УКРАЇНА
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
двадцять четвертої сесії районної ради
VІІ скликання
30 серпня 2018 року

м.Вижниця
1100 год.

Присутні

- 25 депутатів районної ради
із 34 (список додається)

Головує: Андрюк М.І. – голова районної ради.
Президія:
Сенчук Р.І. – голова районної державної адміністрації.
Вірста С.Д. – заступник голови районної ради.
Запрошені:
- депутати обласної ради від Вижницького району;
- голова, заступники голови райдержадміністрації, начальники
управлінь і відділів райдержадміністрації;
- заступник керівника Кіцманської місцевої прокуратури;
- голова Вижницького районного суду;
- начальник районного відділу СБУ та начальник Вижницького
відділення

поліції

Кіцманського

відділу

Головного

Управління

Національної поліції в Чернівецькій області;
Начальники:
- державної податкової інспекції;
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управління

-

державної

казначейської

служби

України

у

Вижницькому районі;
- управління Пенсійного фонду у Вижницькому районі;
- районного центру зайнятості населення;
- керівники окремих підприємств, установ і організацій, служб
району;
- голови Вижницької та Вашківецької ОТГ;
- селищний, сільські голови;
- керівники районних організацій політичних партій, блоків,
громадських формувань;
- представники засобів масової інформації.
Андрюк М.І. – голова районної ради вніс пропозицію обрати
секретаріат двадцять четвертої сесії районної ради.
Обрання секретаріату:
Голосували за пропозицію голови районної ради Андрюка М.І.:
обрати секретаріат двадцять четвертої сесії районної ради у складі трьох
депутатів:
За – 25, проти – 0, утримались – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (додається 76-24/18)
Андрюк М.І. – голова районної ради вніс пропозицію обрати
лічильну комісію двадцять четвертої сесії районної ради.
Обрання лічильної комісії:
Голосували за пропозицію голови районної ради Андрюка М.І.:
обрати лічильну комісію двадцять четвертої сесії районної ради у складі
трьох депутатів:
За – 25, проти – 0, утримались – 0.
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Вирішили :
Рішення прийняти (додається №77-24/18).
Обговорення порядку денного та регламенту роботи двадцять
четвертої сесії районної ради VІІ скликання:
Голосували за пропозицію голови районної ради Андрюка М.І.:
прийняти порядок денний та регламент роботи двадцять четвертої сесії
районної ради VІІ скликання за основу:
За – 25, 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 направлення звернення до Верховної Ради України щодо
закону № 5495 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України

щодо

збереження

українських

лісів

та

запобігання

незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів».
2. Про підтримання звернення Кам’янської районної ради
Черкаської області до Верховної ради України, Кабінету Міністрів
України, Міністерства фінансів України щодо врегулювання питання
фінансування соціальної інфраструктури району.
3. Про підтримання звернення Чернігівської районної ради
Чернігівської області до Міністра внутрішніх справ України Авакова
Арсена Борисовича щодо фінансових та матеріальних проблем
органів Національної поліції.
4. Про режим робочого часу на території Вижницького району.
5. Про звернення депутатів районної ради до Чернівецької
обласної ради, Чернівецької обласної державної адміністрації щодо
включення фінансування заходів з проведення 26-го Міжнародного
гуцульського фестивалю на Вижниччині в бюджет на 2019 рік.
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6. Про направлення звернення до ПАТ «Укрнафта» з приводу
сплати податку з доходів фізичних осіб до відповідних місцевих
бюджетів у Вижницькому районі.
7. Про депутатський запит депутата районної ради Стринадко
С.М. стосовно закриття філії Ощадбанку 10025/019 с.Коритне.
8. Про депутатський запит депутата районної ради Хоми П.А.
стосовно встановлення електричного лічильника на будинку по
вул.Залізнична,8 в смт.Берегомет.
9. Про депутатський запит депутата районної ради Павлюка
В.Ю. стосовно грейдерування дороги по вул.Іспаській в с.Іспас та
проведення ямкового ремонту асфальтового покриття дороги в
с.Іспас.
10. Про депутатський запит депутата районної ради Погребняка
Р.М. до керівника Кіцманської місцевої прокуратури стосовно
дитячого закладу оздоровлення і відпочинку «Юність».
11. Про депутатський запит депутата районної ради Погребняка
Р.М.

щодо

виділення

коштів

на

фінансування

об’єкту

у

Берегометській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2.
12. Про затвердження акту приймання-передавання рухомого
майна

з балансу комунальної установи «Вижницька центральна

районна лікарня» у комунальну власність Вашківецької міської
об’єднаної територіальної громади та на баланс комунального
закладу

«Вашківецький

центр

первинної

медико-санітарної

допомоги».
На засіданні постійних комісій районної ради з питань
регламенту, депутатської діяльності, етики, законності і захисту прав
громадян, з питань промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку,
розвитку

підприємництва

та

туризму,

з

питань

власності,

агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля
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та надзвичайних ситуацій, з питань освіти, охорони здоров’я,
культури, молоді та спорту було погоджено проект рішення «Про
режим робочого часу на території Вижницького району».
На засіданні постійної комісії районної ради з питань бюджету,
фінансів і соціально-економічного розвитку проект рішення «Про
режим робочого часу на території Вижницького району» було
відхилено з умовою проведення громадських слухань з цього питання.
На засіданні постійної комісії районної ради з питань власності,
агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля
та надзвичайних ситуацій було внесено пропозиції:
- зняти з порядку денного двадцять четвертої сесії районної ради VII
скликання 30 серпня 2018 року питання №14 «Про надання згоди на
безоплатне прийняття та зберігання Трудовим архівом Вижницької
районної ради документів з особового складу окремих юридичних осіб
Вижницького району».
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.Про

інформацію

щодо

діяльності

Кіцманської

місцевої

прокуратури на території Вижницького району за перше півріччя
2018 року.
Доповідач:

А.Никифорук

–

керівник

Кіцманської

місцевої

прокуратури.
2.Про внесення змін та доповнень до комплексної Програми
розвитку інформаційної та видавничої галузей Вижницького району
на 2018-2020 роки.
Доповідач: О.Колбасова – головний спеціаліст відділу внутрішньої
політики та доступу до публічної інформації апарату Вижницької
районної державної адміністрації.
3. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за
І півріччя 2018 року.
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4. Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік.
Доповідач 3-4 питаннях: Л.Кириляк

– начальник фінансового

управління Вижницької районної державної адміністрації.
5. Про затвердження розпорядження голови районної ради від
17.05.2017 року №49 «Про делегування представників до госпітальних
рад.
6.Про встановлення (зміну) меж населеного пункту с.Мигове
Мигівської сільської ради Вижницького району Чернівецької області.
7. Про затвердження міжнародних договорів про співпрацю.
8. Про внесення змін в склад постійних комісій районної ради
VІІ скликання.
Доповідач по 5-8 питаннях: К.Голобуцька – завідувач юридичного
відділу виконавчого апарату Вижницької районної ради.
9.Про

затвердження

тарифів на

послуги

з виробництва,

транспортування та постачання теплової енергії для бюджетних
установ з використанням природного газу та альтернативних джерел
енергії, що надаються КП «Ком-сервіс» Вижницької районної ради.
Доповідач: В.Семенюк – директор КП «Ком-сервіс» Вижницької
районної ради.
10.Про внесення доповнень до рішення чотирнадцятої сесії
районної ради VII скликання від 30 березня 2017 року №58-13/17 «Про
безоплатну передачу майна закладів охорони здоров’я зі спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міст району у
комунальну власність Вижницької міської об’єднаної територіальної
громади».
11. Про безоплатну передачу рухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міст району, що перебуває на
балансі

Вижницького

територіального

центру

соціального
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обслуговування (надання соціальних послуг) у комунальну власність
Вашківецької міської територіальної громади.
12. Про затвердження акту приймання-передавання окремого
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.
13. Про нову редакцію Програми приватизації об’єктів спільної
та комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст
Вижницького району на 2018 -2019 роки.
Доповідач по 10-13 питаннях: Ю.Никифоряк – голова постійної
комісії районної ради з питань власності, агропромислового комплексу,
земельних відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій.
14.

Про

звільнення

загальноосвітніх

від

навчальних

оплати

за

закладах,

харчування

дітей

у

навчально-виховних

комплексах та дошкільних установах, що належать до спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міст району в 2018-2019
навчальному році.
Доповідач: М.Андрич – начальник відділу освіти Вижницької
районної державної адміністрації.
15. Про використання революційного прапора ОУН на території
Вижницького району.
16. Про дострокове припинення дії контракту з Сичовим П.О.
17. Про ліквідацію комунального закладу з фізичної культури і
спорту «Вижницька районна дитячо-юнацька спортивна школа».
18. Про надання згоди на поділ та вилучення частини земельної
ділянки по вул.Українській, 88-а в м. Вижниця

для будівництва
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амбулаторії

та

розміщення

КНП «Центр

первинної

медичної

допомоги» Вижницької міської ради.
19. Різне.
Шановні депутати!
Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації»,
Регламенту Вижницької районної ради, пропозицій щодо оприлюднення і
включення в порядок денний двадцять четвертої сесії інших питань і
проектів рішень до них у встановлені терміни не надходило.
Голосували:
Прийняти порядок денний та регламент роботи двадцять четвертої
сесії районної ради VІІ скликання в цілому:
За – 25, проти – 0, утримались – 0.
Розгляд питань порядку денного:
Слухали: Никифорука Анатолія Степановича – керівника
Кіцманської місцевої прокуратури з питання «Про інформацію щодо
діяльності

Кіцманської

місцевої

прокуратури

на

території

Кіцманською

місцевою

Вижницького району за перше півріччя 2018 року».
Шановні депутати!
На

виконання

покладених

завдань

прокуратурою впродовж 6 місяців 2018 року вжито ряд організаційнопрактичних заходів, спрямованих на утвердження верховенства закону,
зміцнення правопорядку та ефективного здійснення доручених функцій.
Вжиті заходи сприяли зміцненню законності, внаслідок чого
криміногенна ситуація на території Вижницького району у 2018 році
залишалася контрольованою та стабільною.
Так,

вивченням

стану

законності

та

правопорядку

в

адміністративних межах Вижницького району встановлено, що за 6
місяців 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено
відомості щодо 231 кримінального правопорушення.
8

Завдяки вжитим заходам у 2018 році зменшилася кількість тяжких
кримінальних правопорушень – на 39,4%, на 44,4% зменшилась кількість
злочинів у сфері господарської діяльності, на 8,3% злочинів проти
довкілля, на 30% злочинів проти громадської безпеки, на 57,7% злочинів у
сфері обігу наркотичних засобів та наркотичних речовин, їх аналогів та
прекурсорів та на 58,3% злочинів проти безпеки руху та експлуатації
транспорту.
В рамках нагляду за додержанням законів під час проведення
досудового розслідування слідчими Вижницького ВП Кіцманського ВП
ГУНП у Чернівецькій області місцевою прокуратурою скасовано 12
незаконних процесуальних рішень слідчих, дано 93 письмових вказівок у
кримінальних провадженнях, внесено 1 документи прокурорського
реагування у зв’язку з допущеними порушеннями вимог закону під час
проведення досудового розслідування.
З метою активізації розслідування упродовж 2018 року на 3
оперативних нарадах заслухано стан досудового розслідування у 207
кримінальних провадженнях.
Упродовж 6 місяців 2018 року процесуальними керівниками
Кіцманської місцевої прокуратури направлено до суду для розгляду по
суті 77 кримінальних проваджень. Зокрема, це кримінальні провадження
за фактами вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи, проти
власності, довкілля, безпеки руху та експлуатації транспорту, в сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
та інші.
Прокурорами

місцевої

прокуратури

забезпечено

підтримання

публічного обвинувачення під час розгляду в суді першої інстанції 97
кримінальних проваджень з ухваленням судом рішення по суті.
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У 2018 році місцевою прокуратурою на виконання функції
представництва інтересів держави в суді пред’явлено 4 позовні заяви в
інтересах держави на загальну суму 370 тис.грн.
Упродовж 2018 року Кіцманською місцевою прокуратурою в сфері
нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у
кримінальних провадженнях та застосуванні інших заходів примусового
характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян
проведено 7 перевірок, за результатами яких внесено 7 документів
прокурорського реагування.
У 2018 році прокурорськими працівниками вирішено 41 звернення
громадян, з яких 27 з питань досудового розслідування та 14 з інших
питань, 44 звернень направлено до інших відомств для вирішення, на
особистому прийомі прийнято 9 осіб.
Працівниками прокуратури забезпечено взаємодію із засобами
масової інформації щодо визначених законом функцій, підвищення її
авторитету. Протягом зазначеного періоду здійснено 35 виступів в засобах
масової інформації, в яких висвітлено роботу Кіцманської місцевої
прокуратури, формування у суспільстві об’єктивної оцінки про виконання
прокуратурою.
Також, впродовж 2018 року місцевою прокуратурою прийнято
участь у розгляді судом 4 протоколів про адміністративні корупційні
правопорушення. За наслідками розгляду протоколів винні особи судом
притягнуті до відповідальності.
Головними пріоритетами в роботі Кіцманської місцевої прокуратури
в 2018 році залишається протидія злочинності у природоохоронній сфері,
передусім під час лісо- та надрокористування; протидія вчиненню
кримінальних правопорушень у бюджетній та земельних сферах,
корупційним

правопорушенням,

а

також

координація

діяльності

правоохоронних органів району з вказаних питань.
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Голосували:
діяльності

прийняти

Кіцманської

рішення

місцевої

«Про

інформацію

прокуратури

на

щодо

території

Вижницького району за перше півріччя 2018 року» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Запитання:
Семирозум О.І. – депутат районної ради.
Яка криміногенна ситуація на території Вижницького району?
Відповідь:
Никифорук А.С. – керівник Кіцманської місцевої прокуратури.
На території Вижницького району відбувається спад криміногенної
ситуації.
Погребняк Р.М. – депутат районної ради.
Необхідно

вирішити

питання

передачі

табору

«Юність»

в

смт.Берегомет з власності обласної ради профспілок до державної
власності.
Никифорук А.С. – керівник Кіцманської місцевої прокуратури.
Це питання я візьму під особистий контроль.
Голосували:
діяльності

прийняти

Кіцманської

рішення

місцевої

«Про

інформацію

прокуратури

на

щодо

території

Вижницького району за перше півріччя 2018 року» в цілому:
За –25, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (78-24/18 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про внесення змін та доповнень
до комплексної Програми розвитку інформаційної та видавничої
галузей Вижницького району на 2018-2020 роки» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
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Шановні депутати!
На засіданні профільної постійної комісії районної ради та
засіданні колегії районної ради було внесено наступні зміни:
-в розділ VI Програми в графі «Джерела фінансування»
викласти в наступній редакції: «Районний бюджет, місцеві бюджети».
Голосували: прийняти рішення «Про внесення змін та доповнень
до комплексної Програми розвитку інформаційної та видавничої
галузей Вижницького району на 2018-2020 роки» в цілому:
За –24, утримались – 0, проти – 1.
Вирішили:
Рішення прийняти (79-24/18 додається).
Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового
управління

районної

державної

адміністрації

з

питання

«Про

затвердження звіту про виконання районного бюджету за І півріччя
2018 року».
Шановні депутати!
Доходи
До державного та місцевих бюджетів за І-ше півріччя 2018 року
надійшло податків і зборів (обов’язкових платежів), що справляються на
території району (без врахування ОТГ) в сумі 59 млн.305,8тис.грн., що в
порівнянні з попереднім роком менше на 1 млн.503,0 тис. грн., або 2,5%.
В розрізі органів стягнення до зведеного бюджету мобілізовано:
податковими органами – 51 млн.040,5 тис.грн., що на 2 млн.552,9
тис.грн., або на 4,8% менше, ніж в попередньому році;
іншими органами, за якими закріплено контроль за справлянням
(стягненням) платежів до бюджету – 8 млн.286,3 тис.грн., що на

1

млн.070,9 тис.грн., або 14,8% більше.
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До державного бюджету забезпечено надходження в сумі 28
млн.391,8 тис.грн., що в порівнянні з минулорічними надходженнями
менше на 7 млн.242,6 тис.грн. (20,3%), з них:
- загального фонду – 27млн.795,8тис.грн., що відповідно менше на 7
млн.114,2 тис.грн., або 20,4%;
- спеціального фонду - 595,9 тис.грн., що менше на 128,4 тис.грн,
або 17,7%.
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-ше півріччя 2018 року (без міжбюджетних трансфертів) надійшло
доходів в сумі 25 млн.272,0 тис.грн., що в порівнянні з фактичними
надходженнями за аналогічний період минулого року більше на 3
млн.555,7 тис.грн., або 16,4% .
До загального фонду надійшло 21 млн.890,6 тис.грн. при плані на 6
місяців 2018 року 20 млн.889,2 тис.грн. Планові показники по району
виконані на 104,8% (+1млн.001,4тис.грн.). Забезпечено виконання плану
на 6 місяців 2018 року всіма бюджетами району.
До спеціального фонду надійшло доходів в сумі 3 млн.381,4 тис.грн.,
або 109,3% (+287,0тис.грн.) до плану на шість місяців поточного року та
на 1 млн.028,9 тис.грн.(43,7%) більше минулого року.
Видатки
За І півріччя проведено видатків з місцевих бюджетів району в сумі
288 млн. 692,3 тис.грн., або 54,9% до уточненого плану на рік та 93,5% до
уточненого плану на звітну дату, в т.ч. по загальному фонду в сумі 282
млн.846,3 тис.грн., або 55,2% до уточненого плану на рік та 94,3% до
уточненого плану на звітну дату; по спеціальному фонду – 5 млн.846,0
тис.грн., або 42,7% до уточненого плану на рік та 65,9% до уточненого
плану на звітну дату.
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2018 РОКУ
За І півріччя 2018 року до загального і спеціального фондів
районного бюджету надійшло доходів 274 млн.601,3тис.грн., що на 35
млн.619,7 тис.грн.(14,9%) більше надходжень попереднього року, в тому
числі (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів 15
млн.164,1 тис.грн., або 104,6% (+661,1 тис.грн.) до плану на І-ше півріччя
2018 року та на 3 млн.733,2 тис.грн.(32,7%) більше надходжень
попереднього року.
До загального фонду надійшло доходів 12 млн.932,3тис.грн., або
102,8% до плану на І-ше півріччя 2018 року та більше на 2 млн.928,1
тис.грн.(29,3%) порівняно з попереднім роком.
У розрізі основних доходних джерел до загального фонду районного
бюджету надійшло:
- податку та збору на доходи фізичних осіб – 12 млн.473,46 тис.грн.,
або 103,1% (+373,5 тис.грн.) до плану на відповідний період та на 3
млн.054,0тис.грн. (32,4%) більше порівняно з попереднім роком.
В обсязі доходів загального фонду районного бюджету надходження
зазначеного податку становлять 96,4 %.
Найбільшими платниками зазначеного податку є відділ освіти
Вижницької райдержадміністрації (сплачено 3 млн.803,8 тис.грн., або
31,9% від загальної суми сплаченого ПДФО), ДП “Берегометське ЛМГ”
(сплачено 3 млн.537тис.грн., або 29,6%), Берегометська селищна рада
(сплачено 406,7 тис.грн., або 3,4%), та фізичні особи підприємці – 946,8
тис.грн., або тільки 7,9%. Крім того, збільшено надходження даного
податку до минулого року по відділі освіти на 1 млн.064,3тис.грн., або
38,8%,

ДП

«Берегометське

ЛМГ»

-

772,8

тис.грн.,

або

28%,

Берегометській селищній раді – 68,5 тис.грн., або 20,3%, ФГ «Євросвинкаплюс» - 21,7 тис.грн., або 78,7%.
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- податку на прибуток підприємств районної комунальної власності
– 18,1 тис.грн., або 48,3% (-16,9 тис.грн.) менше плану на відповідний
період та на 15,6 тис.грн., або 46,3% менше попереднього року.
- частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних
підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого
бюджету – 5,3 тис.грн., що на 12,2 тис.грн.(69,7%) менше попереднього
року.
- адміністративного збору за проведення державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань –
21,4 тис.грн.;
- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень – 109,4 тис.грн.
- надходження від орендної плати за користування цілісним
майновим комплексом – 59,2 тис.грн.
- плати за розміщення тимчасово вільних коштів – 46,5 тис.грн.
До спеціального фонду районного бюджету за звітний період
надійшло 2 млн. 231,8 тис.грн., або 115,9% (+306,0 тис.грн.) до
уточненного плану та збільшились до 2017 року на 984,7 тис.грн.(79%).
У розрізі основних платежів до спеціального фонду районного
бюджету надійшло:
- власних надходжень бюджетних установ і організацій – 2 млн.224,9
тис.грн. (99,7% загального обсягу надходжень спеціального фонду), або на
798,2 тис.грн.(56%) більше попереднього року, з них надходжень від
плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 713,7 тис.грн.,
103,4% (+23,4тис.грн.) до плану на відповідний період; інших джерел
власних надходжень (в т.ч. благодійних внесків) – 1млн.511,2тис.грн.,
118,2% (+232,9 тис.грн.)до плану на відповідний період;
-

надходження

коштів

від

відшкодування

втрат

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 6,9тис.грн.
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2018 РОКУ
З районного бюджету за січень – червень 2018 року на утримання
бюджетних установ та здійснення заходів проведено видатків в загальній
сумі 270 млн.024,3 тис.грн., або 94,7 % до уточненого плану на звітний
період, з

них видатків районного

бюджету

(без

міжбюджетних

трансфертів, які перераховані сільським, селищному, міським бюджетам)
у сумі 261 млн.537,8 тис.грн., або 94,6 % до уточненого плану на звітний
період 2018 року та на 25 млн.544,6 тис.грн., або на 10,8% більше ніж за
відповідний період попереднього року, з них:
- загального фонду – 258 млн.840 тис.грн. (95,2% до уточненого
плану на звітний період – 271 млн.756,1 тис.грн.), що на 27 млн.805,7
тис.грн., або на 12 відсотків більше відповідного періоду попереднього
року;
- спеціального фонду – 2 млн.697,8 тис.грн. (56,1 % до уточненого
плану на звітний період – 4 млн.810,8 тис.грн.), що менше на 2 млн.261,3
тис.грн., або на 45,6% менше 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.
Видатки загального фонду районного бюджету на виплату заробітної
плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери за І півріччя 2018
року склали 71 млн.705,2 тис.грн., що складає 27,7% до загальної суми
видатків, та профінансовано до уточненого плану на рік на 54,2%, до
уточненого плану на звітну дату – 92,8% (-5млн.522,3 тис.грн.) та
зменшились у порівнянні з 2017 роком на 189,1 тис.грн.(-0,3%), в тому
числі за рахунок освітньої субвенції в сумі 35 млн.990,2 тис.грн., медичної
субвенції - в сумі 18 млн. 573,5 тис.грн., на оплату комунальних послуг та
16

енергоносіїв – 4 млн.502,1 тис.грн., що складає 93,5% до уточненого плану
на звітну дату і зменшились у порівнянні з 2017 роком на 1 млн. 531,8
тис.грн. (-25,4%), придбання медикаментів та продуктів харчування – 2
млн.282,4 тис.грн і зменшились на 320,5 тис.грн. (-12,3%).
На утримання апарату районної ради (КПКВКМБ 0110150) видатки
загального фонду при уточненому плані на І-ше півріччя 2018 року 1
млн.517,1 тис.грн. склали 1 млн.451,9 тис.грн. 95,7%) та більше на 394,2
тис.грн.(+37,3%) порівняно з відповідним періодом 2017 року. На оплату
праці з нарахуваннями профінансовано видатків в сумі 1 млн.197,7
тис.грн.(82,5 % до загальної суми видатків), що більше на 411,7 тис.грн.
(+52,4%) 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 ) – 77,5 тис.грн., або 2,5% до попереднього року;
- на фінансову підтримку громадських організацій - 85,0 тис.грн., з
них 32,6 тис.грн. на виконання районної програми підтримки ветеранів
Афганської війни, учасників бойових дій та їх сімей на 2014-2018 роки, на
виконання районної програми підтримки діяльності Вижницької районної
організації ветеранів України на 2017-2021 роки 52,4 тис.грн., що на 10,9
тис.грн. більше (+27,0%) до минулого року;
-

на фінансування комплексної програми розвитку інформаційної та

видавничої галузей Вижницького району на 2018-2020 роки – 77,7
тис.грн., або на 5,6 тис.грн., більше (+7,8%) попереднього року.
По

головному

розпоряднику

коштів

“Відділ

освіти

райдержадміністрації” видатки склали 51 млн.215,8 тис.грн., в т.ч.
загального фонду в сумі 50 млн.577,0 тис.грн., або 90,6 % до уточненого
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плану на відповідний період (55 млн.852,0 тис.грн.) та менше до
відповідного періоду 2017 року на 4 млн.349,4 тис.грн. (-7,9%) у зв’язку із
фінансуванням в першому кварталі закладів освіти Вижницької та
Вашківецької міських рад з районного бюджету, з них за рахунок
освітньої субвенції 35 млн.990,2 тис.грн., та

менше до відповідного

періоду 2017 року на 1 млн.217,8 тис.грн. (-3,3 %), за рахунок субвенції з
місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету 69,2 тис.грн., (96,2%), додаткової дотації 7 млн.467,5 тис.грн.,
(99,0% до у точненого плану на І півріччя 2018 року), коштів районного
бюджету 6 млн.567,1 тис.грн. або 99,0% до плану на звітну дату,
субвенцій з місцевих бюджетів 514,6 тис.грн.; по спеціальному фонду в
сумі 638,8 тис.грн., або 20,3 % до уточненого плану на відповідний
період(3 млн.140,1 тис.грн.,), в т.ч. за рахунок субвенцій з місцевих
бюджетів 24,2 тис.грн.
Із загальної суми спрямовано на оплату праці з нарахуваннями - 45
млн.870,4 тис.грн.(90,1% до уточненого плану на І півріччя 2018 року) та
менше до відповідного періоду 2017 року на 2 млн.135,9 тис.грн.(-4,4 %),
в тому числі за рахунок освітньої субвенції 35 млн.990,2тис.грн.(99%), за
рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету 69,2 тис.грн.(96,2%), за рахунок
додаткової дотації 5 млн.687,3 тис.грн.(100%), за рахунок коштів
районного бюджету 3 млн.723,6 тис.грн.(100%), субвенцій з місцевих
бюджетів 400,0 тис.грн.(100%); харчування дітей та учнів – 1 млн.647,0
тис.грн.(99,5% до уточненого плану на І півріччя) та менше на 310,5
тис.грн.(-16,6%); оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 млн.244,6
тис.грн.(97,5 % до уточненого плану на І півріччя 2018 року) та менше до
відповідного періоду 2017 року на 1 млн.538,9 тис.грн.
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Середня вартість харчування 1 діто-дня в загальноосвітніх закладах
по загальному фонду за І-ше півріччя 2018 року склала 15,29 грн., в НВК
(дошкільні відділення) 22,68 грн., та ДНЗ -17,31 грн.
По спеціальному фонду видатки склали 638,8 тис.грн., або 20,3 % до
уточненого плану на відповідний період (3 млн.140,1 тис.грн.,) менше до
відповідного періоду 2017 року на 3 млн.419,7 тис.грн. Надійшло платних
послуг коштів в загальній сумі 534,1 тис.грн., від плати за харчування в
НВК – 167,9 тис.грн., в дитячих дошкільних закладах – 18,8 тис.грн., крім
того благодійні внески – 347,4 тис.грн.
Із загальної суми видатків установ освіти:
- на утримання однієї дитячої дошкільної установи видатки по
загальному фонду склали 297,6 тис.грн.(95,0 % до уточненого плану на І
півріччя 2018 року) та більше з відповідним періодом 2017 року на 62,5
тис.грн.(26,6 %). Із загальної суми спрямовано на оплату праці з
нарахуваннями – 268,5 тис.грн. (99,3% до уточненого плану на І півріччя
2018 року) та більше відповідного періоду 2017 року на 57,4 тис.грн.
(+27,2%). По спеціальному фонду видатки склали 28,4 тис.грн., в т.ч.
капітальні – 9,2 тис.грн. на придбання меблів для Лопушнянської ДНЗ;
- на утримання загальноосвітніх закладів видатки по загальному
фонду склали 48 млн.277,4 тис.грн. (90,3 % до уточненого плану на І
півріччя 2018 року) та менше в порівнянні з відповідним періодом 2017
року на 4 млн.296,2 тис.грн.(-8,2 %), з них на оплату праці з
нарахуваннями – 43 млн. 812,1 тис.грн. та менше до попереднього року на
2 млн.185,9 тис.грн.(-4,7%).
По спеціальному фонду видатки склали 594,5 тис.грн., в т.ч.
капітальні – 114,3 тис.грн., з них на придбання макету автомата
Калашникова АК-74 для Лукавецької ЗОШ І-ІІІст., заміна вікон та дверей
в Бережницькому НВК - 99,3 тис.грн.;
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- на утримання позашкільних закладів освіти видатки склали 732,5
тис.грн. (99,5% до уточненого плану на І півріччя 2018 року) та більше до
попереднього року на 52,8 тис.грн.(+7,8%), з них на оплату праці з
нарахуваннями – 687,9 тис.грн., або більше до відповідного періоду 2017
року на 75,6 тис.грн. (+12,3%). Станом на 01.07.2018 року

склалася

заборгованість за рахунок того, що не виділено з Вижницького міського
бюджету кошти в сумі 109,4 тис.грн. для виплати відпускних,
матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам Вижницького
БДЮТ, які обслуговують учнів Вижницького ОТГ (Вижницькому БДЮТ
займаються 407 дітей в 27 гуртках, що становить 73% від загальної
кількості дітей, з території Вижницької ОТГ);
- на утримання методичного відділу видатки склали 414,0 тис.грн.
(96,4% до уточненого плану на І півріччя 2018 року)

та більше з

відповідним періодом 2017 року на 77,5 тис.грн. (+23,0%), з них на оплату
праці з нарахуваннями – 382,6 тис.грн., або більше на 94,5 тис.грн.
(+32,8%) до відповідного періоду 2017 року;
- на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти видатки
по загальному фонду склали 777,1 тис.грн. (99,2 % до уточненого плану на
І півріччя 2018 року) та менше до попереднього року на 190,0 тис.грн. (19,6%), з них на оплату праці з нарахуваннями - 719,2 тис.грн., або
менше на 116,2 тис.грн. (-13,9%) до відповідного періоду 2017 року;
- на інші програми та заходи у сфері освіти (на надання допомоги
дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким в
поточному році виповнюється 18 років) видатки склали 5,4 тис.грн. (100
% до уточненого плану на І півріччя 2018 року);
- на оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення
дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) видатки склали 72,9
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тис.грн.(69,8% до уточненого плану на І півріччя 2018 року), придбано
путівки для 18 дітей;
- на організацію та проведення громадських робіт видатки склали
15,9 тис.грн. (86,9% до уточненого плану на І півріччя 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 176
млн.992,2 тис.грн. (57,4 % до уточненого плану на 2018 рік та 97,3% до
уточненого плану на І півріччя 2018 року) та більше попереднього року на
28 млн.484,7 тис.грн.(+19,2%). Видатки спеціального фонду – 256,1
тис.грн.(44,2% до уточненого плану на рік та 88,3% до уточненого плану
на звітний період), або менше до відповідного періоду попереднього року
на 129,5 тис.грн., або на 33,6%.
Із

загальної

Вижницького

суми

видатки

територіального

загального

центру

фонду

соціального

на

утримання

обслуговування

(надання соціальних послуг), які склали 2 млн.051,0 тис.грн., з них за
рахунок районного.бюджету 1 млн. 385,1 тис.грн. (67,6% від загальної
суми видатків), Вижницького міського бюджету 603,9 тис.грн. (29,4% від
загальної суми видатків), Вашківецького міського бюджету 62,0 тис.грн. (
3% від загальної суми видатків), що в порівнянні з відповідним періодом
минулого року в загальному менше на 6%, в т.ч. по районному бюджету
більше на 119,7 тис.грн. (+9,5%), Вижницькому міському бюджеті менше
на 12,1 тис.грн.(-2%), Вашківецькому міському бюджету менше на 238,0
тис.грн.(-4,8 рази) у зв’язку із, передачею делегованих повноважень у
2018 році до Вашківецького міського ОТГ, в т.ч. видатки на оплату праці
з нарахуваннями –

1 млн.922,6 тис.грн.(47,4% до уточненого плану на

рік та 86,5% до уточненого плану на І півріччя 2018 року), або на 122,9
тис.грн.(-6%) 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.
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соціальних робітників 6 шт.од. та соціальних працівників 4 шт.од. до
Вашківецького міського ОТГ, харчування – 33,2 тис.грн.(31,6 % до
уточненого плану на рік та 57,3% до уточненого плану на І півріччя 2018
року), або менше на 4,3 тис.грн.(-11,5%) відповідного періоду минулого
року, оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 36,0 тис.грн.(44,4% до
уточненого плану на рік та 73,8% до уточненого плану на І півріччя 2018
року), або більше на 3,4тис.грн. до відповідного періоду минулого року
(+10,4%). Вартість проживання одного підопічного в місяць склала
5,0тис.грн., що більше на 0,2 тис.грн. в порівнянні із аналогічним
періодом минулого року, або на 4,4%.
Вартість одного ліжко-дня харчування підопічних в стаціонарному
відділенні для постійного або тимчасового проживання в загальному
склала 47,76 грн., в т.ч. за рахунок загального фонду 4,86 грн. та за
рахунок спеціального -42,90 грн., що в порівнянні із вартістю харчування
відповідного періоду попереднього року більше на 2,11 грн., або на 4,6%,
в т.ч. по загальному фонду більше на 1,83 грн. та більше по спеціальному
фонду на 0,28 грн. До відома, із загальної кількості підопічних (28) на
обслуговуванні знаходяться 13 підопічних (46,4%) з місцевих рад
районного бюджету, 8 підопічних з Вижницького міського ОТГ ( 28,6%), 3
з Вашківецького міського ОТГ(10,7%) та 4 з інших районів області
(14,3%). Із загальної чисельності підопічних в стаціонарному відділенні
здійснюється

повне

відшкодування

вартості

проживання

двома

підопічними з інших районів області, а утримання ще двох підопічних з
інших районів області здійснюється за рахунок коштів районного
бюджету, відшкодування за яких мало здійснюватись відповідними
районами з території яких є підопічні.
За І півріччя 2018 року надійшло коштів у вигляді субвенцій від
новостворених територіальних громад в загальній сумі 745,9 тис.грн., при
плані 1 млн.057,9 тис.грн., або 70,5% в тому числі від: Вашківецької
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міської територіальної громади 87,0 тис.грн. ( 62,0 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

житлово-комунальні

послуги),

Вижницької

територіальної громади в загальній сумі 658,9 тис.грн. (на відшкодування
реабілітованим особам пільг на житлово-комунальні послуги 50,0 тис.грн.,
утримання

Вижницького

територіального

центру

соціального

обслуговування (надання соціальних послуг) в сумі 608,9 тис.грн.).
Використано коштів в загальній сумі 693,1 тис.грн., залишок не
використаних коштів становить 52,8 тис.грн., в тому числі коштів
Вижницької територіальної громади 38,2 тис.грн. та Вашківецької
територіальної громади 14,6 тис.грн.
Загальна потреба в асигнуваннях на відшкодування витрат пов’язаних
з наданням соціальних послуг підопічним з території Вижницької міської
ОТГ становить 1 млн.213,6тис.грн., виділена сума асигнувань з
Вижницького міського бюджету становить 858,9 тис.грн., що не
забезпечує потребу в повному обсязі в сумі 354,7 тис.гргрн., або
забезпечує тільки на 70,8%.
Потреба в асигнуваннях на відшкодування витрат пов’язаних з
надання соціальних послуг

наданих відділеннями

Вижницького

територіального центру ( надання соціальних послуг) без відділення для
постійного або тимчасового проживання (Геріатричний будинок для
людей похилого віку с.Коритне) підопічним з території Вижницької
міської ОТГ становить 873,8 тис.грн., виділена сума асигнувань з
Вижницького міського бюджету

становить 703,9 тис.грн., що не

забезпечує відшкодування витрат в повному обсязі в сумі 164,9 тис.грн., в
т.ч. на видатки з оплати праці з нарахуваннями в сумі 139,9 тис.грн.,
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продукти харчування в сумі 10,5 тис.грн., оплату енергоносіїв в сумі 6,2
тис.грн., інші видатки в сумі 8,3 тис.грн.
Передбачені видатки на

відшкодування витрат пов’язаних із

наданням соціальних послуг громадянам з території Вижницької ОТГ на
2018 рік помісячно здійснені не пропорційно у зв’язку із чим, станом на
01.08.2018 року складається заборгованість із заробітної плати з
нарахуваннями в сумі 42,0 тис.грн., яка погашена за рахунок коштів
районного бюджету. Зокрема, передбачена сума асигнувань на липень
місяць п.р. на заробітну плату з нарахуваннями за рахунок коштів
Вижницького міського бюджету в сумі 50,0 тис.грн., що не забезпечує
виплату заробітної плати в повному обсязі та була виплачена за рахунок
коштів районного бюджету, аналогічна ситуація складається з виплатою
заробітної плати на серпень місяць.
У стаціонарному відділенні для постійного або тимчасового
проживання ( Геріатричний будинок для людей похилого віку с.Коритне)
знаходиться на обслуговуванні 8 підопічних з території Вижницької
міської ОТГ. Витрати на одного підопічного в місяць складають 3540 грн.
та відповідно в рік 339,8 тис.грн., відшкодована сума коштів районному
бюджету з Вижницького міського бюджету становить 150,0 тис.грн.,
додатково не виділено кошти в сумі 189,8 тис.грн.
Потреба в додаткових коштах на відшкодування витрат пов’язаних з
утриманням підопічних з території Вашківецької ОТГ

становить 29,2

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,
державної

тимчасової

соціальної

державної

допомоги

допомоги

непрацюючій

дітям,
особі,

тимчасової
яка

досягла
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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 174 млн.779 тис.грн., або на 28
млн.721,5 тис.грн. (19,7 %) більше відповідного періоду попереднього
року, з них :
- на надання пільг окремим категоріям громадян в сумі 3 млн.239,7
тис.грн., або на 542,7 тис.грн.(14,3 %) менше попереднього року.
Найбільшу

питому

вагу

складають

пільги

за

використаний

природний газ- 72,9 % (2362,2 тис.грн.), електроенергію – 15,6 % (504,2
тис.грн.).
- на

виплату

житлових

субсидій населенню на ЖКП видатки

склали в сумі 87 млн. 482,1 тис.грн., або на 29 млн. 128,5 тис.грн. (49,9 %)
більше попереднього року. Найбільшу питому вагу складають виплати
житлових субсидій за споживання природного газу 92 % (80 млн. 514,6
тис.грн.), тверде паливо 2,9 % (2 млн.550,9 тис.грн.), електроенергію 4,4 %
(3 млн. 842,5 тис.грн.). При цьому, загальна заборгованість по субсидіях
станом на 01.07.2018 року становить 24 млн. 241 тис.грн., в тому числі по
природному газу -21 млн. 960,4 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,
державної

тимчасової

соціальної

державної

допомоги

допомоги

непрацюючій

дітям,
особі,

тимчасової
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 82 млн. 848,1 тис.грн., або на 186,4
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тис.грн.(0,2

%)

більше

відповідного

періоду

попереднього

року.

Найбільшу питому вагу в зазначених виплатах складають виплати
допомоги

при народженні дитини – 26,4 % (21 млн. 870,9 тис.грн.),

виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім"ям- 49,1 %
(40 млн. 716,5 тис.грн.), державна соціальна допомога особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю– 10,9 % (8 млн. 999,2
тис.грн.) та виплати допомоги на дітей одиноким матерям- 6,2 % (5
млн. 103 тис.грн.);
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" профінансовано в сумі

1 млн.209,1 тис.грн. або 73,5 % до

уточненого плану на І-е півріччя 2018 року та на 50,7 тис.грн.(-4 %) менше
відповідного періоду попереднього року.
За І півріччя 2018 року на виконання районної комплексної
програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення
"Турбота" на 2016-2018 роки профінансовано коштів в сумі 119,2 тис.грн.,
або 79,5% до уточненого плану на звітний період та більше на 16,8
тис.грн., або на 16,4% в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
На
підтримки

виконання
сімей

районної комплексної програми соціальної

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
11,0 тис.грн., використано коштів в сумі 11,0 тис.грн., що менше на 3,7
тис.грн. в порівнянні із відповідним періодом минулого року. Дані кошти
використано на виплату матеріальної допомоги учасникам АТО.
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По головному розпоряднику коштів “Вижницька районна державна
адміністрація” видатки загального фонду за І півріччя 2018 року склали
828,1 тис.грн., що на 17,7 тис.грн. (+2,2%) більше до аналогічного періоду
минулого року, з них:
 на утримання центру соціальних служб для молоді – 122,9 тис.грн.,
що на 18,9 тис.грн. (+18,2%) більше до аналогічного періоду минулого
року;
 на виконання програми

подолання дитячої бездоглядності і

безпритульності у Вижницькому районі на 2017-2021 роки – 10,2 тис.грн.
що на 2,8 тис.грн. (-21,5%) менше до аналогічного періоду минулого року;
 на програму сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними
повноважень, делегованих районною радою у Вижницькому районі на
2016-2018 роки 11,1 тис.грн.;
 на програму оздоровлення і відпочинку дітей та розвитку
молодіжної політики Вижницького району на 2016 -2020 роки роки 14,5
тис.грн.;
 на районну програму “Забезпечення призову громадян на військову
службу до Збройних сил України на 2016-2020 роки” - 8,0 тис.грн.
 на комплексну програму розвитку інформаційної та видавничої
галузей Вижницького району на 2018-2020 роки – 28,0 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 20182020 роки 5,0 тис.грн.;
 видатки на фізичну культуру та спорт за І півріччя 2018 року склали
603,4 тис.грн., що на 127,2 тис.грн., або на 26,7% більше до аналогічного
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періоду минулого року, в тому числі:


на виконання районної цільової соціальної програми розвитку

фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки видатки склали 42,1
тис.грн., або 78,1% до плану звіну дату та на 13,3 тис.грн. (+46,2%) більше
попереднього року;


на утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких

спортивних шкіл – 470,0 тис.грн., або на 95,4 тис.грн. (+25,5%) більше до
аналогічного періоду минулого року, з них за рахунок коштів районного
бюджету 167,2 тис.грн., 35,6% до загальної суми, за рахунок субвенції
Вижницької міської ради 302,8 тис.грн., поте з врахуванням того, що в КЗ
«Вижницька районна дитячо.-юнацька спортивна школа» займаються 204
учня (68,9% до загальної кількості), та із 12 шт. одиниць

7,5 ставок

тренерів-викладачів з території Вижницької ОТГ використано 64,4 % до
загальної суми. Крім того, для недопущення утворення кредиторської
заборгованості по заробітній платі, визначення перспектив організації
навчально-тренувального процесу з 01.09.2018 року потрібно виділити
додаткові кошти до кінця 2018 року на заробітну плату з нарахуванням в
сумі 186,5 тис. грн., для прийняття участі команд Вижницької районної
ДЮСШ у змаганнях обласного та Всеукраїнського рівнів в сумі – 50,0
тис.грн., в зв’язку з тим, що діти та тренери, які приймають участь в
даних заходах навчаються та працюють на території Вижницької ОТГ;


на фінансову підтримку регіональних всеукраїнських організацій

фізкультурно-спортивної

спрямованості

для

проведення

навчально-

тренувальної та спортивної роботи – 4,2 тис.грн., 19,1% до плану на звітну
дату та на 3,0 тис.грн. (-41,7%) менше попереднього року;


на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (які

проводяться

громадськими

організаціями

фізкультурно-спортивної

спрямованості) ФСТ “Колос” – 87,1 тис.грн., 100% до плану на звітну
дату. Відповідно до районної програми розвитку фізичної культури і
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спорту на 2018-2020 роки, затверджена XIX сесією районної ради VIІ
скликання від 15 лютого 2018 року № 03-20/18, Вижницька місцева
організація

громадської організації «ВФСТ «Колос» отримує

під

програму фінансову підтримку з районного бюджету. Проте виходячи з
поданої місцевою організацією громадської організації «ВФСТ «Колос»
інформації
Вижницької

дана організація
ОТГ.

надає відповідні послуги

Зокрема, в с. Чорногузи

інструктор

на території
Гоян Олег

Іванович ( 1 ставка), де займаються 30 осіб, с. Мілієво інструктор Гакман
Степан Олексійович ( 1 ставка) 125 осіб. Ресурсна вартість цих послуг в
місяць становить, в т .ч. зарплата і нарахування, на місяць складає 9,1
тис. грн., що в рік складає 109,0 тис. грн. На даний час для фінансування
цих послуг з Вижницького міського бюджету коштів не надходило, що
спричинить надалі заборгованість по заробітній платі та енергоносіях.
Із загальної суми видатки на оплату праці з нарахуваннями склали
522,2 тис.грн. (або 81,9%) до плану на І півріччя 2018 року та більше на
115,4 тис.грн.(-28,4,4%) порівняно з І півріччям 2017 року, оплату
комунальних послуг та енергоносіїв – 6,6 тис.грн. (42,3%) до плану на І
півріччя п.р.) та менше на 1,2 тис.грн. до аналогічного періоду 2017 року.
По головному розпоряднику коштів “Відділ охорони здоров’я
райдержадміністрації” видатки на утримання закладів охорони здоров’я
району по загальному фонду склали 25 млн. 012 тис.грн., що становить
97,6% до плану на звітний період (-620,3 тис.грн.) та на 8,9% (+2
млн.034,8 тис.грн) більше минулого року, з них за рахунок медичної
субвенції з державного бюджету касові видатки склали 11 млн. 605,3
тис.грн., медичної субвенції від Вижницької міської ради 6 млн. 240,1
тис.грн., Вашківецької міської ради 3 млн. 761,1 тис.грн., додаткової
дотації з державного бюджету 1млн.529,0 тис.грн., за рахунок коштів
субвенції з державного бюджету на централізовані заходи з лікування
хворих на цукровий та нецукровий діабет 677,5 тис.грн., за рахунок
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коштів районного бюджету 2млн.267,9 тис.грн.( в т.ч. на заробітну плату
з нарахуваннями – 1млн.284,3 тис.грн., енергоносії – 455,5 тис.грн., на
виконання

районної

програми

підтримки

та

розвитку

діяльності

Берегометської лікарні Червоного Хреста на 2014-2016 роки – 385,0
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 – 21,0 тис.грн., на централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет 100,0 тис.грн.), субвенцій з місцевих
бюджетів 229,1 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 227,0 тис. грн.
Із загальної суми видатків на оплату праці з нарахуваннями касові
видатки склали 19 млн. 857,8 тис.грн. що більше на 1млн. 200,1 тис.грн.
(+6,4%) 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–
1млн.779,5 тис.грн., що більше на 670,0 тис.грн.(в 1,6 рази) до
відповідного періоду 2017 року; харчування – 231,1 тис.грн., що більше на
18,9 тис.грн. (+8,9%) до відповідного періоду 2017 року; оплату
комунальних послуг та енергоносіїв – 2 млн. 203,8 тис.грн. що менше на
32,1 тис.грн. (1,6 %) до аналогічного періоду 2017 року .
Штатна чисельність працівників охорони здоров’я станом на
01.07.2018 року становить 566,75 одиниць, в тому числі по: лікарні 484,75
одиниці, центрах первинної медико-санітарної допомоги 14,75 одиниць,
амбулаторіях ЗПСМ 54,25 одиниць, фельдшерсько-акушерських пунктах
13 одиниць.
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Ліжковий фонд по звичайних стаціонарах станом на 01.07.2018 року
становить 230 ліжок. Кількість ліжко-днів за І півріччя становить 42,5 тис.
Фактична вартість медикаментів на один ліжко-день в лікарні
становила 12,78 грн., що на 4,99 грн. (-28,1%) менше від планової
вартості (17,77 грн.) та на 1,31 грн. (-10,3%) менше від фактичної вартості
за І півріччя 2017 року, харчування – 11,63 грн., що на 0,58 грн. (-4,8%)
менше від планової

вартості (12,21 грн.) та на 2,12 грн. менше від

фактичної вартості за І півріччя 2017 року).
Із загальної суми видатків на утримання лікувальних закладів
“Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” видатки
склали 19 млн.213,2 тис.грн., що становить 99,2 % до плану на звітну дату
та на 2 млн.630,6 тис.грн. більше (+15,9%) до аналогічного періоду 2017
року, з них на оплату праці з нарахуваннями 16 млн. 093,6 тис.грн., що на
2млн.469,1 тис.грн. більше (+18,1%) до аналогічного періоду 2017 року.
Утримання лікувальних закладів “ Первинна медична допомога
населенню, що

надається амбулаторно- поліклінічними закладами

(відділеннями” – 2 млн. 796,1тис.грн., що становить 94,1 % до плану на
звітну дату та на 956,6 тис.грн. менше (-25,5%) до аналогічного періоду
2017 року, з них на оплату праці з нарахуваннями – 2 млн.488,0 тис.грн.,
що на 578,5 тис.грн. більше (+30,5%) до аналогічного періоду 2017 року.
Утримання лікувальних закладів “Первинна медична допомога
населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими
пунктами” – 750,1тис.грн., що становить 94,5% до плану на звітну дату та
на 190,8 тис.грн. менше (-20,3%) до аналогічного періоду 2017 року, з них
на оплату праці з нарахуваннями – 706,4 грн., що на 163,9 тис.грн. більше
(+30,2%) до аналогічного періоду 2017 року.
Видатки на утримання “Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” –
632,8 тис.грн., що становить 96,7% до плану на звітний період та на 163,2
31

тис.грн. менше (-20,5%) до аналогічного періоду 2017 року, з них на
оплату праці з нарахуваннями –571,5 тис.грн., що на 150,5 тис.грн. більше
(+35,7%) до аналогічного періоду 2017 року.
Видатки на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий
та нецукровий діабет слали 775,5 тис.грн., що становить 100% до плану на
звітний період та на 545,7 тис.грн. більше (3,4 рази) до аналогічного
періоду 2017 року. 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 1489,0 тис.грн, незабезпеченість у
видатках складає 736,1 тис.грн., станом на 01.07.2018 року заборгованість
за безкоштовні цукрознижувальні лікарські

засоби для хворих на

цукровий та нецукровий діабет склала -183,8 тис.грн., в тому числі
прострочена 74,5 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. Відповідно до рішення сесії районної
ради від 20.06.2018 року №52-23/18 з районного бюджету виділено кошьи
в сумі 100,0 тис.грн. За 6 місяців 2018 року уже фактично отримано
хворими цукрознижувальних лікарських засобів на суму 961,3 тис.грн.,
оплачено видатки -777,5 тис.грн., залишок асигнувань до кінця року
складає тільки 511,5 тис.грн., або на три місяці забезпечення потреби
ліками.
На відшкодування вартості лікарських засобів для лікування
окремих захворювань профінансовано кошти в сумі 227,0 тис.грн., що
становить 99,6% до плану на звітну дату та на 183,6 тис.грн. більше (5,2
рази) до аналогічного періоду 2017 року,
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На інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я проведено
видатки в сумі 615,4 тис.грн., або 73,6% до плану на звітну дату та менше
на 59,8 тис.грн. аналогічного періоду 2017 року. Зазначені видатки
включають видатки на безкоштовне зубопротезування – 34,9 тис.грн. (12
осіб), на оплату медичних послуг реабілітаційного характеру ЧОКП
Бальнеологічний

санаторій

«Брусниця»

в

сумі

16,8

тис.грн.

на

фінансування програми підтримки та розвитку діяльності Центру
Червоного Хреста для медикосоціальної підтримки та реабілітації на 20172019 роки в сумі 563,8 тис.грн.(кошти районного бюджету 385,0 тис.грн.,
кошти іншої субвенції місцевих рад 178,8 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 2017-2019 роки в сумі
12,4 тис.грн.
Видатки спеціального фонду складають 1 млн.319,6 тис.грн., або
73,6% до уточненого плану на рік з них:
По КТКВК МБ 0712010 “Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню” видатки склали 1 млн.211,2 тис.грн., в т.ч. на
виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам відділення
ортопедичної стоматології – 113,5 тис.грн., на придбання робочого
матеріалу для відділення ортопедичної стоматології та на придбання
господарських товарів – 136,3 тис.грн., оплата з енергоносії – 17,9
тис.грн., медикаменти – 900,1 тис.грн.
По КТКВК МБ 0712111 “ Первинна медична допомога населенню,
що

надається

центрами

первинної

медичної

(медико-санітарної)

допомоги” видатки склали 23,5 тис.грн.
По КТКВК МБ 0712112 “ Первинна медична допомога населенню,
що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами”
видатки склали 37,5 тис.грн.
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По КТКВК МБ 0712113 “ Первинна медична допомога населенню,
що надається амбулаторно- поліклінічними закладами (відділеннями ”
видатки склали 47,4 тис.грн.
За І півріччя 2018 року надійшло власних надходжень по установах
охорони здоров’я району в загальній сумі 455,5 тис.грн., з них коштів,
отриманих як плата за послуги – 308,4 тис.грн., здачі в оренду вільних
приміщень 57,3 тис.грн., здачі металобрухту 2,1 тис.грн., благодійних
коштів надійшло в сумі 87,7 тис.грн.
По

головному

розпоряднику

коштів

Відділ

культури

райдержадміністрації” видатки на утримання установ і закладів культури
та мистецтва по загальному фонду склали 2 млн.580,0 тис.грн., що
становить 53,0% до уточненого плану на рік та 95,9% до уточненого плану
на І півріччя 2018 року) та більше на 483,5 тис.грн. відповідного періоду
минулого року (+23,1%).
Із загальної суми видатків видатки на оплату праці з нарахуваннями
склали - 2 млн.334,6 тис.грн., що становить 53,0% до уточненого плану
на рік та 98,1% до уточненого плану на І півріччя 2018року) та на 432,9
тис.грн. (+22,8%) більше відповідного періоду попереднього року, оплату
комунальних послуг та енергоносіїв – 85,3 тис.грн. або більше на 25,9
тис.грн.(+43,6%) до відповідного періоду попереднього року, надання
дотації районній кіновідеомережі 60,0 тис.грн., або більше на 08
тис.грн.(+1,4%) до відповідного періоду попереднього року.
На утримання бібліотек видатки загального фонду склали 432,3
тис.грн., або більше до попереднього року на 47,4 тис.грн.(+12,3%), з них
на оплату праці з нарахуваннями – 408,5тис.грн., що більше на
47,8тис.грн.(+13,3%) до відповідного періоду попереднього року.
На утримання районного будинку народної творчості та дозвілля –
284,0 тис.грн., або більше на 63,7тис.грн. (+28,9%) до попереднього року,
з них на оплату праці з нарахуваннями –258,5тис.грн., що більше на 62,3
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тис.грн.(+31,8%) до відповідного періоду відповідного періоду минулого
року.
На функціонування школи естетичного виховання дітей району
профінансовано 1411,4тис.грн., або більше ніж в відповідному періоді
попереднього року на 294,8 тис.грн. (+26,4%), з них на оплату праці з
нарахуваннями – 1367,1 тис.грн., або більше на 129,4 тис.грн. (+23,9%).
На інші культурно-освітні заклади та заходи (народні колективи та
централізовану бухгалтерію)– 325,3 тис.грн., або більше відповідно на
62,1 тис.грн. (+23,6%), з них на оплату праці з нарахуваннями –
300,4тис.грн., або більше відповідно на 60,3 тис.грн. (+25,1%).
На фінансування районної комплексної програми розвитку культури
Вижницького району на 2016-2018 роки 67,0 тис.грн., або 98,5% до
уточненого плану на І півріччя 2018 року та більше на 16,0 тис.грн. до
відповідного періоду минулого року, або на 31,4%.
На

фінансування

Програми

поліпшення

кінообслуговування

населення Вижницького району на 2017–2021 роки – 60,0 тис.грн., або
100% до уточненого плану на І півріччя 2018 року та

більше на 0,8

тис.грн. до відповідного періоду минулого року, або на 1,4%.
Видатки спеціального фонду склали 118,6 тис.грн., або 74,1% до
уточненного плану на 2018 рік, за рахунок власних надходжень.
За І півріччя надійшло власних надходжень, отриманих як плата за
послуги, що надаються бюджетними установами в сумі 86,4 тис.грн., що
становить 62,3% до уточненого плану на 2018 рік та на 17,5
тис.грн.(+25,4%) більше відповідного періоду попереднього року, в тому
числі: від читання літератури та послуг ксерокопіювання – 2,1 тис.грн.,
або більше на 0,4 тис.грн. відповідного періоду минулого року ( +23,5%),
від плати за навчання в школі естетичного виховання дітей – 62,7 тис.грн.,
або більше на 2,2 тис.грн. (+3,6%) відповідного періоду минулого року,
проведення вистав та концертів народними колективами та культурно35

масових заходів – 6,0 тис.грн., або на 0,7 тис.грн. менше відповідного
періоду минулого року (-10,4%), від надання в оренду приміщень 13,6
тис.грн., у відповідному періоді минулого року кошти не надходили.
СТАН ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ
УСТАНОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
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 71,9 тис.грн.(на 01.07.2018 р. склала 82,4

тис.грн.). Протермінована дебіторська заборгованість на звітну дату –
відсутня.
Дебіторська заборгованість за рахунок державних трансфертів
складає 82,4 тис.грн., з неї по відділу освіти на суму 77,8 тис.грн. в зв’язку
з тим, що кошти за спожиті енергоносії для приготування шкільних обідів
у червні 2018 року не повністю відшкодовані приватними підприємцями;
по управлінню соціального захисту населення на суму 4,5 тис.грн. по
природному газу, яка виникла за рахунок проведення перерахунку пільг
на оплату послуг з газопостачання у 2016 році.
Обсяг кредиторської заборгованості загального фонду в порівнянні з
початком року збільшився на 2 млн.791,7 тис.грн. (01.01.2018 р. – 29 млн
222,9 тис.грн.) і станом на 01.07.2018 р. склав

26 млн.431,2

тис.грн.(протермінована кредиторська заборгованість відсутня).
За рахунок державних трансфертів: кредиторська заборгованість
станом на 01.07.2018 рахується по управлінню соціального захисту
населення в сумі 25 млн. 645,4 тис.грн. яка утворилася за рахунок
недофінансування субвенцій з державного бюджету в червні 2018 року, в
тому числі: по природному газу – 23 млн.110,3 тис.грн.
Протермінована кредиторська заборгованість станом на 01.07.2018
року відсутня.
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Обсяг дебіторської заборгованості спеціального фонду районного
бюджету порівняно з початком року (на 01.01.2018 р. – 180,7 тис.грн.)
збільшився на 81,3 тис.грн. і станом на 01.07.2018 р. склав 262,0 тис.грн.,
протермінова дебіторська заборгованість в сумі 155,1 тис.грн., в т.ч. за
рахунок власних коштів бюджетних установ – 31,8 тис.грн., з неї по
відділу освіти – 22,4 тис.грн по оплаті батьківської плати за утримання
дітей в дитячих дошкільних установах, по відділу культури – 2,8 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 червні
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 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
41,7 тис.грн. і станом на 01.07.2018 р. складає 67,8 тис.грн., термін оплати
якої не настав – відсутня).
По доходах кредиторська заборгованість на звітну дату складає 67,8
тис.грн., з них: по відділу освіти – 66,2 тис.грн. на утримання дітей в
дитячих дошкільних установах, по відділу культури – 1,6 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 році фінасовим управлінням
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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 та червня 1,3 млн.грн. повернуто). За 1 півріччя 2018 року за
користування

тимчасово

вільними

коштами загального

фонду,

районним бюджетом, від установи банку отримано доходів у сумі 46,5
тис.грн.
ТРАНСФЕРТИ, ОДЕРЖАНІ З ДЕРЖАВНОГО, ОБЛАСНОГО
БЮДЖЕТУ ТА ІНШИХ БЮДЖЕТІВ. НАДАНІ ТРАНСФЕРТИ
МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ
До місцевих бюджетів надійшло державних трансфертів у сумі 267
млн.726,4тис.грн., або 56,8% до плану на 2018 рік, 97,5% (-6 млн. 786,0
тис.грн.) до плану на січень - червень 2018 року, та на 14,8%
(+34млн.613,5тис.грн.) більше, ніж за відповідний період минулого року.
Питома вага трансфертів у всіх доходах району становить 91,2%.
Із загальної суми трансфертів надійшло базової дотації 8 млн.884,8
тис.грн., або 100% до плану та на 2млн.369,2тис.грн. (36,4%) більше до
2017

року,

освітньої

субвенції

з

державного

бюджету
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млн.029,2тис.грн., або 100% до плану та на 3млн.821,2тис.грн. (10,3%)
більше до 2017 року, медичної субвенції з державного бюджету надійшло
11 млн.657,1тис.грн., або 100% до плану та на 1 млн.409,2тис.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 9 млн.222,6 тис.грн. або 100% до плану та на 1
млн.702,8тис.грн. (22,6%) більше до минулого року.
Надійшло субвенції на соціальні виплати з державного бюджету в
сумі 185 млн.222,6 тис.грн., або 97,1% (-5млн.449,4тис.грн.) до плану на
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січень - червень та на 39 млн.009,8тис.грн.(26,7%) більше, ніж за
відповідний період минулого року, в тому числі:
субвенції на виплату допомоги сім’ям з дітьми та соціальної
допомоги – 82 млн.848,1 тис.грн., або 80,4 % до плану та на 186,4
тис.грн.(0,2 %) більше минулого року;
субвенції на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування – 1 млн. 209,1 тис.грн.,
або 73,5% до плану та на 50,7 тис.грн.(-4,0%) менше;
субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати – 87 млн.861,7 тис.грн., або 100% до
плану та на 27 млн.789,2 тис.грн.(46,3 %) більше;
субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого
газу – 2 млн.860,1 тис.грн., або 100 % до плану та на 796,6 тис.грн. (38,6
%) більше ніж за відповідний період минулого року;
субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань – 228,1 тис.грн., або 100% до плану та на
72,8 тис.грн. (46,9%) більше до минулого року;
субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 328,0
тис.грн., або 21,2% до плану;
субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету 272,0тис.грн. або 100% до плану, та на
252,2тис.грн. більше минулого року;
субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок
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відповідної субвенції з державного бюджету 563,3 тис.грн. або 100% до
плану;
субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я
за рахунок коштів медичної субвенції – 10 млн.435,7 тис.грн., або 100% до
плану, та на 1 млн.165,1тис.грн. (12,6%) більше до минулого року, в тому
числі від Вашківецької міської ради на вторинну медичну допомогу – 3
млн.471,9 тис.грн., Вижницької міської ради – 6 млн.286,3 тис.грн. ( на
вторинну медичну допомогу – 5 млн.110,8 тис.грн., на первинну медичну
допомогу – 1 млн. 175,5 тис.грн.), на безкоштовні цукрознижувальні
лікарські засобами для хворих на цукровий та нецукровий діабет – 777,5
тис.грн.
Отримано іншої субвенції з міських, селищного, сільських бюджетів
районним бюджетом в загальній сумі 1млн.977,5 тис.грн., в тому числі з
Вижницького міського бюджету - в сумі 1 млн.563,0 тис.грн., або 100% до
плану, з них на утримання Вижницького будинку дитячо-юнацької
творчості

400,0

тис.грн.(100%),

територіального

центру

603,0

тис.грн.(100%), дитячої юнацько-спортивної школи 350,0 тис.грн.(100%),
утримання Центру Червоного Хреста для медико-соціальної підтримки та
реабілітації 50,0тис.грн., оплату енергоносіїв первинного рівня медичної
допомоги 110,0 тис.грн., відшкодування пільг реабілітованим громадянам
за житлово-комунальні послуги 50,0 тис.грн., Вашківецького міського
бюджету в сумі 102,0 тис.грн., на утримання 3-х підопічних в відділенні
стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання
с.Коритне 62,0 тис.грн., відшкодування пільг реабілітованим громадянам
за житлово-комунальні послуги 25,0 тис.грн., підтримку Вижницької РО
ВФСТ «Колос» АПК України 15,0 тис.грн., Лукавецького сільського
бюджету в сумі 172,6 тис.грн. на установи освіти та охорони здоров’я,
Мигівського сільського бюджету в сумі 95,0 тис.грн. на утримання
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установ охорони здоров’я, Долішньошепітського сільського бюджету в
сумі 66,0 тис.грн. на утримання установ освіти.
Надано іншу субвенцію з районного бюджету бюджетам місцевого
самоврядування на утримання дошкільних закладів та установ культури –
8млн. 238,1 тис.грн., або 100% до плану та на 2млн.685,9тис.грн.(+48,4%)
більше минулого року.
ФІНАНСУВАННЯ РАЙОННИХ ПРОГРАМ
На фінансування місцевих програм з районного бюджету за І
півріччя 2018 року спрямовано коштів у

загальній сумі

1 млн.332,0

тис.грн., або 75,7% 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 – 32,6
тис.грн., або 82,3% до уточненого плану на І півріччя 2018 року та менше
на 1,5 тис.грн. до відповідного періоду минулого року, або на 4,4%;
- на

фінансування

районної

програми

підтримки

діяльності

Вижницької районної організації ветеранів України на 2017-2021 роки –
85,5 тис.грн., або 48,6% до уточненого плану на І півріччя 2018 року та
менше на 9,0 тис.грн. відповідного періоду минулого року, або на 9,5%;
- 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) – 77,5 тис.грн., або 84,4% до уточненого плану
на І півріччя 2018 року та більше на 24,7 тис.грн., до відповідного періоду
минулого року, або на 46,8%;
- на фінансування комплексної програми розвитку інформаційної та
видавничої галузей Вижницького району

на 2018-2020 роки – 105,6

тис.грн., або 61,8% до уточненого плану на І півріччя 2018 року та менше
на 8,6 тис.грн. відповідного періоду минулого року, або на 7,5%;
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- на

фінансування

районної

програми

подолання

дитячої

бездоглядності і безпритульності у Вижницькому районі на 2017-2021
роки – 10,2 тис.грн., або 65,8% до уточненого плану на І півріччя 2018
року та менше на 2,8 тис.грн. відповідного періоду минулого року, або на
21,5%;
- на фінансування програми оздоровлення і відпочинку дітей та
розвитку молодіжної політики Вижницького району на 2016-2020 роки –
87,4 тис.грн., або 73,3% до уточненого плану на І півріччя 2018 року та
більше на 12,3 тис.грн. до відповідного періоду минулого року, або на
12,4%;
- на фінансування районної цільової соціальної програми розвитку
фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки – 42,1 тис.грн., або 80,0% до
уточненого плану на І півріччя 2018 року та більше на 13,3 тис.грн.
відповідного періоду минулого року, або на 46,2%;
- на

фінансування

забезпечення

пожежної

програми
безпеки

розвитку
та

цивільного

запобігання

і

захисту,

реагування

на

надзвичайні ситуації у Вижницькому районі на 2016-2019 роки – 25,0
тис.грн., або 100% до уточненого плану на І півріччя 2018 року та менше
на 15,0 тис.грн. відповідного періоду минулого року, або на 37,5%;
- на фінансування програми матеріально-технічного забезпечення
управління

соціального

захисту

райдержадміністрації на 2018-2020 роки -

населення

Вижницької

5,0 тис.грн., або 100% до

уточненого плану на І півріччя 2018 року та менше на 5,0 тис.грн.
відповідного періоду минулого року, або на 50,0%;
- 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 півріччя 2018 року та менше на 68,9 тис.грн.
відповідного періоду минулого року, або 86,1 % ;
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- на фінансування районної програми підтримки та розвитку
діяльності Берегометської лікарні Червоного Хреста на 2017-2019 роки –
563,8 тис.грн., або 83,0% до уточненого плану на І півріччя 2018 року та
більше на 70,1 тис.грн. відповідного періоду минулого року, або на 14,2%;
- 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 – 32,0 тис.грн., або 65,3% до уточненого плану на І півріччя 2018
року та менше на 2,0 тис.грн. в порівнянні із відповідним періодом
минулого року, або на 5,9 рази;
- на

фінансування

районної

комплексної

програми

соціальної

підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2016-2018
роки – 119,2 тис.грн., або 79,5% до уточненого плану на І півріччя 2018
року та більше на 16,8 тис.грн. до відповідного періоду минулого року,
або на 16,4%;
-

на фінансування районної комплексної програми розвитку культури

Вижницького району на 2016-2018 роки 67,0 тис.грн., або 98,5% до
уточненого плану на І півріччя 2018 року та більше на 16,0 тис.грн. до
відповідного періоду минулого року, або на 31,4%;
-

на

фінансування

Програми

поліпшення

кінообслуговування

населення Вижницького району на 2017–2021 роки – 60,0 тис.грн., або
100% до уточненого плану на І півріччя 2018 року та

більше на 0,8

тис.грн. до відповідного періоду минулого року, або на 1,4%;
- на фінансування районної програми забезпечення призову громадян
на військову службу до Збройних сил України на 2016-2020 роки – 8,0
тис.грн., або 47,6% до уточненого плану на І півріччя 2018 року та
більше на 2,0 тис.грн. до відповідного періоду минулого року, або на
33,3%.
ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
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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-червня 2018 року
кошти резервного фонду не використовувались.
Дякую за увагу!
Голосували: прийняти рішення

«Про затвердження звіту про

виконання районного бюджету за І півріччя 2018 року» за основу:
За – 22, утримались – 3, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про затвердження звіту про

виконання районного бюджету за І півріччя 2018 року» в цілому:
За –22, утримались – 3, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (80-24/18 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 90000 гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 90000
гривень за рахунок:
- цільової субвенції з Вижницького міського бюджету по загальному
фонду в сумі 50000 гривень на виконання Програма сприяння діяльності
органу Державної казначейської служби України при казначейському
обслуговування установ та організацій Вижницького району на 2016-2018
роки.
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- цільової субвенції з Вашківецького міського бюджету по
загальному фонду в сумі 40000 гривень, з них для забезпечення прав дітей
з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти
для виплати заробітної плати працівникам інклюзивно-ресурсного центру
в сумі 25000 гривень, для виплати компенсації за невикористані дні
відпустки

соціальним

працівникам,

які

обслуговують

населення

Вашківецької ОТГ.
Збільшується загальний обсяг видатків районного бюджету на 2018
рік в сумі 470000 гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 470000
гривень, з них за рахунок залишку коштів загального фонду районного
бюджету, що утворився на початок року в сумі 380000 гривень, за рахунок
коштів іншої субвенції місцевих рад в сумі 90000 гривень та вносяться
зміни в Джерела фінансування районного бюджету.
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 50000 гривень, в тому числі
по загальному фонду в сумі 50000 гривень, з них:
по КПКВКМБ 0219800 “ Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету

на

виконання

програм

соціально-економічного

розвитку

регіонів” на виконання Програма сприяння діяльності органу Державної
казначейської служби України при казначейському обслуговування
установ та організацій Вижницького району на 2016-2018 роки в сумі
50000 гривень
Головному

розпоряднику

коштів

“Відділ

освіти

Вижницької

районної державної адміністрації” збільшуються асигнування в загальній
сумі 25000 гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 25000
гривень, з них:
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по КПКВКМБ 0611611 “Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері освіти” в сумі 25000 гривень на оплату праці з нарахуваннями
педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру, в тому числі по
КЕКВ 2111 “Заробітна плата” в сумі 20491 гривень, по КЕКВ 2120
“Нарахування на оплату праці” в сумі 4509 гривень.
Головному розпоряднику коштів “Управління соціального захисту
населення Вижницької районної державної адміністрації ” надаються
кошти по загальному фонду в загальній сумі 15000 гривень по КПКВКМБ
0813104 “ Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю” для виплати компенсації за невикористані дні
відпустки

соціальним

працівникам,

які

обслуговують

населення

Вашківецької ОТГ, з них по КЕКВ 2111 “Заробітна плата” в сумі 12295
гривень, по КЕКВ 2120 “ Нарахування на заробітну плату” в сумі 2705
гривень.
Надається інша субвенція з районного бюджету по загальному
фонду Вашківецькому міському бюджету на фінансування делегованих
повноважень в частині культури

на оплату праці з нарахуваннями

працівникам Вашківецької школи мистецтв в сумі 300000 гривень,
Слобода - Банилівському сільському бюджету на оплату праці з
нарахуваннями в сумі 80000 гривень.
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.
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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.
На засіданні профільної постійної комісії районної ради та
засіданні колегії районної ради було внесено наступні зміни:
- Берегометському ЦПМСД – на безоплатний та пільговий
відпуск лікарських засобів для пільгової категорії населення в сумі 10000 грн. за рахунок перерозподілу коштів медичної субвенції;
- Вижницькій районній державній адміністрації на виділення
коштів для фінансування заходів до програми «Забезпечення призову
громадян на військову службу до ЗСУ» на 2016-2020 в сумі - 5000 грн.
за рахунок коштів вільного залишку;
- ВФСТ «Колос» на виділення коштів для фінансування оплати
праці працівників в сумі - 30000 грн. за рахунок коштів вільного
залишку;
- відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації на
фінансування заходів з Програми «Нова українська школа» в сумі 200000 грн. (резервування на спів фінансування).
Голосували: прийняти рішення «Про внесення змін до районного
бюджету на 2018 рік» за основу:
За – 22, утримались – 2, проти – 1.
Голосували: прийняти рішення «Про внесення змін до районного
бюджету на 2018 рік» в цілому:
За –22, утримались – 2, проти – 1.
Вирішили:
Рішення прийняти (81-24/18 додається).
47

Голосували:

прийняти

рішення

«Про

затвердження

розпорядження голови районної ради від 17.05.2017 року №49 «Про
делегування представників до госпітальних рад» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Голосували:

прийняти

рішення

«Про

затвердження

розпорядження голови районної ради від 17.05.2017 року №49 «Про
делегування представників до госпітальних рад» в цілому:
За –25, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (82-24/18 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про встановлення (зміну) меж
населеного пункту с. Мигове Мигівської сільської ради Вижницького
району Чернівецької області» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення «Про встановлення (зміну) меж
населеного пункту с. Мигове Мигівської сільської ради Вижницького
району Чернівецької області» в цілому:
За –25, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (83-24/18 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про затвердження міжнародних
договорів про співпрацю» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення «Про затвердження міжнародних
договорів про співпрацю» в цілому:
За –25, утримались – 0, проти – 0.
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Вирішили:
Рішення прийняти (84-24/18 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про внесення змін в склад

постійних комісій районної ради VІІ скликання» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про внесення змін в склад

постійних комісій районної ради VІІ скликання» в цілому:
За –25, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (85-24/18 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про затвердження тарифів на
послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової
енергії для бюджетних установ з використанням природного газу та
альтернативних джерел енергії, що надаються КП «Ком-сервіс»
Вижницької районної ради» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
На засіданні профільної постійної комісії районної ради та
колегії районної ради було внесено наступні зміни:
1.Виключити п.1 проекту рішення «Затвердити тарифи на
послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової
енергії для бюджетних установ з використанням природного газу, що
надаються

КП

«Ком-сервіс»

Вижницької

районної

ради

на

опалювальний сезон 2018-2019 років:
1.1.за 1 Гкал. по економічно обґрунтованих планових витратах
становить 1764,64 грн .без врахування ПДВ. 5% - відрахування до
резервного капіталу на непередбачені витрати, згідно пункту 23
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Постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 869
в сумі – 88,23 грн.
ПДВ в розмірі 20 % - 370,57 грн.
Всього ціна за 1 Гкал – 2223,44 грн. з ПДВ
Калькуляція розрахунку економічно обґрунтованих витрат
додається згідно додатку 1 до цього рішення.
Вважати пункт 2 проекту рішення пунктом 1.
Доповнити проект рішення пунктом 3 наступного змісту:
«3. КП «Ком-Сервіс» надати економічне обґрунтування щодо
альтернативних джерел енергії та внести пропозиції на засідання
постійної профільної комісії і сесії районної ради та проінформувати
депутатів районної ради з цього питання».
Голосували: прийняти рішення «Про затвердження тарифів на
послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової
енергії для бюджетних установ з використанням природного газу та
альтернативних джерел енергії, що надаються КП «Ком-сервіс»
Вижницької районної ради» в цілому:
За –20, утримались – 1, проти – 3, не голосували – 1.
Вирішили:
Рішення прийняти (86-24/18 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про внесення доповнень до

рішення чотирнадцятої сесії районної ради VII скликання від 30
березня 2017 року №58-13/17 «Про безоплатну передачу майна
закладів охорони здоров’я зі спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міст району у комунальну власність Вижницької
міської об’єднаної територіальної громади» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
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Голосували: прийняти рішення

«Про внесення доповнень до

рішення чотирнадцятої сесії районної ради VII скликання від 30
березня 2017 року №58-13/17 «Про безоплатну передачу майна
закладів охорони здоров’я зі спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міст району у комунальну власність Вижницької
міської об’єднаної територіальної громади» в цілому:
За –25, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (87-24/18 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 Вашківецької міської
територіальної громади» за основу:
За – 25, 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 Вашківецької міської
територіальної громади» в цілому:
За –25, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (88-24/18 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про затвердження акту

приймання-передавання окремого рухомого майна спільної власності
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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 – 25, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про затвердження акту

приймання-передавання окремого 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 –25, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (89-24/18 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про нову редакцію Програми
приватизації

об’єктів

спільної

та

комунальної

власності

територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району на 2018
-2019 роки» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення «Про нову редакцію Програми
приватизації

об’єктів

спільної

та

комунальної

власності

територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району на 2018
-2019 роки» в цілому:
За –25, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (90-24/18 додається).

52

Голосували: прийняти рішення «Про звільнення від оплати за
харчування

дітей

у

загальноосвітніх

навчальних

закладах,

навчально-виховних комплексах та дошкільних установах, що
належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища,
міст району в 2018-2019 навчальному році» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення «Про звільнення від оплати за
харчування

дітей

у

загальноосвітніх

навчальних

закладах,

навчально-виховних комплексах та дошкільних установах, що
належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища,
міст району в 2018-2019 навчальному році» в цілому:
За –25, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (91-24/18 додається).
Голосували:

прийняти

рішення

«Про

використання

революційного прапора ОУН на території Вижницького району» за
основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Голосували:

прийняти

рішення

«Про

використання

революційного прапора ОУН на території Вижницького району»

в

цілому:
За –25, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (92-24/18 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про дострокове припинення дії
контракту з Сичовим П.О.» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
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Голосували: прийняти рішення «Про дострокове припинення дії
контракту з Сичовим П.О.» в цілому:
За –25, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (93-24/18 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про ліквідацію комунального
закладу з фізичної культури і спорту «Вижницька районна дитячоюнацька спортивна школа» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення «Про ліквідацію комунального
закладу з фізичної культури і спорту «Вижницька районна дитячоюнацька спортивна школа» в цілому:
За –25, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (94-24/18 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про надання згоди на поділ та
вилучення частини земельної ділянки по вул.Українській, 88-а в м.
Вижниця для будівництва амбулаторії та розміщення КНП «Центр
первинної медичної допомоги» Вижницької міської ради» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення «Про надання згоди на поділ та
вилучення частини земельної ділянки по вул.Українській, 88-а в м.
Вижниця для будівництва амбулаторії та розміщення КНП «Центр
первинної медичної допомоги» Вижницької міської ради» в цілому:
За –25, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (95-24/18 додається).
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Питання «Різне»:
Голосували: прийняти рішення «Про направлення звернення до
Верховної Ради України щодо закону № 5495 «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо збереження українських
лісів

та

запобігання

незаконному

вивезенню

необроблених

лісоматеріалів» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення та звернення:
1. Прийняти звернення до Верховної Ради України з клопотанням
подолання вето Президента України на закон № 5495 «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів
та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів»
(додається).
2. Це рішення із зверненням направити до Верховної Ради України.
3. Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами
районної ради Івоняка Г.С.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови районної ради Вірсту С.Д.
До Верховної Ради України
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів районної ради VII скликання
23 липня 2018 року Президент Порошенко П.О. наклав вето на Закон
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню
необроблених лісоматеріалів».
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Цей Закон, що прийнятий 3 липня 2018 року Верховною Радою
України має на меті

збереження лісового фонду країни шляхом

обмеження внутрішнього споживання необроблених лісоматеріалів і
посилення

адміністративної

та

кримінальної

відповідальності

за

незаконну вирубку лісу та подальший його експорт поза митним
контролем (контрабанду).
19 липня 2018 року на своєму засіданні Уряд також надав позитивний
висновок та рекомендував Президенту підписати ухвалений парламентом
Закон №5495, який передбачає створення робочих місць і підвищення
доходів українців.
Пропозиціями Президента України запропоновано доопрацювати
зазначений Закон, вилучивши з нього повну заборону на експорт дров,
мотивуючи тим, що така заборона порушує Угоду про асоціацію з ЄС.
Вважаємо, що таким чином українські підприємці опиняться під загрозою
знецінення їхніх інвестицій, позбавлення доступу до сировини, а українці
– втрати нових робочих місць.
Україна повинна зберігати власні природні багатства, захищати
власного виробника та розвивати національну економіку.
Щороку Україна продає меблі та вироби з деревини на 2 млрд. дол.
США, а сусідня Польща - на 20 млрд. дол. Отже, щороку через
контрабанду лісу-кругляка українці втрачають 18 млрд. дол. Натомість ми
створюємо робочі місця за кордоном, а потім змушені купувати імпортний
товар за високими цінами.
Виходячи з наведеної інформації, надсилаємо клопотання Голові
Верховної Ради України і народним депутатам України підтримати Закон
України №5495 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо

збереження

українських

лісів

та

запобігання

незаконному

вивезенню необроблених лісоматеріалів" в редакції, прийнятій Верховною
Радою України 3 липня 2018 року.
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Прийнято на двадцять четвертій
сесії Вижницької районної ради
Чернівецької області
VІІ скликання
30 серпня 2018 року
Вирішили:
Рішення прийняти (96-24/18 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про підтримання звернення

Кам’янської районної ради Черкаської області до Верховної ради
України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України
щодо

врегулювання

питання

фінансування

соціальної

інфраструктури району» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.
1. Підтримати звернення Кам’янської районної ради Черкаської
області до Верховної ради України, Кабінету Міністрів України,
Міністерства фінансів України (прийняте 27.07.2018 року, рішення № 3414/VII)

щодо

врегулювання

питання

фінансування

соціальної

інфраструктури району (додається).
2. Це рішення направити до Верховної ради України, Кабінету
Міністрів України, Міністерства фінансів України.
3. Організацію виконання рішення покласти на керуючого
справами районної ради Івоняка Г.С.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови районної ради Вірсту С.Д.
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Вирішили:
Рішення прийняти (97-24/18 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про підтримання звернення

Чернігівської районної ради Чернігівської області до Міністра
внутрішніх справ України Авакова Арсена Борисовича щодо
фінансових та матеріальних проблем органів правопорядку» за
основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення:
1. Підтримати звернення Чернігівської районної ради Чернігівської
області до Міністра внутрішніх справ України Авакова Арсена
Борисовича (прийняте 24.07.2018 року на двадцять третій сесії сьомого
скликання)

щодо

фінансових

та

матеріальних

проблем

органів

правопорядку (додається).
2. Це рішення направити до Міністра внутрішніх справ України
Авакова Арсена Борисовича.
3. Організацію виконання рішення покласти на керуючого
справами районної ради Івоняка Г.С.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови районної ради Вірсту С.Д.
Вирішили:
Рішення прийняти (98-24/18 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про режим робочого часу на

території Вижницького району» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
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Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується викласти п.1. проекту рішення в наступній редакції:
«1.

Рекомендувати

керівникам

підприємств,

установ,

організацій

незалежно від форм власності, органам державної влади та місцевого
самоврядування, судовим та правоохоронним органам у Вижницькому районі
розглянути на зборах трудового колективу питання запровадження наступного
режиму робочого часу:
- початок робочого дня: 08.00
- закінчення робочого дня – не пізніше 17.00 (виходячи із встановленої
тривалості обідньої перерви)».

Вирішили:
Рішення прийняти (99-24/18 додається).
Голосували: прийняти рішення «» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення та звернення:
Прийняти звернення депутатів районної ради до Чернівецької
обласної ради, Чернівецької обласної державної адміністрації

щодо

передбачення фінансування заходів з проведення 26-го Міжнародного
гуцульського фестивалю на Вижниччині в бюджет на 2019 рік і надіслати
його до Чернівецької обласної ради та Чернівецької обласної державної
адміністрації (звернення додається).
Чернівецька обласна рада
Чернівецька обласна
державна адміністрація
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Звернення
депутатів Вижницької районної ради Чернівецької області
Ми депутати Вижницької районної ради, звертаємося до Вас із
проханням

при

формуванні

бюджету

фінансування заходів з проведення

на

2019

рік

передбачити

26-го Міжнародного гуцульського

фестивалю на Вижниччині.
28-29 липня 2018 року в м.Яремче відбувся 25-й Міжнародний
Гуцульський фестиваль. У мальовниче місто Яремче з’їхалися делегації
гуцулів не тільки з України, а й із різних куточків світу.
Цей захід проводиться в Україні щорічно, починаючи з 1991 року.
28-29 липня у місті Яремче Вижниччина урочисто прийняла
естафету фестивалю. Відтак, свято їде на Буковину.
І вже в наступному 2019 році Вижниччина урочисто буде приймати
26-й Міжнародний гуцульський фестиваль.
Ми, також зможемо достойно прийняти гостей в наступному році на
Буковині, адже наш край славиться самобутньою культурою, звичаями,
традиціями,

неперевершеними

артистами,

музикантами,

а

також

майстрами різних видів прикладного мистецтва. Тому ми повинні
об’єднати зусилля, щоб гарно і достойно провести Міжнародний
Гуцульський фестиваль - 2019.
Необхідно провести капітальні ремонти об’єктів інфраструктури,
автомобільних доріг, будинків культури тощо.
Ми, вважаємо, що проведення таких фестивалів є дуже важливим
для Карпатського регіону, адже вони сприяють підтримці горян,
піднімають їхній дух, демонструють багатство нашого краю, автентичної
гуцульської культури та працюють на розвиток гірського краю.
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На проведення цього престижного дійства необхідні значні
фінансові ресурси для проведення ремонту і підготовки об’єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міст району до Фестивалю.
Просимо Вас при формуванні бюджету на 2019 рік передбачити
фінансування заходів в сумі 2,0 млн. грн. для проведення

26-го

Міжнародного гуцульського фестивалю на Вижниччині.
Заздалегідь вдячні за співпрацю та взаєморозуміння!
Прийнято на двадцять
четвертій сесії Вижницької
районної ради VIІ скликання
30 серпня 2018 року
Вирішили:
Рішення прийняти (100-24/18 додається).
Голосували: прийняти рішення «Про направлення звернення до
ПАТ «Укрнафта» з приводу сплати податку з доходів фізичних осіб до
відповідних місцевих бюджетів у Вижницькому районі» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.
1. Прийняти звернення до ПАТ «Укрнафта»

з приводу сплати

податку з доходів фізичних осіб до відповідних місцевих бюджетів у
Вижницькому районі (додається).
2. Це рішення із зверненням направити до ПАТ «Укрнафта».
3. Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами
районної ради Івоняка Г.С.
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4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови районної ради Вірсту С.Д.
ПАТ «Укрнафта»
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів районної ради VII скликання
Як відомо, у Вижницькому районі ПАТ «Укрнафта» тривалий період
експлуатує земельні ділянки з метою видобутку нафти (будівництво та
обслуговування свердловин Лопушнянського родовища) та здійснює
торгівлю пальним через АЗС в м. Вашківці. Станом на 01.08.2018 року
функціонує 7 таких свердловин.
Однак, не дивлячись на фактичне здійснення господарської
діяльності на території Вижницького району, ПАТ «Укрнафта» не
вчинило юридичні дії з приводу легалізації надходжень відповідних
платежів до місцевих бюджетів району, зокрема – сплати податку на
доходи з фізичних осіб.
Так, згідно з п. 63.3 ст. 63 Податкового Кодексу України, з метою
проведення
реєстрації

податкового
або

взяттю

місцезнаходженням

контролю

платники

на

в

контролюючих

осіб,

відокремлених

облік

юридичних

податків

підлягають
органах

за

підрозділів

юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), також
за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та
нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з
оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце
обліку). Відповідний Порядок обліку платників податків і зборів
затверджений наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №
1588 (далі – Порядок).
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Підпунктом 7.1 пункту 7 Порядку визначено, якщо відповідно до
законодавства в платника податків, крім обов’язків щодо подання
податкових

декларацій

(розрахунків,

звітів)

та/або

нарахування,

утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на території
адміністративно-територіальної одиниці за своїм місцезнаходженням,
виникають

такі

обов’язки

на

території

іншої

адміністративно-

територіальної одиниці, то такий платник податків зобов’язаний стати на
облік за таким неосновним місцем обліку у відповідному контролюючому
органі.
Тобто, якщо юридична особа, що

здійснює діяльність із

використанням праці найманих осіб на іншій території, ніж за основним
місцезнаходженням, відповідні платежі (податок з доходів фізичних осіб,
нарахований працівникам за місцем знаходження нерухомого майна виробничих об’єктів) повинні перераховуватись до місцевого бюджету за
місцезнаходженням відповідного виробничого об’єкту.
З огляду на викладене, Вижницька районна рада звертається до Вас
із вимогою вжити заходів щодо подальшої легалізації та сплати податку з
доходів фізичних осіб до відповідних місцевих бюджетів у Вижницькому
районі (за місцем безпосередньої діяльності - місцезнаходженням
виробничих об’єктів).
Прийнято на двадцять четвертій
сесії Вижницької районної ради
Чернівецької області
VІІ скликання
30 серпня 2018 року
Вирішили:
Рішення прийняти (101-24/18 додається).
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Голосували: прийняти рішення

«Про запит депутата районної

ради Стринадко С.М. стосовно закриття філії «Ощадбанку» 10025/019
в с.Коритне» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.
1. Депутатський запит депутата районної ради Стринадко С.М.
стосовно закриття філії «Ощадбанку» 10025/019 в с.Коритне надіслати
для розгляду та відповідного реагування до Головного офісу «Ощадбанк»
в м.Київ.
2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну
раду у визначений законодавством термін.
Вирішили:
Рішення прийняти (102-24/18 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про запит депутата районної

ради Хоми П.А. стосовно встановлення електричного лічильника на
будинку по вул.Залізнична,8 в смт.Берегомет» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.
1. Депутатський запит депутата районної ради Хоми П.А. стосовно
встановлення електричного лічильника на будинку по вул.Залізнична,8 в
смт.Берегомет надіслати для розгляду та відповідного реагування до
Вижницького РЕМ.
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2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну
раду у визначений законодавством термін.
Вирішили:
Рішення прийняти (103-24/18 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про запит депутата районної

ради Павлюка В.Ю. стосовно грейдерування дороги по вул.Іспаській
в с.Іспас та проведення ямкового ремонту асфальтового покриття
дороги в с.Іспас» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.
1. Депутатський запит депутата районної ради Павлюка В.Ю.
стосовно грейдерування дороги по вул.Іспаській в с.Іспас та проведення
ямкового ремонту асфальтового покриття дороги в с.Іспас надіслати для
розгляду та відповідного реагування до філії «Вижницький райавтодор»
ДП «Чернівецький облавтодор».
2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну
раду у визначений законодавством термін.
Вирішили:
Рішення прийняти (104-24/18 додається).
Голосували: прийняти рішення
ради

«Про запит депутата районної

Погребняка Р.М. стосовно дитячого закладу оздоровлення і

відпочинку «Юність» в смт.Берегомет» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
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Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.
1. Депутатський запит депутата районної ради Погребняка Р.М.
стосовно дитячого закладу оздоровлення і відпочинку «Юність» в
смт.Берегомет

надіслати для розгляду та відповідного реагування до

Кіцманської місцевої прокуратури.
2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну
раду у визначений законодавством термін.
Вирішили:
Рішення прийняти (105-24/18 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про запит депутата районної

ради Погребняка Р.М. стосовно виділення коштів на фінансування
об’єкту у Берегометській ЗОШ І-ІІІ ст.№2» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення.
1. Депутатський запит депутата районної ради Погребняка Р.М.
стосовно виділення коштів на фінансування об’єкту у Берегометській
ЗОШ І-ІІІ ст.№2 надіслати для розгляду та відповідного реагування до
постійної комісії з питань бюджету фінансів і соціально-економічного
розвитку.
2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну
раду у визначений законодавством термін.
Вирішили:
Рішення прийняти (106-24/18 додається).
66

Голосували: прийняти рішення

«Про запит депутата районної

ради Клим Р.Д. стосовно звернення депутатів районної ради до
Кабінету Міністрів України щодо мораторію на підвищення ціни на
газ» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Андрюк М.І. – голова районної ради.
Пропонується наступний текст рішення та звернення:
1.Депутатський запит депутата районної ради Клим Р.Д. стосовно
звернення депутатів районної ради до Кабінету Міністрів України щодо
мораторію на підвищення ціни на газ взяти до відома.
2. Направити

звернення депутатів районної ради стосовно

мораторію на підвищення ціни на газ до Прем’єр Міністра України
Гройсмана В.Б. (додається).
3. Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами
районної ради Івоняка Г.С.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови районної ради Вірсту С.Д.
Прем’єр Міністру України
Гройсману В.Б.
Звернення
депутатів Вижницької районної ради Чернівецької області
Ми, депутати Вижницької районної ради Чернівецької області
звертаємося до Вас з наступного приводу.
Збільшення розміру цін і тарифів на житлово-комунальні послуги,
електрику та газ без одночасного вирішення питань забезпечення повної
зайнятості населення та перегляду рівня мінімальної заробітної плати й
інших соціальних стандартів, призведе до непомірного фінансового
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перенавантаження на кожного жителя району, що свою чергу спровокує
загострення соціальної напруги.
Встановлення

фіксованої

«абонплати»

для

населення

та

промисловості за користування газотранспортними та газорозподільними
мережами, що є стратегічним інфраструктурним ресурсом держави, ще
здорожчить вартість енергоносіїв, зведуть нанівець усі зусилля з
енергозбереження та диверсифікації енергоносіїв, стануть черговим
бар’єром соціально-економічного оздоровлення України.
Просимо вирішити питання скасування прийнятого НКРЕКП
рішення та накладення мораторію на підвищення ціни на газ та тарифів на
житлово-комунальні послуги без проведення належного громадського
обговорення та погодження:
- притягнення до відповідальності винних посадових осіб НКРЕКП
аж до їх звільнення із займаних посад;
-

широкого

обговорення

національної

тарифної

політики

в

Парламенті та Уряді із залученням громадськості, експертів, сторін
соціального діалогу.
Просимо Кабінет Міністрів України прислухатися до проблем людей
на місцях і негайно врегулювати питання із підвищенням тарифів!
Прийнято на двадцять четвертій
сесії Вижницької районної ради
Чернівецької області
VІІ скликання
30 серпня 2018 року
Вирішили:
Рішення прийняти (107-24/18 додається).
Голосували: прийняти рішення

«Про затвердження акту

приймання-передавання рухомого майна

з балансу комунальної
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установи «Вижницька центральна районна лікарня» у комунальну
власність Вашківецької міської об’єднаної територіальної громади та
на баланс комунального закладу «Вашківецький центр первинної
медико-санітарної допомоги» за основу:
За – 25, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про затвердження акту

приймання-передавання рухомого майна

з балансу комунальної

установи «Вижницька центральна районна лікарня» у комунальну
власність Вашківецької міської об’єднаної територіальної громади та
на баланс комунального закладу «Вашківецький центр первинної
медико-санітарної допомоги» в цілому:
За –25, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (108-24/18 додається).
Шановні колеги!
Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути.
Двадцять

четверту сесію районної

ради

сьомого

скликання

оголошую закритою.
Голова районної ради

М.Андрюк
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