернення
депутатів Вижницької районної ради Чернівецької області
Ми депутати Вижницької районної ради Чернівецької області стурбовані
фінансовим станом комунального підприємства «Вижницьке районне бюро
технічної інвентаризації» Вижницької районної ради.
Комунальне

підприємство

«Вижницьке

районне

бюро

технічної

інвентаризації» Вижницької районної ради та Публічне акціонерне товариство
«Брокбізнесбанк» 13 жовтня 2013 року та 03 січня 2014 року уклали договір
про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового
обслуговування
«Стандарт».

№78676

Згідно

до

та

договір

умов

цих

банківського
договорів

було

строкового

вкладу

відкрито

рахунки

№2600407867001, №26103078676009, №26181078676009 для здійснення обліку
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операцій

із

отриманими

грошовими

коштами

відповідно

до

вимог

законодавства України.
Грошові вимоги підприємства до банку складають 21769 (двадцять одну
тисячу сімсот шістдесят дев’ять ) гривень 66 копійок в т.ч.:
- №26004078676001 на суму - 81,44 гривень;
- №26103078676009 на суму 20000,00 гривень
- №26181078676009 на суму -1688,22 гривень.
Жителями району, а саме:
Меленко Ілля Дмитрович - смт.Берегомет, вул. Згарська, 88;
Семенюк Галина Дмитрівна - с.Іспас, вул.Черемошська, 11а;
Паламарюк Іван Дмитрович – смт.Берегомет, вул. Вишнева, 7;
Курилюк Ісай Іванович с. Банилів, вул.Д.Загула, 2
сплачено через касу відділення №1 Чернівецького регіонального відділення АТ
«Брокбізнесбанк» за надані КП «Вижницьке районне бюро технічної
інвентаризації» послуги, в сумі 4314 (чотири тисячі триста чотирнадцять)
гривень 10 копійок, в т. ч.:
- Меленко Ілля Дмитрович - 107,94 гривень;
- Семенюк Галина Дмитрівна - 834,85 гривень;
- Паламарюк Іван Дмитрович - 1927,53 гривень;
- Курилюк Ісай Іванович - 1443,78 гривень.
Зазначені суми коштів від вищевказаних громадян на розрахунковий
рахунок підприємства не поступили і являються кредиторською заборгованістю
АТ «Брокбізнесбанк».
У зв’язку із зменшенням замовлень по виконанню робіт з технічної
інвентаризації

об’єктів

нерухомого

майна

на

підприємстві

склалася

надзвичайно важка фінансова ситуація, що може призвести до значних боргів
по виплаті заробітної плати працівникам та сплаті платежів до бюджетів усіх
рівнів.
Враховуючи вищенаведене, ми депутати Вижницької районної ради та
громада району переконливо просимо Вас розглянути термінове повернення
вищевказаних сум коштів підприємству.
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Вирішили:
Рішення прийняти (63-23/18 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Мендришори В.С. стосовно функціонування швидкої медичної допомоги
на території Берегометської селищної ради» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.
1. Депутатський запит депутата районної ради Мендришори В.С.
стосовно

функціонування

швидкої

медичної

допомоги

на

території

Берегометської селищної ради надіслати для розгляду та відповідного
реагування Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної
адміністрації, директору Центру екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф (депутатський запит Мендришори В.С. додається)..
2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у
визначений законодавством термін.
Вирішили:
Рішення прийняти (64-23/18 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Мендришори В.С.

стосовно відновлення пошкодженої ділянки дороги

вул.Зарічної з мостом біля табору «Юність» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.
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1. Депутатський запит депутата районної ради Мендришори В.С.
стосовно відновлення пошкодженої ділянки дороги вул.Зарічної з мостом біля
табору «Юність»

надіслати для розгляду та відповідного реагування

Вижницькій районній державній адміністрації і Берегометській селищній раді
(депутатський запит Мендришори В.С. додається).
2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у
визначений законодавством термін.
Вирішили:
Рішення прийняти (65-23/18 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Моржука А.Г. стосовно використання революційного прапора ОУН на
території Вижницького району» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.
1. Депутатський запит депутата районної ради Моржука А.Г. стосовно
використання революційного прапора ОУН на території Вижницького району
надіслати для розгляду та відповідного реагування постійній комісії районної
ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності і захисту
прав громадян (депутатський запит Моржука А.Г. додається).
2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у
визначений законодавством термін.
Вирішили:
Рішення прийняти (66-23/18 додається).
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Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Герецуна Ю.І.

стосовно ямочного ремонту по вул.Татаринській в

с.Мілієво» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.
1. Депутатський запит депутата районної ради Герецуна Ю.І. стосовно
ямочного ремонту по вул.Татаринській в с.Мілієво надіслати для розгляду та
відповідного реагування Вижницькій районній державній адміністрації та філії
«Вижницький райавтодор» ДП «Чернівецький облавтодор» (депутатський
запит Герецуна Ю.І. додається).
2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у
визначений законодавством термін.
Вирішили:
Рішення прийняти (67-23/18 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Погребняка Р.М. стосовно надання згоди на безоплатне прийняття та
зберігання Трудовим архівом Вижницької районної ради документів
колишнього колгоспу «Більшовик, ВАТ «Берегометський лісокомбінат»
(лісопункти), фірми «Брок-Блонс» та КП «Вижницяагробуд» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.
1. Депутатський запит депутата районної ради Погребняка Р.М. стосовно
надання згоди на безоплатне прийняття та зберігання Трудовим архівом
Вижницької районної ради документів колишнього колгоспу «Більшовик, ВАТ
«Берегометський лісокомбінат» (лісопункти), фірми «Брок-Блонс» та КП
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«Вижницяагробуд» надіслати для розгляду та відповідного реагування
трудовому архіву Вижницької районної ради та постійній комісії районної ради
з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони
довкілля та надзвичайних ситуацій (депутатський запит Погребняка Р.М.
додається).
2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у
визначений законодавством термін.
Вирішили:
Рішення прийняти (68-23/18 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Татарина Ю.Д.

стосовно встановлення альтанок в населених пунктах

району» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.
1. Депутатський запит депутата районної ради Татарина Ю.Д. стосовно
встановлення альтанок в населених пунктах району, надіслати для розгляду та
відповідного

реагування

Вижницькій

районній

державній

адміністрації

(депутатський запит Татарина Ю.Д. додається).
2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у
визначений законодавством термін.
Вирішили:
Рішення прийняти (69-23/18 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Никифоряка Ю.П. стосовно виділення коштів для придбання спортивної
форми для команди с.Сл.Банилів» за основу:
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За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.
1. Депутатський запит депутата районної ради Никифоряка Ю.П.
стосовно виділення коштів для придбання спортивної форми для команди
с.Сл.Банилів, надіслати для розгляду та відповідного реагування Вижницькій
районній державній адміністрації та постійній комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку.
2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у
визначений законодавством термін.
Вирішили:
Рішення прийняти (70-23/18 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Никифоряка Ю.П.

стосовно відновлення маршруту м.Вижниця-Багна-

Черешенька» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.
1. Депутатський запит депутата районної ради Никифоряка Ю.П.
стосовно відновлення маршруту м.Вижниця-Багна-Черешенька надіслати для
розгляду та відповідного реагування

Вижницькій районній державній

адміністрації.
2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у
визначений законодавством термін.
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Вирішили:
Рішення прийняти (71-23/18 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Хоми П.А. стосовно ремонту дороги в с.Лукавці та Вовчинець і ремонту
мосту» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.

1. Депутатський запит депутата районної ради Хоми П.А. стосовно
ремонту дороги в с.Лукавці та Вовчинець і ремонту мосту надіслати для
розгляду та відповідного реагування

Вижницькій районній державній

адміністрації

райавтодор»

та

філії

«Вижницький

ДП

«Чернівецький

облавтодор».
2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у
визначений законодавством термін.
Вирішили:
Рішення прийняти (72-23/18 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Тирон Т.І. стосовно ремонту дороги в с.Лопушна-Д.Шепіт» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.
1. Депутатський запит депутата районної ради Тирон Т.І. стосовно
ремонту дороги в с.Лопушна-Д.Шепіт надіслати для розгляду та відповідного
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реагування

Вижницькій

районній

державній

адміністрації

та

філії

«Вижницький райавтодор» ДП «Чернівецький облавтодор».
2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у
визначений законодавством термін.
Вирішили:
Рішення прийняти (73-23/18 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Стринадко С.М. стосовно ремонту дороги в с.Коритне-Банилів» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.
1. Депутатський запит депутата районної ради Стринадко С.М. стосовно
ремонту дороги в с.Коритне-Банилів надіслати для розгляду та відповідного
реагування

Вижницькій

районній

державній

адміністрації

та

філії

«Вижницький райавтодор» ДП «Чернівецький облавтодор».
2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у
визначений законодавством термін.
Вирішили:
Рішення прийняти (74-23/18 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про запит депутата районної ради
Романюка І.Т. стосовно розробки Програми відшкодування коштів за
збиткові маршрути, які не виходять за межі району» за основу:
За – 23, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.
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1. Депутатський запит депутата районної ради Романюка І.Т. стосовно
розробки Програми відшкодування коштів за збиткові маршрути, які не
виходять за межі району надіслати для розгляду та відповідного реагування до
Вижницької районної державної адміністрації.
2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у
визначений законодавством термін.
Вирішили:
Рішення прийняти (75-23/18 додається).
Шановні колеги!
Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути.
Двадцять третю сесію районної ради сьомого скликання оголошую
закритою.
Голова районної ради

М.Андрюк

64

