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УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

П Р О Т О К О Л 

двадцять шостої сесії районної ради  

VІІ скликання 

20 грудня  2018 року                                                               м.Вижниця 

       1100 год. 

Присутні                         -  24 депутати районної ради 

                                             із  34 (список додається) 

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

Президія:  

Сенчук Р.І. – голова районної державної адміністрації.  

Вірста С.Д.  – заступник голови районної ради. 

Запрошені: 

- депутати обласної ради від Вижницького району; 

- голова, заступники голови райдержадміністрації, начальники 

управлінь і відділів райдержадміністрації; 

- заступник керівника Кіцманської місцевої прокуратури;  

- голова Вижницького районного суду; 

- начальник районного відділу СБУ та начальник Вижницького 

відділення поліції Кіцманського відділу Головного Управління 

Національної поліції в Чернівецькій області; 

Начальники: 

- державної податкової інспекції; 

- управління державної казначейської служби України у 

Вижницькому районі; 

- управління Пенсійного фонду у Вижницькому районі; 

- районного центру зайнятості населення; 
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- 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 шостої сесії районної ради.  

Обрання  секретаріату: 

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

обрати секретаріат двадцять шостої сесії районної ради у складі трьох 

депутатів: 

   За – 24,  проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили:   

Рішення прийняти (додається 144-26/18) 

 

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

лічильну комісію двадцять шостої сесії районної ради.  

   Обрання   лічильної  комісії: 

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

обрати лічильну комісію двадцять шостої сесії районної ради у складі 

трьох депутатів: 

   

За – 24,  проти – 0,  утримались – 0. 

Вирішили :   

Рішення прийняти (додається №145-26/18). 

Обговорення порядку денного та регламенту роботи двадцять 

шостої сесії районної ради VІІ скликання: 

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

прийняти порядок денний та регламент роботи двадцять шостої сесії 

районної ради VІІ скликання за основу: 

За – 24,  проти – 0,  утримались – 0. 



 3 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

На засіданні постійної комісії районної ради з питань   власності, 

агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля 

та надзвичайних ситуацій  та колегії районної ради було внесено 

наступні зміни: 

Назву питання 21 порядку денного двадцять шостої сесії 

районної ради VII   скликання 20 грудня 2018 року «Про надання 

згоди на безоплатне прийняття Трудовим архівом Вижницької 

районної ради упорядкованих документів з кадрових питань 

(особового складу) Вижницької ОДПІ»  викласти в наступній 

редакції: 

«Про надання згоди на безоплатне прийняття Трудовим архівом 

Вижницької районної ради частини упорядкованих документів з 

кадрових питань (особового складу) Вижницької ОДПІ». 

Романюк І.Т. – депутат районної ради вніс пропозицію включити 

в порядок денний двадцять шостої сесії районної ради VII скликання 

питання «Про внесення змін та доповнень до районної  Програми 

«Забезпечення призову громадян на військову службу Вижницького 

району на 2016-2020 роки». 

 

Андрюк М.І. - голова районної ради вніс пропозицію розглянути 

питання «Про внесення змін та доповнень до районної  Програми 

«Забезпечення призову громадян на військову службу Вижницького 

району на 2016-2020 роки» за №7. 

 

Шановні депутати! 

В міжсесійний період надійшло ряд, звернень депутатських 

запитів, листів, а саме: 

1. Про підтримання звернення Карпатського форуму 

народовладдя до Президента України, Верховної ради України, 

Кабінету Міністрів України, щодо вирішення окремих питань  
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фінансового та соціально-економічного розвитку гірських територій 

України. 

2.«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 на 

опалювальний сезон 2019 року». 

3.«Про підтримання звернення Глибоцької районної ради  

Чернівецької області щодо транспортних засобів з іноземною 

реєстрацією». 

 4.«Про депутатський запит депутата районної ради Гайдука В.О. 

щодо введення додаткової ставки інструктора по спорту в штат 

ВФСТ «Колос». 

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.Про Програму економічного і соціального розвитку Вижницького 

району на 2019 рік. 

2.Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва у 

Вижницькому районі на 2019-2021 роки. 

Доповідач по 2-3 питаннях: Федорощак М.М. – начальник відділу 

економіки та агропромислового розвитку Вижницької районної 

державної адміністрації. 

Співдоповідач: Романюк І.Т. – голова постійної комісії з питань 

бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку. 

3.Про затвердження Районної комплексної програми соціальної 

підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2019-2021 

роки. 

Доповідач: Войтенко О.Л. – начальник управління соціального 

захисту населення Вижницької районної державної адміністрації. 

4.Про Комплексну програму розвитку культури Вижницького 

району 2019-2021 років. 

Доповідач: Додяк Н.М.  – начальник відділу культури  Вижницької 

районної державної адміністрації. 
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5.Про Комплексну програму підтримки ветеранів Афганської війни, 

учасників бойових дій та їх сімей Вижницького району на 2019-2022 роки. 

Доповідач: Коновчук В.В. – голова Вижницької районної організації 

УСВА. 

6.Про затвердження Порядку надання одноразових грошових 

допомог малозабезпеченим громадянам, які проживають у Вижницькому 

районі за рахунок Районної комплексної програми соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2019-2021 роки». 

Доповідач: Войтенко О.Л. – начальник управління соціального 

захисту населення Вижницької районної державної адміністрації. 

7.«Про внесення змін та доповнень до районної  Програми 

«Забезпечення призову громадян на військову службу Вижницького 

району на 2016-2020 роки». 

Доповідач: Николайчук О.Б. – головний спеціаліст з питань 

взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 

Вижницької районної державної адміністрації. 

8.Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік. 

9. Про районний бюджет на 2019 рік. 

Доповідач по 8-9 питаннях: Кириляк Л.І. – начальник фінансового 

управління  Вижницької районної державної адміністрації. 

Співдоповідач: Романюк І.Т. – голова постійної комісії з питань 

бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку. 

10.Про розгляд рішення двадцять першої сесії Вижницької міської 

ради VIIІ скликання від 14 вересня 2018 року №204-21/18 «Про надання 

згоди на прийняття майна у комунальну власність Вижницької міської 

ради». 

11. Про надання дозволу на списання та передачу окремого майна, 

що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міст району. 

12.Про затвердження акту приймання-передавання нерухомого 

майна – будівлі в м.Вижниця по вул.Небесної Сотні,5а зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району, з балансу 
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Вижницької районної ради у комунальну власність Вижницької міської 

територіальної громади та на баланс Вижницької міської ради. 

13.Про затвердження акту приймання-передавання рухомого майна 

комунального закладу з фізкультури і спорту «Вижницька районна 

дитячо-юнацька спортивна школа», що ліквідується, зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність 

Вижницької міської територіальної громади. 

14.Про укладення на новий термін дії контракту з керівником 

комунального некомерційного підприємства «Берегометський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Вижницької районної ради. 

15.Про надання дозволу на безоплатну передачу нерухомого майна  

зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницького району, з балансу аптеки №103 м.Вижниця, у комунальну 

власність  Вашківецької міської територіальної громади. 

16. Про ліквідацію структурних  підрозділів аптеки № 103 

м.Вижниця, визначення розміру статутного капіталу та внесення змін до 

статуту аптеки №103 м. Вижниця. 

17. Про безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району у 

комунальну власність територіальної громади с.Лукавці. 

Доповідач по 10-17 питаннях: Никифоряк Ю.П. – голова постійної 

комісії районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, 

земельних відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій.  

18.Про реорганізацію Комунальної установи «Вижницька 

центральна районна лікарня» шляхом перетворення в Комунальне 

некомерційне підприємство «Вижницька районна лікарня» Вижницької 

районної ради. 

Доповідач: Митринюк Ф.В. – головний лікар КУ «Вижницька ЦРЛ».  

19.Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах 

загальної і середньої освіти, навчально-виховних комплексах та 

дошкільних установах, що належать до спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району в 2019-2020 навчальному році. 
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Доповідач: Андрич М.Г. – начальник відділу освіти Вижницької 

районної державної адміністрації. 

20.Про голову постійної комісії районної ради з питань бюджету, 

фінансів і соціально-економічного розвитку. 

21.Про вирішення окремих питань щодо гласності та відкритості 

роботи Вижницької районної ради. 

Доповідач по 20-21 питаннях: Кисилиця М.В.  – голова постійної 

комісії районної ради з питань регламенту, депутатської  діяльності, 

етики, законності і захисту прав громадян. 

22.Про надання згоди на безоплатне прийняття Трудовим архівом 

Вижницької районної ради упорядкованих документів з кадрових питань 

(особового складу) Вижницької ОДПІ. 

Доповідач: Лучик О.М. – завідувач трудового архіву Вижницької 

районної ради. 

23.Про план роботи Вижницької районної ради VII скликання на 

2019 рік.  

Доповідач: Івоняк Г.С.  – керуючий справами Вижницької  районної 

ради. 

24.Різне. 

 

Шановні депутати! 

Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», 

Регламенту Вижницької районної ради,  пропозицій щодо оприлюднення і  

включення в порядок денний двадцять шостої сесії інших питань і 

проектів рішень до них  у встановлені терміни не надходило. 

 Голосували:  

Прийняти порядок денний та регламент роботи двадцять шостої  

сесії районної ради VІІ скликання в цілому: 

За – 24,  проти – 0,  утримались – 0. 

Розгляд питань порядку денного: 

Слухали: Федорощака Миколу Миколайовича – начальника 

відділу економіки та агропромислового розвитку Вижницької 

районної державної адміністрації з питання «Про Програму 
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економічного і соціального розвитку Вижницького району на 2019 

рік». 

     

Шановні депутати! 

           Програму економічного і соціального розвитку Вижницького 

району на 2019 рік розроблено відділом економки та агропромислового 

розвитку районної державної адміністрації з  урахуванням   пропозицій 

структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих 

органів об’єднаних територіальних громад, селищної, сільських рад, 

завдань і заходів районних програм у розрізі галузей і сфер діяльності на 

виконання розпоряджень обласної державної адміністрації від 28.08.2018 

року №871-р «Про формування проекту Програми економічного і 

соціального розвитку Чернівецької області на 2019 рік» та районної 

державної адміністрації від 14.09.2018 року № 292 «Про формування 

проекту Програми економічного і соціального розвитку Вижницького 

району на 2019 рік».  

       Програма передбачає забезпечення погоджених спільних дій 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

за для втілення єдиної державної політики розвитку району. 

Програму розроблено з урахуванням завдань і положень Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», Стратегії розвитку Чернівецької області на 

період до 2020 року та Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках 

Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року. 

  Метою Програми є забезпечення стабілізації економіки, створення 

умов для динамічного і збалансованого розвитку району та підвищення 

якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних 

зрушень. 

Аналіз стану виконання Програми економічного і соціального 

розвитку Вижницького району на 2018 рік свідчить, що вжиті заходи, які 

здійснювалися впродовж звітного періоду, сприяли стабілізації та 

подальшому нарощуванню економічного потенціалу району. Особлива 

увага органами місцевого самоврядування та виконавчої влади 
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приділялася пріоритетним напрямкам розвитку економіки району, а саме: 

розвитку промислового комплексу, високопродуктивності 

агропромислового комплексу, рекреаційно-туристичної сфери 

інфраструктури та будівництва.  

Промисловий потенціал району представлений 25 середніми та 

малими підприємствами основного кола. Відповідно до галузевої 

структури, основу промислового комплексу району формують 

підприємства з виготовлення виробів з деревини (17), виробництва 

харчових продуктів та напоїв (2), добувної промисловості і розроблення 

кар’єрів (4), виробництва готових металевих виробів (1), виробництва 

паперу та поліграфічної діяльності (1). 

За 9 місяців 2018 року обсяг виробництва продукції промисловими 

підприємствами району склав 134,1 млн. грн., що на 0,4 млн. грн. (100,3%) 

більше, порівняно з аналогічним періодом 2017 року.  

Зовнішньоекономічною діяльністю займалися підприємства 

деревообробної галузі (ТзОВ «Здоровий сон», ДП «Берегометське ЛМГ», 

МПП «Красток», ПП «Ковалі», Вижницький держспецлісгосп АПК, ПП 

«СЕШ» та ТОВ «Стробіле Енерджі»). Обсяг експортованої промислової 

продукції склав 70,8 млн. грн., що більше аналогічного періоду минулого 

року на 13,4 млн. грн. (23,3 %).  

Агропромисловий комплекс відіграє особливу роль в соціально-

економічному житті району, адже 34% площі території району задіяні в 

сільському господарстві.  

Вся посівна площа під урожай 2018 року за оперативними даними 

склала 19372 га, з них озимі культури всього - 4956 га, з них озимі зернові 

всього - 3373 га, в т.ч. озима пшениця - 3040 га, озиме жито - 59 га, 

озимий ячмінь - 274 га, та озимий ріпак - 1583 га ; ярина в структурі 

займає 10131 га, з них: ярі зернові всього 2392 га, в т.ч. ярий ячмінь – 516 

га, овес - 28 га, кукурудза на зерно 1821 га, гречка - 18 га, бобові - 9 га, соя 

- 2815 га, соняшник 278 га, картопля - 3070 га, овочі - 521 га, кормові 

культури - 1055га.  

В результаті складних погодних умов, що складалися під час всього 

періоду вегетації та дозрівання ранніх зернових культур, очікується 
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значний недобір зерна урожаю 2018 року, валове виробництво якого по 

всіх категоріях господарств за оперативними даними очікується у 

бункерній вазі на рівні 24-25 тис.тонн., проти 29 тис.тонн в минулому 

році. 

Разом з тим зібрано гарний врожай картоплі, валове виробництво 

якої очікується на рівні 58,3 тис.тонн, що на 3,0 тис.тонн більше ніж 

аналогічний показник 2017 року.  

Станом на 01.10.2018 року в основних сільськогосподарських 

підприємствах району поголів’я ВРХ склало 121 гол., в тому числі корів - 

50 гол. Поголів’я свиней - 1093 гол. (на 95 гол. більше ніж в минулому 

році). Валовий надій молока склав 1444 ц., середній надій молока на склав 

2888 кг. Вирощування худоби і птиці в живій вазі склало 917,97 ц. 

 На 2018 рік укладено 7275 договорів оренди земельних часток (паїв), 

площа орендованої землі - 7327 га, нараховано орендної плати на загальну 

суму 6089,8 тис. грн., орендарями земельних часток (паїв) фактично 

сплачено - 5739 тис.грн., або 93% до нарахованої.  

Одним з найбільш ефективних шляхів розвитку економіки району є 

покращення інвестиційного клімату. Залучено інвестицій в галузі району: 

сільське господарство - 1000,0 тис.грн., промисловий комплекс - 3301,0 

тис.грн., рекреаційно-туристична сфера - 37,1 тис.грн., житлово-

комунальне господарство – 2027,5 тис.грн., транспортна 

інфраструктура - 41380,8 тис.грн., освіта - 3204,8 тис. грн., охорона 

здоров’я - 825,3 тис. грн., культура - 382,3 тис. грн.  

Згідно статистичних даних у розвиток економіки району за 9 місяців 

2018 року за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 69,7 млн.грн. 

капітальних інвестицій, що на 21,4 млн. грн. (44,3%) більше порівняно з 

відповідним періодом минулого року. В розрахунку на одну особу по 

району обсяг інвестицій склав 1153,0 грн., або 359,3 грн. (45,3%) більше 

відповідного періоду минулого року. 

Обсяг внесених з початку інвестування в економіку району прямих 

іноземних інвестицій у формі акціонерного капіталу становить 3344,0 тис. 

дол. США. В розрахунку на одну особу обсяг інвестицій склав 60,2 дол. 

США.                                                    
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Туристичні послуги в районі надавали 67 суб’єктів туристичної 

діяльності, з них 16 об’єктів туристично-рекреаційного призначення і 51 

садиб сільського зеленого туризму. Туристичними закладами району було 

внесено туристичний збір в розмірі 5,3 тис.грн. (без врахування ОТГ) та 

прийнято близько 12 тис. осіб, як вітчизняних, такі іноземних туристів.  

В районі працює 3254 суб`єкти підприємницької діяльності, в тому 

числі: 3057 - фізичних осіб, 197 - малих і середніх підприємств. За звітний 

період зареєстровано 6 юридичних осіб та 369 фізичних осіб-підприємців. 

При цьому в районі налічується 85 фермерських господарства. В галузі 

торгівлі функціонують 520 об'єктів роздрібної торгівлі, які належать як 

юридичним так і фізичним особам та 121 підприємств ресторанного 

господарства. В галузі побутового обслуговування працює 115 

підприємницьких закладів. Значну частину у загальному обсязі 

реалізованої продукції району займають малі та середні підприємства – 

43%. Суб`єкти малого та середнього підприємництва відіграють помітну 

роль у наповненні бюджетів усіх рівнів. Частка надходжень від даної 

категорії платників податків в загальній сумі надходжень складає - 26%. 

З метою продовження впровадження енергоефективності та 

енергозбереження в бюджетних установах Вижницького району 

проведено ряд наступних заходів: проведено капітальний ремонт 

котелень Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст. на загальну суму 100,0 тис.грн.; 

Берегометської ЗОШ І-ІІІ ст №2 на загальну суму 250,0 тис.грн.; 

капітальний ремонт системи опалення в Коритненській ЗОШ І-ІІІ ст. на 

загальну суму 250,0 тис.грн. та водяного опалення Коритненського ДНЗ 

на загальну суму 170,4 тис.грн.; проведені роботи по встановленню 

віконних енергозберігаючих блоків в Бережницькому НВК на загальну 

суму 100,0 тис.грн., Сл.Банилівському НВК на загальну суму 80,0 тис.грн., 

в Мигівській амбулаторії ЗПСМ на загальну суму 25,0 тис. грн., 

Великівському сільському клубі в сумі 65,0 тис.грн.; закуплені нові 

кахельні комплекти та проведені роботи щодо заміни старих пічок в 

Бережонському НВК на загальну суму 30,0 тис.грн.. 

Крім того для приведення в належний стан об’єктів соціальної сфери 

та створення сприятливих умов перебування в освітніх установах 
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проведено капітальний ремонт, а саме в Банилівській ЗОШ І-ІІІ ст. 

проведено капітальний ремонт каналізаційної системи на загальну суму 

70,0 тис.грн. та проведено капітальний ремонт Банилівського ДНЗ на 

загальну суму 141,7 тис.грн.; проведено капітальний ремонт внутрішніх 

вбиралень в НВК «Берегометська гімназія» на загальну суму 100,0 

тис.грн. та Сл.Банилівському НВК на загальну суму 100,0 тис.грн. Для 

здійснення поточних ремонтів було придбано будівельні матеріали на 

загальну суму 250,0 тис.грн. По закладах культури проведено 

капітальний ремонт Вовчинецького сільського клубу на загальну суму 

183,4 тис.грн. Також, у звітному періоді проведено ремонтні роботи в 

закладах охорони здоров’я, а саме в КУ «Вижницька районна центральна 

лікарня» з метою приведення у належний санітарний стан будівлі моргу 

проведено капітальний ремонт на загальну суму коштів 343,5 тис.грн., 

крім того проведено капітальний ремонт технічних приміщень на суму – 

169,2 тис.грн. та приміщення харчоблоку в сумі 0,8 тис.грн.; в Мигівської 

АЗПСМ проведено капітальний ремонт в сумі 25,0 тис.грн. 

Проведено роботи щодо будівництва, реконструкції, ремонту і 

утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення та ремонту і утримання вулиць у населених пунктах, що 

належать до комунальної власності. Зокрема експлуатаційне утримання 

автодоріг державного значення - 5299,9 тис. грн, автодоріг місцевого 

значення – 1957,6 тис. грн. комунальних автодоріг місцевих рад району - 

265,0 тис.грн.. Крім того, проведено поточний середній ремонт дороги 

О26004 Вашківці - Карапчів - Лукавці на суму 25,4 млн.грн.; поточний 

середній ремонт частини дороги Т-26-01 в с.Банилів протяжністю 0,8 км. 

вартістю 8,0 млн. грн. 

Пріоритетні напрями економічного 

і соціального розвитку Вижницького району на 2019 рік 

1 Розвиток та 

модернізація 

інфраструктури, 

насамперед 

транспортних 

1.1. Будівництво пішохідного 

переходу через річку Сірет  із 

можливістю проїзду автомобіля 

швидкої допомоги в 

смт.Берегомет. 

Забезпечення 

транспортного 

сполучення, 

зокрема 

безперешкодного 
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комунікацій та 

житлово-

комунальної 

сфери 

сполучення 

селища Берегомет 

із селом Заріччя та 

забезпечення 

проїзду жителям 

зазначених 

населених пунктів 

до дороги яка 

сполучає із 

районним 

центром. 

2 Гармонійний 

розвиток провідних 

галузей економіки 

регіону 

 

2.1. Продовження робіт щодо 

виготовленні дозвільної 

документації для введення в 

експлуатацію промислового 

підприємства по виробництву 

електроенергії ТзОВ 

«Енергоінвест» в с.Іспас. А 

також встановлення турбін на 

підприємстві. 

2.2. Виготовлення проектно-

кошторисної документації, 

отримання дозволів на  

будівництво об’їзної дороги 

Іспаською філією «Клесівський 

кар’єр Нерудних копалин 

«Технобуд» з метою власного 

використання для перевезення 

продукції. 

2.3.Виконання першочергових 

заходів щодо підвищення 

родючості ґрунтів 

використовуючи 

Збільшення 

виробництва 

товарної 

продукції, 

надходжень до 

бюджетів усіх 

рівнів, створення 

нових робочих 

місць, 

виробництво 

альтернативних 

видів палива. 

Збільшення 

валового 

виробництва 

зернових культур. 

Збільшення 

якісного 

насіневого 

матеріалу. 
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ресурсозберігаючі технологій 

(mini-till) в кількості 1250 га.  

2.4. Завершення будівництва, 

введення в експлуатацію 

елеватора ТОВ «Захід-Агро» 

м.Вашківці. 

3 Розвиток 

туристичного 

потенціалу 

 

3.1.Продовження будівництва 

туристичної бази (комплексу) в 

с. Мала Виженка приватним 

підприємцем Кулінковичем О.Б. 

3.2. Введення в експлуатацію 

сільської зеленої садиби «Зруб» 

в с.Виженка. 

3.3. Введення в експлуатацію, 

відкриття кінно-спортивного 

клубу «Migovo stables» в 

с.Мигове. 

3.4. Завершення будівництва 

крісельного підйомника СП 

ВКФ «Саторі» 

Покращення 

туристичної 

інфраструктури, 

збільшення 

кількості робочих 

місць та потоку 

туристів у районі. 

4 Розвиток 

культури і 

духовності 

4.1.Організація та проведення 

ХХVI Міжнародного 

гуцульського фестивалю;  

4.2. Проведення капітального 

ремонту Вижницького РБНТД 

 

Забезпечення 

збереження та 

розвитку  

культурно-

мистецької  та 

духовної 

спадщини району. 

Покращення 

матеріально-

технічної бази з 

метою покращення 

умов праці та 

функціонування 
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закладів культури 

району.  

5 Розвиток 

науки та 

освіти 

5.1. Будівництво спортивного 

майданчика зі штучним 

покриттям Банилівської ЗОШ І-

ІІІ ст. в с.Банилів; 

5.2. Капітальний ремонт корпусу 

А Мигівського НВК з 

можливістю розміщення ДДУ 

Покращення умов 

надання освітніх 

послуг, 

збільшення рівня 

охоплення дітей 

дошкільною 

освітою та 

покращення умов 

навчання. 

6 Розвиток системи 

соціального захисту 

населення, охорони 

здоров’я, спорту 

6.1. Капітальний ремонти 

приміщень та інженерних мереж 

пологового будинку, даху 

корпусів терапії та бухгалтерії, 

харчоблоку, зовнішніх мереж 

КУ «Вижницька центральна 

районна лікарня»  

Покращення 

надання якості 

медичних послуг, 

належні умови під 

час стаціонарного 

перебування, 

покращить 

санітарно-

гігієнічних норм, 

скорочення 

енергоспоживання 

7 Впровадження 

екологічних та 

енергозберігаючих 

технологій 

7.1. Встановлення сонячних 

колекторів для підігріву води в 

Мигівському НВК; 

7.2. Заміна газових котлів на 

енергозберігаючі з 

використанням альтернативних 

видів палива:  

- капітальний ремонт котельні 

(заміна газових котлів на 

альтернативний вид палива) 

Мигівського НВК; 

Ефективне 

використання 

енергоресурсів, 

раціональне 

використання 

бюджетних коштів 

шляхом 

впровадження 

енергозберігаючих 

заходів, при цьому 

створення 
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- поточний ремонт котельні та 

системи опалення (заміна 

газових котлів на 

альтернативний вид палива) 

Банилівської ЗОШ І-ІІІ ст.;  

- капітальний ремонт котельні 

(заміна газових котлів на 

альтернативний вид палива)  

НВК «Берегометська гімназія»  

смт. Берегомет;  

- капітальний ремонт котельні 

(заміна газових котлів на 

альтернативний вид палива) 

Коритнянської ЗОШ І-ІІІ ст. 

с.Коритне, вул.Головна,15; 

7.3.Енергозбереження шляхом 

заміни вікон, дверей, покрівлі 

даху в закладах освіти: 

- заміна покрівлі в НВК 

«Берегометська гімназія» смт. 

Берегомет; 

- заміна покрівлі в 

Берегометській ЗОШ І -ІІІ ст. 

№3 смт. Берегомет; 

- капітальний ремонт (заміна 

вікон ) в Берегометському ЗНЗ 

ДНЗ смт. Берегомет; 

- капітальний ремонт (заміна 

вікон ) в Берегометській ЗОШ І -

ІІІ ст. №4 смт. Берегомет; 

- капітальний ремонт покрівлі 

Долішньошепітської НВК (ЗОНЗ  

І-ІІІ ступеня) (ДНЗ) по вул. 

сприятливих умов 

для надання 

якісних освітніх 

послуг. 
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Головній, 62 Б в селі Долішній 

Шепіт.  

 

Голосували: прийняти рішення  «Про Програму економічного і 

соціального розвитку Вижницького району на 2019 рік» за основу: 

За – 24, утримались – 0, проти – 0. 

 

Запитання: 

Погребняк Р.М. – депутат районної ради. 

Яка сума коштів буде виділена на ремонт Вижницького РБНТД? 

 

Відповідь:  

Федорощак М.М. – начальник відділу економіки та 

агропромислового розвитку Вижницької районної державної 

адміністрації.   

 

Планується виділити кошти в сумі 7 млн.грн., 10% кошти місцевих 

бюджетів.   

Запитання: 

Хома П.А. – депутат районної ради. 

Кошти на ремонт доріг виділено на область чи на район? 

 

Відповідь:  

Федорощак М.М. – начальник відділу економіки та 

агропромислового розвитку Вижницької районної державної 

адміністрації.   

 

Кошти виділено на область і поки ще не розподілено.   

Зі співдоповіддю слухали Романюка І.Т. – голову постійної 

комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-

економічного розвитку.  

На постійній комісії районної ради та засіданні колегії районної 

ради було внесено наступні зміни: 
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Начальнику відділу економіки та агропромислового розвитку 

Вижницької районної державної адміністрації Федорощаку М.М. 

внести зміни до проекту Програми економічного і соціального 

розвитку Вижницького району на 2019 рік, а саме включити наступні 

об’єкти : 

-  капітальний ремонт приміщення Коритненської ЗОШ І-ІІІ ст. 

- 1490,0 тис. грн.; 

 - капітальний ремонт системи теплопостачання Коритненської 

ЗОШ І-ІІІ ст. - 600,0 тис. грн.; 

  - капітальний ремонт приміщень та інженерних мереж 

пологового будинку, даху корпусів терапії та бухгалтерії, харчоблоку, 

зовнішніх мереж КУ «Вижницька центральна районна лікарня» по 

вул. Й. Бурги, 5  -  6805,8 тис. грн.; 

  - співфінансування з місцевих бюджетів видатків щодо 

фінансування з державного бюджету за рахунок коштів отриманих від 

ЄС (секторальна підтримка) , орієнтовно - 300,0 тис.грн.; 

  - капітальний ремонт приміщення та актової зали 

Берегометського ДНЗ «Барвінок»  - орієнтовна вартість - 900,0 тис. 

грн. 

2.1. Врахувати у Переліку інвестиційних програм (проектів), що 

можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок бюджетних коштів  

об’єкти, реалізація яких не завершена у 2018 році. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про Програму економічного і 

соціального розвитку Вижницького району на 2019 рік»   в цілому: 

За –24, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (146-26/18 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про Програму розвитку малого і 

середнього підприємництва у Вижницькому районі на 2019-2021 

роки» за основу: 

За – 24, утримались – 0, проти – 0. 
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Голосували: прийняти рішення  «Про Програму розвитку малого і 

середнього підприємництва у Вижницькому районі на 2019-2021 

роки»   в цілому: 

За –24, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (147-26/18 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Районної 

комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств 

населення «Турбота» на 2019-2021 роки» за основу: 

За – 24, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Районної 

комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств 

населення «Турбота» на 2019-2021 роки»   в цілому: 

За –24, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (148-26/18 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про Комплексну програму 

розвитку культури Вижницького району 2019-2021 років» за основу: 

За – 24, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про Комплексну програму 

розвитку культури Вижницького району 2019-2021 років»   в цілому: 

За –24, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (149-26/18 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про Комплексну програму 

підтримки ветеранів Афганської війни, учасників бойових дій та їх 

сімей Вижницького району на 2019-2022 роки» за основу: 

За – 24, утримались – 0, проти – 0. 
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Голосували: прийняти рішення  «Про Комплексну програму 

підтримки ветеранів Афганської війни, учасників бойових дій та їх 

сімей Вижницького району на 2019-2022 роки»   в цілому: 

За –24, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (150-26/18 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Порядку 

надання одноразових грошових допомог малозабезпеченим 

громадянам, які проживають у Вижницькому районі за рахунок 

Районної комплексної програми соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2019-2021 роки» за 

основу: 

За – 24, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Порядку 

надання одноразових грошових допомог малозабезпеченим 

громадянам, які проживають у Вижницькому районі за рахунок 

Районної комплексної програми соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2019-2021 роки»   в 

цілому: 

За –24, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (151-26/18 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін та доповнень 

до районної  Програми «Забезпечення призову громадян на військову 

службу Вижницького району на 2016-2020 роки»  за основу: 

За – 24, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін та доповнень 

до районної  Програми «Забезпечення призову громадян на військову 

службу Вижницького району на 2016-2020 роки»   в цілому: 

За –24, утримались – 0, проти – 0. 
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Вирішили: 

Рішення прийняти (152-26/18 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 дохідної частини районного бюджету на 2018 

рік в сумі 61700 гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 61700 

гривень за рахунок:                                          

- цільової субвенції з Вашківецького міського бюджету по загальному 

фонду в сумі 27000 гривень, з них на виконання районної програми 

підтримки діяльності Вижницької районної організації ветеранів, 

політв’язнів та репресованих України на 2017 - 2021 роки в сумі 2000 

гривень, на виконання Програми сприяння діяльності органу Державної 

казначейської служби України при казначейському обслуговування 

установ та організацій Вижницького району на 2016-2018 роки в сумі 

25000 гривень;  цільової субвенції з Долішньошепітського сільського 

бюджету в  загальній сумі 34700 гривень, в тому числі на харчування  

дітей пільгової категорії (СЖО) Долішньошепітського НВК та 

Лопушнянської ЗОШ І-ІІІ ст. в сумі 16000 гривень, на перебудову пічки у 

Долішньошепітському НВК(дошкільний підрозділ)  в сумі 13700 гривень, 

на виконання Програми  сприяння діяльності органу Державної 

казначейської служби України при казначейському обслуговуванні 

установ Вижницього району на 2016 -2018 роки в загальній сумі 

5000гривень.  

      Збільшується загальний обсяг видатків районного бюджету на 

2018 рік в сумі  в сумі 61700 гривень, в тому числі по загальному фонду в 

сумі 61700 гривень, з них за рахунок іншої субвенції з місцевих бюджетів 

та збільшуються призначення головним розпорядникам коштів районного 
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бюджету в загальній сумі 713700 гривень за рахунок зменшення  

резервного фонду районного бюджету. 

         У зв’язку із зазначеним вносяться відповідні зміни асигнувань 

головним розпорядникам коштів районного бюджету: 

    Головному розпоряднику коштів “Районна рада” збільшуються 

асигнування в по загальному фонду в сумі 14000 гривень, з них: 

       по КПКВКМБ 0113192 “Надання фінансової підтримки 

громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких 

має соціальну спрямованість”, КЕКВ 2730 “Інші виплати населенню ” в 

сумі 2000 гривень на виконання районної програми підтримки діяльності 

Вижницької районної організації ветеранів, політв’язнів та репресованих 

України на 2017 - 2021 роки за рахунок іншої субвенції з місцевих 

бюджетів; 

       по КПКВКМБ 0118410  “Фінансова підтримка засобів масової 

інформації”  збільшуються асигнування на 12000 гривень на виконання 

Комплексної програми розвитку інформаційної та видавничої галузей 

Вижницького району на 2018-2020 роки  на радіомовлення. 

       Крім того, за пропозицією Вижницької районної ради 

здійснюється перерозподіл асигнувань: а бюджетною програмою 

“Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” склалася 

економія по енергоносіях в сумі 37800 гривень, що спрямовується на 

заробітну плату з нарахуваннями в сумі 37800 гривень;  за бюджетною 

програмою “Інша діяльність у сфері державного управління” склалася 

економія по енергоносіях в сумі 16580 гривень, що спрямовується на  

нарахування  на оплату праці в сумі 1230 гривень та на придбання 

матеріалів, обладнання та інвентаря в сумі 15350 гривень. 

        По головному розпоряднику коштів “Вижницька районна 

державна адміністрація ” збільшуються асигнування в по загальному 

фонду в сумі 30000 гривень, з них за бюджетною програмою “Субвенція з 

місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів” на виконання Програми 
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сприяння діяльності органу Державної казначейської служби України при 

казначейському обслуговування установ та організацій Вижницького 

району на 2016-2018 роки в сумі 30000 гривень за рахунок субвенції з 

Вашківецького міського бюджету. 

За пропозицією  районного центру соціальних служб для сімї, дітей та 

молоді Вижницької райдержадміністрації здійснюється перерозподіл 

асигнувань за бюджетною програмою “ Утримання та забезпечення 

діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді”   за 

рахунок економії  асигнувань по КЕКВ 2271 “Оплата теплопостачання” в 

сумі 1025 гривень, по КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання та 

водовідведення “ в сумі 340 гривень, що спрямовується по КЕКВ 2120 

“Нарахування на оплату праці ” в сумі 1025 гривень та по КЕКВ 2250 

“Видатки на відрядження”  в сумі  340 гривень. 

          По головному розпоряднику коштів “Відділ освіти 

райдержадміністрації ” збільшуються асигнування в по загальному фонду 

в сумі 481400 гривень, з них за рахунок зменшення резервного фонду в 

сумі 451700 гривень:  

- за бюджетною програмою «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа 

дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 

колегіуми»(НВК)   в сумі 29700 гривень, з них по КЕКВ 2230 «Продукти 

харчування»  в сумі 16000 гривень, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» в сумі 13700 гривень (перебудова пічки у 

Долішньошепітському НВК дошкільний підрозділ) за рахунок іншої 

субвенції з місцевих бюджетів та в сумі 451700 гривень, з них по КЕКВ 

2230 «Продукти харчування»  в сумі 420200 гривень, по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 31500 гривень за 

рахунок зменшення обсягу по резервному фонду районного бюджету. 

           За пропозиціями відділу освіти райдержадміністрації у зв’язку 

з економією коштів, що склалася здійснюється перерозподіл асигнувань, а 

саме:  

- за бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» 

скорочуються асигнування в сумі 50225 гривень, з них, по КЕКВ 2230 

«Продукти харчування» в сумі 31 000 гривень, КЕКВ 2240 «Оплата 
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послуг(крім комунальних)» в сумі 8 000 гривень,КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження»  в сумі 1000 гривень, КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев’язувальні матеріали»  в сумі 350 гривень, КЕКВ 2120 «Нарахування 

на оплату праці»  в сумі 9 000 гривень, КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  в 

сумі 543 гривень, КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв»  в сумі 332 

гривень та  спрямовуються на видатки за бюджетною програмою 

«Загальноосвітні школи (в т. ч. школа дитячий садок, інтернат при школі), 

спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми»(НВК) в сумі 50225 

гривень, з них по КЕКВ 2230 «Продукти харчування»  в сумі 31 000,00 

гривень КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

збільшується  в сумі 19 225,00гривень; 

- за бюджетною програмою «Методичне забезпечення діяльності 

навчальних закладів» у зв’язку з економією коштів по КЕКВ 2271 «Оплата 

теплопостачання»  скорочуються видатки в сумі 12 500 гривень, КЕКВ 

2272 «Оплата водопостачання та водовідведення»  в сумі 250 гривень, 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»  в сумі 3000 гривень, КЕКВ 

2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» в сумі 1 341 гривень та 

спрямовуються за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» в сумі 14 091 гривень, КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 

3000,00 гривень; 

- за бюджетною програмою «Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»  

у зв’язку з економією коштів скорочуються  видатки по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 3503 гривень, 

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі  783 

гривень, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 1 000 гривень, КЕКВ 

2274 «Оплата природного газу» в сумі 3000 гривень  та спрямовуються по 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  в сумі 8 286,00 гривень; 

- за бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері освіти» 

у зв’язку з економією коштів по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»  в 

сумі 7 240,00 гривень спрямовуються на «Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» в сумі 7240 гривень, у зв’язку з економією коштів також 
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зменшуються видатки в сумі 8950 гривень, в тому числі по КЕКВ 2271 

«Оплата теплопостачання»  в сумі 7 000 гривень, КЕКВ 2272 «Оплата 

водопостачання та водовідведення» в сумі 550 гривень, КЕКВ 2250 

«Видатки на відрядження» в сумі 1400 гривень та спрямовується на 

виплату заробітної плати та придбання матеріалів в сумі 16190 гривень, з 

них по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» збільшити в сумі 8 950 гривень. 

За пропозиціями  відділу культури Вижницької райдержадміністрації  

у зв’язку з економією коштів, що склалася в сумі 4300 гривень, 

скорочуються видатки   за бюджетною програмою  «Забезпечення 

діяльності бібліотек» в загальній сумі 1500 гривень, з них по КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 1300 гривень, по КЕКВ 2800 

«Інші поточні видатки» в сумі 200 гривень; за бюджетною програмою 

«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших клубних закладів» в загальній сумі 1500 гривень по 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 1500 гривень;  за 

бюджетною програмою «Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, 

театральними, хоровими, мистецькими)» в загальній сумі 1300 гривень по 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 1300 гривень,  та 

спрямовуються на придбання бензину у зв’язку з проведенням заходів до 

Дня Св. Миколая, організації благодійних концертів з виїздом у заклади 

закритого типу (геріатричні будинки, дитячі будинки),а саме, за 

бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва» в загальній сумі 4300 гривень, них по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 4300 гривень. 

Крім того, здійснюється перерозподіл асигнувань, а саме: 

- за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності палаців і 

будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 

по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу»  збільшуються асигнування в 

сумі 3500 гривень за рахунок зменшення по КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» в сумі 3500 гривень;  

      - за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів в 

галузі культури і мистецтва»  зменшуються асигнування по  КЕКВ 2111 
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«Заробітна плата» в сумі 19000 гривень та збільшуються асигнування по 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 4000 гривень, по КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 15000 гривень. 

        Надається інша субвенція з районного бюджету по загальному 

фонду Слобода - Банилівському сільському бюджету на оплату праці з 

нарахуваннями в  сумі 75000, по Коритнянському сільському бюджету в 

сумі 175000 гривень, з них на оплату праці з нарахуваннями в сумі 129200 

гривень, на оплату енергоносіїв в сумі 3900 гривень за рахунок зменшення  

обсягу резервного фонду районного бюджету в сумі 250000 гривень.  

        Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 

2012 року №106 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій» (із змінами та 

доповненнями)  та з врахуванням листа відділу освіти від 22.11.2018 року 

№1174 здійснюється зміна цільового призначення по об’єктах, 

визначеного у відповідному рішенні Кабінету Міністрів України по 

спеціальному фонду, а саме: 

по  КПКВКМБ 0617363 “Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій”  з «капітальний ремонт (заміна вікон і дверей) Бережницького 

НВК, с. Бережниця» на «капітальний ремонт системи опалення 

Бережницького НВК, с. Бережниця» в сумі 60000 гривень.   

          Вносяться відповідні зміни в розподіл видатків районного бюджету, 

Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за 

рахунок коштів бюджету розвитку, Перелік місцевих програм, які будуть 

фінансуватися за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році. 

 Затверджуються розпорядження районної державної адміністрації від 

21.11.2018 року № 384 “Про  перерозподіл показників районного бюджету 

на 2018 рік ”, від 29.11.2018 року №393 “Про уточнення показників 

районного бюджету на 2018 рік”, від 05.12.2018 року №400 “Про 

уточнення та перерозподіл показників  районного бюджету на 2018 рік”, 

від 13.12.2018 року №413 “Про уточнення та перерозподіл показників  
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районного бюджету на 2018 рік”, прийняті головою районної державної 

адміністрації в міжсесійний період. 

        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! 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2018 рік» за основу: 

За – 24, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

На засіданні профільної постійної комісії районної ради та 

засіданні колегії районної ради було внесено наступні зміни: 

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації при 

внесенні змін до районного бюджету на 2018 рік врахувати видатки, а 

саме: 

- Вижницькій районній раді на придбання паливно-мастильних 

матеріалів - 30,0 тис. грн. за рахунок зменшення суми резервного 

фонду районного бюджету. 

- Відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації на 

інші поточні видатки - 426,5 тис. грн. 

- Слобода-Банилівській сільській раді на розробку технічних 

умов по вуличному освітленні села - 10,0 тис. грн. за рахунок 

зменшення асигнувань на утримання та навчально-тренувальної 

роботи комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл.  

 2.1.Доповнити проект рішення «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2018 рік» пунктом 8  наступного змісту: 

«8. При надходженні стабілізаційної дотації з державного бюджету 

врахувати кошти в сумі 150,0 тис. грн. для виплати матеріальної 

допомоги на вирішення соціально-побутових проблем працівникам 

виконавчого апарату Вижницької районної ради». 

3.Пункт 8 «Контроль за виконанням цього рішення покласти на 

постійну комісію Вижницької районної ради з питань бюджету, 

фінансів і соціально-економічного розвитку» вважати пунктом 9. 
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Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2018 рік»   в цілому: 

За –24, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (153-26/18 додається). 

 

Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового 

управління районної державної адміністрації з питання «Про районний 

бюджет на 2019 рік».     

Шановні депутати! 

Головним завданням розвитку району на 2019 рік є забезпечення 

стабілізації економіки та зростання добробуту і підвищення якості життя 

населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в 

економіці. 

Формування показників районного бюджету на 2019 рік 

Прогнозний обсяг фінансового ресурсу районного бюджету на 2019 

рік сформовано з урахуванням вимог чинного Бюджетного та 

Податкового кодексів України, Закону України „Про Державний бюджет 

України на 2019 рік”, розпоряджень Кабінету Міністрів України: 

від 23.05.2007 № 308-р „Про схвалення Концепції реформування 

місцевих бюджетів”; 

від 08.02.2017 №142 „Про схвалення Стратегії реформування 

системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки”; 

від 18.04.2018 № 315-р «Про схвалення проекту Основних напрямів 

бюджетної політики на 2019-2021 роки»; 

показників, надісланих Міністерством фінансів України листами від 

19.09.2018 №05110-14-8/24531 та від 21.11.2018 №05110-14-99/30269, 

розпорядження районної державної адміністрації від 03.09.2018 №289 

„Про організацію роботи щодо складання місцевих бюджетів району на 

2019 рік. 
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На виконання вимог пункту 18 „Прикінцевих та перехідних 

положень” Бюджетного кодексу України районний бюджет на 2019 рік 

сформовано із застосуванням програмно-цільового методу бюджетування.  

Дохідна частина районного бюджету на 2019 рік розроблена на 

основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та 

інших законодавчих актів із врахуванням децентралізації та поліпшення 

умов ведення бізнесу. 

При прогнозуванні дохідної частини районного бюджету на 2019 рік 

було враховано: 

 статистичні показники, які використовуються при розрахунку 

прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2017 рік, очікувані 

показники соціально-економічного розвитку Вижницького району за 2018 

рік та прогнозні на 2019 рік;  

  фактичне виконання дохідної частини бюджету за 

результатами 2017 року та 11 місяців 2018 року; 

 розрахунки органів, що контролюють справляння надходжень 

бюджету. 

Виходячи із зазначеного, обсяг доходів районного бюджету на 2019 

рік визначений в сумі 473 млн.669,902 тис.грн., що на 5 млн.397,598 

тис.грн.( 1,2 відсотка) менше, ніж затверджено на 2018 рік, в тому числі 

загальний фонд з урахуванням офіційних трансфертів  – 470 млн.559,962 

тис.грн. (-5 млн. 964,838 тис.грн., 1,2 відсотка), спеціальний фонд – 3 млн. 

109,940 тис.грн. (+ 567,240 тис.грн., 22,3 відсотка). 

Обсяг дотацій з державного бюджету становить 24 млн.289,1 тис. 

грн., що на 6 млн. 519,7 тис.грн., або 36,7 % більше ніж у 2018 році. 

Обсяг субвенцій з державного бюджету становить 93 млн.221,5 

тис.грн., що на 5 млн. 868,5 тис.грн., або 6,7% більше ніж у 2018 році. 

Обсяг дотацій з місцевих бюджетів на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 

становить 19 млн. 839,8 тис.грн., що на 1 млн.860,2 тис.грн., або 8,6% 

менше ніж у 2018 році. 

Субвенцій передбачається отримати з місцевих бюджетів у сумі 305 



 30 

млн. 092,962 тис.грн., або на 20 млн.199,138 тис.грн. (6,3 відсотка) менше 

2018 року, з яких значно зменшується у порівнянні з минулим роком обсяг 

субвенції на надання пільг і субсидій (-36 млн. 907,5 тис.грн., або -33,3%). 

 

Доходи районного бюджету на 2017-2019 рр. 

(загальний та спеціальний фонди) 

     (тис.грн.) 

Назва  

Затвердже

-но на 

2017 рік 

Затвердже

-но на 

2018 рік 

Проект 

бюджету 

на 2019 рік 

Відхилен-

ня у % 

2019 до 

2017 року 

Відхилен- 

ня у % 

2019 до 

2018 року 

Доходи, 

всього 

384125,17

0 478766,5 473669,902 23,3 -1,2 

в т. ч.        

власні 

надходженн

я  

19355,6 26953,0 31226,540 

61,3 15,8 

дотації 33533,8 39469,4 44128,9 31,6 11,8 

субвенції 
332911,27

0 
412345,1 398314,462 

19,6 -3,4 

 

В цілому ресурс районного бюджету на 2019 рік (без міжбюджетних 

трансфертів) збільшується порівняно з затвердженим районною радою 

планом на 2018 рік на 4 млн.273,540  тис.грн., або на 15,8 відсотки і 

становить 31 млн. 226,540 тис.грн.  

Обсяг доходів загального фонду районного бюджету складає 28 млн. 

116,6 тис.грн., що на 3 млн. 706,3 тис.грн. (15,1 відсотки) більше 

затвердженого плану на 2018 рік.  

Найбільша частка в доходах загального фонду районного бюджету 

на 2019 рік, як і в попередніх періодах, залишається за податком на 

доходи фізичних осіб – 93 відсотки. 
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Відповідно до норм Податкового кодексу основним показником для 

розрахунку прогнозних надходжень податку на доходи фізичних осіб 

виступає показник витрат на оплату праці. 

Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб 

на 2019 рік здійснено із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати 

праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та ставок 

оподаткування доходів фізичних осіб, передбачених нормами 

Податкового кодексу, враховуючи запропоновані законодавчі зміни. 

При цьому враховано підвищення з 01.01.2019 мінімальної 

заробітної плати на 12 відсотків (з 3723 грн. до 4173 грн.).  

Згідно зі ст.64 Бюджетного кодексу України до районного бюджету 

зараховується 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що 

справляється на території району. Зважаючи на вищевикладене та 

враховуючи прогнозні розрахунки Вижницького відділення Головного 

управління Державної фіскальної служби в Чернівецькі області, 

передбачається, що до районного бюджету у 2019 році надійде податку на 

доходи фізичних осіб у сумі 26 млн. 153,5 тис.грн., що на 2 млн.722,1 

тис.грн.(11,6 відсотка) більше плану, затвердженого районною радою на 

2018 рік.  

Прогнозні надходження податку на прибуток підприємств 

комунальної власності, засновником яких є Вижницька районна рада, 

розраховані на основі даних, наданих районною радою і складають 19,5 

тис.грн., що на 15,5 тис.грн. менше плану на 2018 рік 

У відповідності до змін внесених до Податкового кодексу України  

планується рентної плати та плати за використання інших природних 

ресурсів в сумі 1 млн.656,0 тис.грн. (розрахунки Вижницького відділення 

Головного управління Державної фіскальної служби в Чернівецькій 

області), а саме:  

- 37% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування – 

1 млн. 500,0 тис.грн. Прогнозні показники рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів здійснено з урахуванням обсягу ліміту 

лісосічного фонду, із застосуванням ставок за заготівлю деревини 



 32 

основних та неосновних лісових порід, затверджених Податковим 

кодексом (розрахунки Вижницького відділення Головного управління 

Державної фіскальної служби в Чернівецькій області); 

- 2% рентної плати за користування надрами для видобування нафти 

– 91,0 тис.грн. Прогнозний показник рентної плати за користування 

надрами для видобування нафти заплановано, враховуючи прогнозні 

обсяги видобутку нафти та ставки, затверджені Податковим кодексом 

(згідно зі змінами до Бюджетного кодексу України з 01.01.2018 норматив 

відрахувань до районного бюджету становить 2 відсотки, до цього – 

повністю зараховувалась до державного бюджету); 

- 2% рентної плати за користування надрами для видобування 

природного газу – 65,0 тис.грн. Зазначений показник розраховано з 

урахуванням прогнозних обсягів видобутку природного газу та ставок, 

затверджених Податковим кодексом (згідно зі змінами до Бюджетного 

кодексу України з 01.01.2018 норматив відрахувань до районного 

бюджету становить 2 відсотки, до цього – повністю зараховувалась до 

державного бюджету); 

Плати за надання адміністративних послуг планується у сумі 163,0 

тис.грн., з них: 

адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – 

23 тис.грн. (дані відділу надання адміністративних послуг районної 

державної адміністрації), що на 47 тис.грн. менше плану 2018 року;  

адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень – 140,0 тис.грн. (дані відділу надання 

адміністративних послуг районної державної адміністрації), що на 231,0 

тис.грн. менше плану 2018 року. 

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України, орендна плата 

за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності, зараховується до загального фонду районного 

бюджету, надходження від якої у 2019 році становитимуть 95,6 тис.грн. 

Для розрахунку прогнозних показників використовувались фактичні 
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надходження цього платежу за 2016-2017 роки та очікувані показники за 

2018 рік.  

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств, що 

вилучається до районного бюджету планується в сумі 18,0 тис.гривень 

(дані надані Вижницькою районною радою, в оперативному управлінні 

якої знаходяться підприємства), що на 9,0 тис.грн., або 33,3% менше 

плану 2018 року. 

Спеціальний фонд районного бюджету (без трансфертів) на 2019 рік 

визначено в сумі 3 млн. 109,940 тис.грн.- власні надходження бюджетних 

установ, що на 567,240 тис.грн. більше плану 2018 року. 

 

Видатки та кредитування з районного бюджету 

Загальний обсяг видатків районного бюджету на 2019 рік визначено 

у сумі 473 млн.669,902 тис.грн., з них обсяг видатків загального фонду 

бюджету у 470 млн.559,962 тис.грн., видатків спеціального фонду 

бюджету – 3 млн.109,940 тис.грн.. 

Тенденції росту видаткової частини районного бюджету 

характеризуються наступними показниками: 

 

Аналіз видаткової частини районного бюджету на 2017-2019 роки 

загальний та спеціальний фонди 

       тис. грн. 

Код Назва галузі 

Затверджено 

по бюджету 

на 2017 рік 

Затверджено 

по бюджету 

на 2018 рік 

Проект 

бюджету на 

2019 рік 

Відхи-

лення у % 

2019 до 

2017 року 

Відхи-

лення у %  

2019 до 

2018 року 

010

0 

Державне 

управлiння 
2222,2 3017,9 

3299,8 +48,5 +9,3 

100

0 
Освiта  82619,2 99085,0 

113007,0 +36,8 +14,1 

200

0 
Охорона здоров’я 43772,6 44642,1 

45078,0 +3,0      +1,0 

300 Соцiальний 242440,6 310300,2 289619,4 +19,5 -6,7 
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0 захист та 

соцiальне 

забезпечення  

400

0 

Культура i 

мистецтво 
2110,5 2368,2 

2617,6 +24,0 +10,5 

500

0 

Фiзична культура 

i спорт 
      873,4 1036,9 

283,0 -67,7 -72,7 

700

0 

Економічна 

діяльність  
10,0 65,0 

50,0 

+650,

0 +23,1 

800

0 
Інша діяльність 735 1505,0 

1329,4 +80,9 -11,7 

900

0 

Міжбюджетні 

трансферти 
11039,6 16747,2 

18585,7 +68,3 +11,0 

  Всього 385823,2 478767,5 473669,9 +22,8 -1,1 

 

При плануванні видатків районного бюджету на виплату заробітної 

плати працівникам бюджетної сфери враховано розмір мінімальної 

заробітної плати з 1 січня – 4173 гривні та розмір посадового окладу 

(тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду ЄТС з 1 січня – 

1921 гривні. 

Крім того, враховано, доведені Міністерством фінансів України, 

обсяги міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, 

передбачені у схваленому Верховною Радою України Законі України 

«Про Державний бюджет України на 2019 рік». 

Розподіл видатків між головними  розпорядниками коштів районного 

бюджету 

Районній раді на 2019 рік передбачені видатки в загальній сумі 3 

млн.805,8 тис. грн., що на 321,3тис. грн., або 9,3% більше затверджених 

обсягів на 2018 рік.  

За бюджетною програмою «Організаційне, інформаційно-аналітичне 

та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної 

ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 
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сільської рад» передбачено видатки загального фонду в сумі 3 млн.048,1 

тис.грн. По спеціальному фонду передбачено видатки  в сумі 24,8 тис. 

грн..  

Крім цього, за бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері 

державного управління» передбачено 226,9 тис. грн. на утримання 

трудового архіву Вижницької районної ради. 

Заплановано видатки на програми в сумі 426,0 тис.грн., з них: 

- районна програма підтримки діяльності Вижницької районної 

організації ветеранів, політв’язнів та репресованих України на 2017 - 2021 

роки на 2019  рік  передбачено видатки по загальному фонду в обсязі  90,0 

тис. грн.; 

- районна  програма розвитку місцевого самоврядування 

Вижницького району на 2017-2020 роки (на виплату матеріальної 

допомоги малозабезпеченим громадянам по зверненнях депутатів 

районної ради ) на 2019 рік  передбачено видатки по загальному фонду в 

обсязі  176,0 тис. грн.;  

- програма розвитку інформаційної та видавничої галузей 

Вижницького району на 2018-2020 роки  на радіомовлення в сумі 70,0 

тис.грн.; 

- програма розвитку інформаційної та видавничої галузей 

Вижницького району на 2018-2020 роки  на висвітлення діяльності в сумі 

90,0 тис.грн. 

         - районна програма  підтримки Афганської війни, учасників бойових 

дій та їх сімей ветеранів на 2014-2018 роки в сумі 80,0 тис.грн. Зазначена 

Програма буде фінансуватись за умови  затвердження сесією районної 

ради. 

     Районній державній адміністрації на 2019 рік передбачені видатки в 

сумі  833,5 тис. грн., зокрема: 

 - за бюджетною програмою «Заклади і заходи з питань дітей та їх 

соціального захисту» видатки передбачено в сумі 20,0 тис. грн., зокрема: 

- на фінансування заходів районної програми запобігання дитячій 

бездоглядності та захисту прав дитини у Вижницькому районі на 2017-

2021 роки – 20,0 тис.грн. в рамках якої планується проведення 
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різноманітних заходів (семінари, благодійні акції, науково-методичні 

наради,  круглі столи, тощо); 

 - за бюджетною програмою «Утримання та забезпечення діяльності 

центрів соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді» передбачаються 

видатки по загальному фонду в сумі 300,5 тис. грн.,  на утримання  

районного центру соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді  із штатною 

чисельність 6 одиниць, фактично зайнятих 4 одиниці (ріст видатків  

загального фонду складає 11,5 відсотки до затверджених видатків на 2018 

рік). 

За бюджетною програмою «Здійснення заходів та реалізація 

проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь 

України»  на 2019 рік передбачено видатки по загальному фонду в сумі 30 

тис.грн. За рахунок цих коштів забезпечуватиметься реалізація заходів 

«Програма оздоровлення і відпочинку дітей та розвитку молодіжної 

політики Вижницького району на 2016 -2020 роки», в рамках якої 

планується провести  20 різноманітних заходів (засідання, тренінги з 

представниками влади та молодіжних громадських організацій, науково-

практичні семінари, конференції, круглі столи тощо), спрямованих на 

реалізацію молодіжної політики та підтримку талановитої молоді, 

залучення молоді до активної участі в соціальному житті та пропаганду 

здорового способу життя, відродження національно-патріотичного 

виховання, створення умов для працевлаштування молоді.  

У проекті районного бюджету на 2019 рік у рамках бюджетної 

програми  «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту» передбачаються видатки в сумі 75,0 тис.грн.. 

Зазначені кошти будуть спрямовані на проведення  регіональних 

галузевих спартакіад та інших фізкультурно-оздоровчих та масових 

спортивних змагань, оплату витрат, пов’язаних з участю спортсменів в 

цих змаганнях.  

У рамках бюджетної програми «Фінансова підтримка регіональних 

всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для 

проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи» передбачено 

видатки на 2019 рік в сумі 30,0 тис.грн., які будуть спрямовані на 
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фінансову підтримку фізкультурно-спортивних товариства «Колос» для 

проведення ним навчально-тренувальної та спортивної роботи.  

За бюджетною програмою «Фінансова підтримка на утримання 

місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-

спортивної спрямованості»  передбачено 178,0 тис.грн., які будуть 

спрямовані на фінансову підтримку та утримання фізкультурно-

спортивних товариств з середньорічною штатною чисельністю 4 одиниці. 

За бюджетною програмою «Сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва» передбачено видатки загального фонду в сумі 10,0 

тис.грн. Фінансування зазначених заходів здійснюватиметься за умови 

затвердження сесією районної ради районну програму розвитку малого та 

середнього підприємництва у Вижницькому районі на 2019 – 2020 роки. 

За бюджетною програмою «Реалізація  програм і заходів в галузі  

туризму та курортів» передбачено видатки загального фонду в сумі 30,0 

тис.грн.  

За рахунок вказаних коштів передбачається проведення туристичних 

фестивалів на теренах району, ознайомлювальних туристичних турів, 

курсів підготовки фахівців туристичного супроводу, засідань круглих 

столів по сільському туризму, маркетингових соціологічних досліджень в 

галузі туризму, передбачених Комплексною програмою розвитку 

туристичної галузі Вижницького району на 2016 – 2020 роки. Всього буде 

здійснено 30 заходів.   

У проекті районного бюджету на 2019 рік за бюджетною 

програмою «Фінансова підтримка засобів масової інформації» заплановані 

видатки у сумі 110,0 тис. грн. Зазначений обсяг планується спрямувати на 

виконання заходів Комплексної програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району на 2018-2020 роки на 

висвітлення діяльності, в тому числі на: 

- виконання  угод щодо висвітлення інформації про діяльність 

районної державної адміністрації в електронних та друкованих засобах 

масової інформації – 90,0 тис. грн.; 

- надання фінансової підтримки для випуску творів  авторів 

Вижницького району, що видають державною мовою і мовами 
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національних меншин та придбання книг актуальної тематики  – 20,0 тис. 

грн. 

Відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації передбачено 

видатки  в загальній сумі  110 млн.181,0 тис.грн., у тому числі по 

загальному фонду –  109 млн.155,0 тис.грн., по спеціальному -1 млн.026,0 

тис.грн. Обсяг видатків загального фонду збільшено порівняно з 

показниками 2018 року на 14 млн.344,8 тис. грн., або на 13,2 відсотка, 

спеціального фонду на 917,8 тис.грн. менше.  

За бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» на 2019 рік 

на утримання передбачені видатки в сумі 880,0 тис.грн., у тому числі 

видатки загального фонду – сумі   800,0 тис.грн., спеціального фонду – 

80,0 тис.грн. Обсяг видатків загального фонду збільшено порівняно з 

показниками 2018 року на 160,1 тис. грн., або на 25,0 відсотка, 

спеціальний фонд на 20,0 тис. грн., або на 33,3 відсотка.  

За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами» на 2019 рік на утримання  передбачені видатки в 

сумі 104 млн.415,0 тис.грн.,  у тому числі видатки загального фонду – сумі 

103 млн.508,0 тис.грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного 

бюджету в сумі 75 млн.543,9 грн., за рахунок районного бюджету 11 

млн.471,1 тис.грн., за рахунок додаткової дотації з державного бюджету 

місцевим бюджетам в сумі 16 млн.239,8 тис.грн., за рахунок субвенції з 

місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 253,2 тим.грн., спеціального – 907,0 тис.грн. Обсяг видатків 

загального фонду збільшено порівняно з показниками 2018 року на 12 

млн.938,3 тис.грн., або на 14,3 відсотка.  Чисельність учнів у 2019 році 

складатиме – 3655 осіб, видатки на 1-го учня становитимуть 28,6 тис.грн. 

на рік. 

За бюджетною програмою «Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» 

на 2019 рік передбачені видатки в сумі 1 млн.106,9 тис.грн. з них за 
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рахунок коштів районного бюджету в сумі 866,9 тис.грн., іншої субвенції 

з Вижницького міського бюджету в сумі 240,0 тис.грн. Обсяг видатків 

загального фонду за рахунок коштів районного бюджету збільшено 

порівняно з показниками 2018 року на  159,2 тис. грн., або на 22,5 відсотка 

більше, а Вижницькою міською радою видатки зменшено на 160,0 

тис.грн., або на 40,0 відсотків. У 2018 році надання позашкільної освіти 

буде здійснюватися у 14 - ти навчальних закладах,  у яких 

отримуватимуть позашкільну освіту – 360 осіб, видатки на одного учня 

становитимуть 3,1 тис.грн. Гурткова робота в цих закладах здійснюється 

за наступними напрямами: науково-технічний; еколого-натуралістичний; 

туристично-краєзнавчий; науково-дослідницький; художньо-естетичний; 

соціально-реабілітаційний; гуманітарний.  

За бюджетною програмою «Методичне забезпечення діяльності 

навчальних закладів» на 2019 рік передбачено видатки по загальному 

фонду в обсязі 868,3 тис.грн. Обсяг видатків загального фонду збільшено 

порівняно з показниками 2018 року на 90,7 тис.грн., або на 11,7 відсотка. 

Чисельність працівників становитиме 8,5 штатних одиниць.  

За бюджетною програмою “Забезпечення діяльності інших закладів 

у сфері освіти” на 2019 рік передбачено видатки по загальному фонду в 

обсязі 2 млн.632, тис.грн., з них за рахунок субвенції з місцевого бюджету 

на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції в сумі 885,1 грн., за рахунок районного бюджету 1 

млн.747,8 тис.грн. Обсяг видатків загального фонду збільшено порівняно з 

показниками 2018 року на 1 млн.087,3 тис.грн., або на 70,3 відсотка. 

Чисельність працівників становитиме 22,75 штатних одиниць. Чисельність 

працівників становитиме 11,88 штатних одиниць.  

 За бюджетною програмою “Інші програми та заходи у сфері 

освіти” на 2019 рік  передбачено видатки по загальному фонду в обсязі  

38,9 тис.грн. Обсяг видатків загального фонду збільшено порівняно з 

показниками 2018 року на 19,0 тис. грн., або на 95,5 відсотка. За рахунок 

вказаних коштів у 2019 році  буде надано допомогу 20 учням.  

За бюджетною програмою "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 
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оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи)” на 2019 рік передбачено видатки по загальному фонду в 

обсязі  200,0 тис. грн. Обсяг видатків загального фонду збільшено 

порівняно з показниками 2018 року на 50,0 тис.грн., або на 33,3 відсотка. 

За рахунок вказаних коштів у 2018 році планується оздоровити – 46 учнів.  

Відділу охорони здоров’я райдержадміністрації передбачені видатки  в 

сумі 45 млн. 078,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 43 млн. 

788,0тис. грн., по спеціальному -  1 млн.290,0 тис.грн. Загальний обсяг 

видатків загального фонду зменшено порівняно з затвердженим планом 

2018 року на 14,1 тис.грн., або на 0,1 відсотка внаслідок реформування в 

2018 році первинної ланки медицини, спеціального фонду збільшено на  

440 тис. грн., або в 1,5 раза.  

За бюджетною програмою «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню» на 2019 рік передбачені видатки в сумі 42 млн.333,3 

тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 41 млн.043,3 тис.грн., 

або на  3 млн.490,3 тис.грн. (+9,3%) більше затвердженого плану 2018 

року, спеціального фонду – 1 млн. 290,0 тис.грн., або на 455,0 тис.грн. 

(+54,5%) більше затвердженого плану 2018 року.  

Надання медичної допомоги  населенню буде здійснюватися КУ 

«Вижницька центральна районна лікарня» зі штатною чисельністю 473 

одиниці та середньорічною кількістю ліжок 230. 

Фінансування «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» у 2019 році здійснюватиметься за рахунок: 

- медичної субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам та  

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенції в сумі 36 

млн.343,3 тис.грн., або на 3 млн.250,5 тис.грн.(9,3%) більше 

затвердженого плану 2018 року; 

- додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 

фінансування переданих з державного бюджету видатків на утримання 

закладів охорони здоров'я на енергоносіїї в сумі 3 млн.300,0 грн., або на 

928,8 тис.грн.                  (+39,2%) більше затвердженого плану 2018 року; 
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- коштів районного бюджету в сум 1 млн.400,0 тис.грн., або на 554,0 

тис.грн.(-28,8%) менше затвердженого плану 2018 року, зазначені видатки 

будуть спрямовані на заробітну плату з нарахуваннями та на виконання 

комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників 

АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2017-2019 роки, в частині 

забезпечення безкоштовними медикаментами в сумі 30,0 тис.грн.  

За бюджетною  програмою «Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги» перебачається сума коштів по загальному фонду в 

сумі 190,0 тис.грн. Зазначені видатки передбачено на  оплату 

комунальний послуг та енергоносіїв первинної медицини, відповідно до 

підпункту «г» пункту 3 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу 

України. 

За бюджетною  програмою «Первинна медична допомога 

населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами 

(відділеннями)» перебачається сума коштів  в сумі 200,0 тис.грн. 

Зазначені видатки спрямовуються на фінансування лікарських засобів 

відпущених пільгової категорії громадян   відповідно до постанови КМУ 

від 17.08.1998 року №1303 «Про впорядкування безоплатно та пільгового 

відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного 

лікування  окремих груп населення та за певними категоріями 

захворювань». 

За бюджетною  програмою «Централізовані заходи з лікування 

хворих на цукровий та нецукровий діабет» – для придбання 

цукрознижувальних медикаментів на забезпечення хворих на цукровий та 

нецукровий діабет передбачено  1млн.696,4 тис. грн., в тому числі за 

рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків 

у сфері охорони здоров"я в сумі 1млн.266,4 тис.грн., за рахунок коштів  

районного бюджету в сумі 430,0 тис. гривень.  

За бюджетною  програмою «Відшкодування вартості лікарських 

засобів» на 2019 рік передбачені видатки в сумі 78,3 тис.грн. за рахунок 
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субвенція з державного бюджету, або на 377,7 тис.грн., (-82,9%) менше 

плану 2018 року; 

За бюджетною  програмою «Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров’я» враховані видатки загального фонду в сумі  580,0 тис. 

грн. Зазначені видатки планується спрямувати  на виконання комплексної 

програми підтримки та розвитку діяльності Центру Червоного Хреста для 

медикосоціальної підтримки та ребілітації на 2017-2019 роки  - 400,0 

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, в частині забезпечення безкоштовним зубопротезуванням – 30,0 

тис.грн., для лікування пільгової категорії громадян в ОКП 

«Бальнеологічний санаторій  «Брусниця», проїзду на лікування та 

безкоштовне зубопротезування в сумі 150,0 тис.грн. 

Управлінню соціального захисту населення  Вижницької районної 

державної адміністрації передбачено видатки в загальній сумі 289 млн. 

242,262 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 288 млн.615,362 

тис.грн., спеціальному –  626,9 тис.грн.  

За  бюджетною програмою «Виплати державної соціальної допомоги 

на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 

будинках  у тому числі сімейного типу, прийомних сім'ях, сім"ях 

патронатного вихователя)» на 2019 рік передбачені видатки по загальному 

фонду в сумі 3 млн. 919,5 тис. грн., або на 478 тис.грн.(13,9 %) більше до 

затвердженого плану 2018 року. Середньорічна чисельність вихованців на 

2019 році складатиме  - 44 особи, з них: дітей віком від 0 до 6 років  3 

особи, віком від 6-18 років  35 осіб та  віком від 18-23 років 6 осіб. 

Середня  вартість  утримання  1-го вихованця у 2019 році складатиме 89,0 

тис.грн. на рік. 

          Видатки  на здійснення програм соціального захисту населення 

(оплата пільг, субсидій,  виплата допомоги сім’ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної соціальної 
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допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але 

не набула права на пенсійну виплату, компенсаційної виплати 

непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 

групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, дітям сиротам та 

дітям, позбавлених батьківського піклування) за рахунок субвенції з 

Державного бюджету складає 281 млн. 687,5 тис.грн,  або на 23 млн.650,9 

тис.грн. (7,8 %) менше до затвердженого плану 2018 року. 

        За бюджетною програмою “Надання допомоги сім’ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям” на 2019 рік 

передбачені видатки на виплату допомоги сім’ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім’ям, тимчасової державної допомоги дітям  в 

загальній сумі 164 млн.289,3 тис.грн., або на 11 млн.903,4 тис.грн. (7,8 %) 

більше до затвердженого плану 2018 року. 

       За бюджетною програмою “Надання допомоги особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій 

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на 

пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 

групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати 

непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 

групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку” на 2019 рік 

передбачені видатки на виплату допомоги особам, які не мають права на 

пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної 

допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на 

пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 

групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати 

непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 

групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку в загальній сумі 31 

млн.402,7 тис.грн., або на 1 млн.273,8 тис.грн.(4,2 %) більше до 

затвердженого плану 2018 року.  

          За бюджетною програмою “Надання пільг та житлових субсидій 

населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового 
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сміття та рідких нечистот” на 2019 рік передбачені видатки на надання 

пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 

природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 

квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з 

побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення 

рідких нечистот, внесків за встановлення, та заміну вузлів комерційного 

обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для 

споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних 

будинках за індивідуальними договорами в загальній сумі 73 млн.948,5 

тис.грн., або на  39 млн.407,5 тис.грн.(34,8 %) менше до затвердженого 

плану 2018 року. 

          За бюджетною програмою “Надання пільг та субсидій населенню на 

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого  

газу” на 2019 рік передбачені видатки на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового 

палива і скрапленого газу в загальній сумі 8 млн.127,5 тис.грн., або на 2 

млн.101,4 тис.грн.(34,9 %) більше до затвердженого плану 2018 року. 

          За бюджетною програмою “Надання пільг з оплати послуг зв’язку, 

інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян 

та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян” на 2019 

рік передбачені видатки на надання пільг з послуг зв’язку та компенсацію 

за пільговий проїзд окремих категорій громадян в загальній сумі 455 

тис.грн., з них: на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати 

послуг зв’язку - 28,7 тис.грн., на компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян - 426,3 

тис.грн. 

За бюджетною програмою «Забезпечення соціальними послугами за 

місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у 

зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» на 2019 рік передбачені 

видатки в  загальній сумі 6 млн.138,4 тис. грн.,  в т.ч. по загальному фонду 

в сумі 5 млн. 511,5 тис.грн., спеціальному фонду в сумі 626,9 тис.грн., або 

на 873,3 тис.грн., та 18,8% більше затвердженого плану на 2018 рік. 
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Кошти районного бюджету по загальному фонду передбачаються в сумі 3 

млн.719,7 тис.грн., або більше на 489,4 тис.грн., або 15,1% до 

затверджених асигнувань, кошти у вигляді іншої субвенції за надані 

соціальні послуги Вашківецького міського бюджету в сумі 551,8тис.грн., 

або більше на 427,8тис.грн, до затверджених асигнувань, Вижницького 

міського бюджету  в сумі 1 млн.240,0 тис.грн., або більше  на 536,1 

тис.грн., до затверджених асигнувань, або на 76,2%. Планова кількість 

ліжок становитиме 30. 

За цією програмою утримуватиметься Вижницький територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) зі 

штатною чисельністю 74 одиниці, в т.ч.14 штатних одиниць стаціонарного 

відділення для тимчасового або постійного перебування в с.Коритне. 

За бюджетною програмою «Надання пільг населенню ( крім 

ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на 

оплату житлово-комунальних послуг” на виконання районної програми 

підтримки діяльності Вижницької районної організації ветеранів, 

політв’язнів та репресованих України на 2017 - 2021 роки (пільги на ЖКГ) 

в сумі 112,0 тис.грн., що на 41,5 тис.грн. менше уточненого плану на 2018 

рік, або на 27%,  в т.ч. кошти районного бюджету в сумі 37,0 тис.грн. 

Вижницького міського бюджету в сумі 50,0 тис.грн. та Вашківецького 

міського бюджету в сумі 25,0 тис.грн. та запропоновано аналогічно 

державним пільгам надавати за умови, якщо розмір середньомісячного 

сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість 

місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову 

соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  

         За бюджетною програмою «Інші заклади та заходи»    передбачено 

кошти в сумі 330,0 тис.грн., що на 4,0 тис.грн. більше уточненого плану на 

2018 рік, або на 1,2%, в тому числі: на виконання комплексної програми 

соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування 

пам’яті загиблих на 2017-2019 роки в сумі 30,0 тис.грн. для виплати 
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матеріальної допомоги учасникам АТО та  на виконання районної 

комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств 

населення  "Турбота" на 2019-2021 роки в сумі 300,0 тис.грн.(виплата 

матеріальних допомог малозабезпеченим громадянам по зверненням), яка 

буде фінансуватись за умови  затвердження її сесією районної ради. 

Відділу культури районної державної адміністрації на 2019 рік 

передбачено видатки в сумі 5 млн.443,6 тис.грн., у тому числі по 

загальному фонду  5 млн.301,4 тис.грн., по спеціальному – 142,2 тис. грн. 

Обсяг видатків загального фонду збільшено порівняно з  показниками 

2018 року з врахуванням передачі на утримання кіновідеомережі до 

Вижницької міської ради на 470,7 тис. грн., або на 9,7 відсотка.   

За бюджетною програмою «Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, 

театральними, хоровими, мистецькими)» на 2019 рік передбачені видатки 

в сумі 2 млн.809,8 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду – 2 

млн. 683,8тис. грн., спеціального фонду –  126,0 тис.грн. Обсяг видатків 

загального фонду збільшено порівняно з  показниками 2018 року на 328,6 

тис.грн., або на 14%. 

 У 2019 році планується, що середньорічна чисельність учнів 

складатиме 164. Витрати на навчання  1-го учня на рік становитиме за 

рахунок  бюджетних коштів –   16,4 тис.грн.  

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» у 

2019 році передбачено видатки в  загальній сумі 1 млн. 008,9 тис. грн., в 

тому числі видатки загального фонду -   1 млн.006,8 тис.грн., спеціального 

фонду – 2,1 тис. грн. Обсяг видатків загального фонду збільшено  з 

показниками 2018 року на 106,1 тис.грн., або на 11,8%. 

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» у 

2019 році передбачено видатки в загальній сумі 695,6 тис.грн., в т.ч. по 

загальному фонду в сумі 684,1 тис.грн., спеціальному фонду в сумі 11,5 

тис.грн. Обсяг видатків загального фонду збільшено з показниками 2018 

року на 71,5 тис.грн., або на  11,7%.   
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За бюджетною програмою  «Забезпечення діяльності інших закладів  

в галузі культури і мистецтва» у 2019 році передбачено видатки в 

загальній сумі 849,3 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду – 

846,7 тис.грн., спеціального фонду  – 2,6 тис.грн., які будуть спрямовані 

на видатки з утримання централізованої бухгалтерії відділу культури 

райдержадміністрації та видатки на утримання народних колективів. 

Обсяг видатків загального фонду збільшено порівняно з показниками 2018 

року на 84,5 тис.грн., або 11%. 

За бюджетною програмою «Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва» на 2019 рік передбачено видатки в сумі 80,0 тис. грн. для 

фінансування заходів  районної комплексної програми розвитку культури 

Вижницького району на 2019-2021 роки. Зазначені кошти будуть 

спрямовані на проведення  7 основних державних культурно-мистецьких 

свят, виставок, професійних свят, презентацій, мистецьких акцій та участь 

у обласних, регіональних святах, фестивалях, конкурсах. 

 

По фінансовому управлінню районної державної адміністрації за 

бюджетною програмою «Резервний фонд» заплановано видатки в сумі 

1019,4 тис. грн.   

За рахунок загального фонду районного бюджету  у 2019 році 

передбачено фінансування 12 районних програм, що затверджені 

рішеннями районної ради відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу 

України,  в загальній сумі  1 млн.543,0 тис. грн. (додаток 5 до проекту 

рішення), а також враховано кошти в сумі 470,0 тис.грн. по програмах, які 

будуть фінансуватися за умови їх затвердження сесією районної ради. 

Згідно із статтею 20 Прикінцевих та перехідних положень 

Бюджетного кодексу України передбачається  делегувати сільським, 

селищній радам видатки по фінансуванню установ культури, дошкільних 

навчальних закладів з районного бюджету бюджетам місцевого 

самоврядування на утримання дошкільних закладів та установ культури  в 

сумі 18292,7 тис.грн. 

 Згідно із статтею 93 частиною 5 Бюджетного кодексу України 

передбачається  делегувати  Вижницькій міській раді  видатки по 
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фінансуванню установ фізичної культури та спорту в сумі 183,0 тис.грн., 

Вашківецькій міській раді видатки по фінансуванню первинної медико-

санітарної допомоги на енергоносії  в сумі 110,0 тис.грн. 

На виконання частини четвертої статті 21 Бюджетного кодексу 

України  фінансовим управлінням райдержадміністрації з метою 

запровадження середньострокового бюджетного планування розроблено 

Прогноз районного бюджету  на 2020-2021 роки, що додається.    

Дякую за увагу! 

 

Запитання:  

Никифоряк Ю.П. – депутат районної ради.  

Скільки виділено коштів депутатам районної ради для надання 

матеріальної допомоги? 

Відповідь: 

Кириляк Л.І. – начальник фінансового управління Вижницької 

районної державної адміністрації.  

Кошти виділено в сумі 5,0 тис.грн., як і в минулому році. 

 

Тирон Т.І. – депутат районної ради. 

Є пропозиція збільшити суму до 7,0 тис.грн. 

Кириляк Л.І. – начальник фінансового управління Вижницької 

районної державної адміністрації.  

Якщо буде перевиконання районного бюджету. 

Зі співдоповіддю слухали: Романюка Іллю Танасійовича – голову 

постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-

економічного розвитку.   

На засіданні профільної постійної комісії районної ради та засіданні 

колегії районної ради було внесено наступні зміни: 

    2.Фінансовому управлінню Вижницької районної державної 

адміністрації врахувати у проекті рішення «Про районний бюджет на 2019 

рік» наступні видатки: 

- управлінню праці та соціального захисту населення Вижницької 

райдержадміністрації на фінансування витрат по компенсації за пільговий 
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проїзд на міських, приміських, та міжміських маршрутах для пільгової 

категорії осіб, які не входять в ОТГ - 1600,0 тис. грн. 

    2.1. Доповнити проект рішення «Про районний бюджет на 2019 рік» 

пунктом 5 наступного змісту: 

  «5.У відповідності до статті 89 Бюджетного кодексу України  

передати Вижницьку районну бібліотеку для дітей, Районний будинок 

дитячої та юнацької  творчості  з 01.04.2019 року, а також Вижницьку 

районну бібліотеку, Районний будинок народної творчості та дозвілля з 

01.10.2019 року  на фінансування до Вижницького міського бюджету у 

випадку не надання субвенції районному бюджету на їх утримання 

відповідно до ст.93 ч.5 Бюджетного кодексу України». 

    2.2.Відповідно пункти 5-24 проекту рішення «Про районний бюджет 

на 2019 рік» вважати 6-25. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про районний бюджет на 2019 

рік» за основу: 

За – 21, утримались – 1, проти – 1, не голосувало - 1. 

Голосували: прийняти рішення  «Про районний бюджет на 2019 

рік»   в цілому: 

За – 21, утримались – 1, проти – 1, не голосувало - 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (154-26/18 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд рішення двадцять 

першої сесії Вижницької міської ради VIIІ скликання від 14 вересня 2018 

року №204-21/18 «Про надання згоди на прийняття майна у комунальну 

власність Вижницької міської ради» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0, не голосувало - 1. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Профільною комісією було розглянуто клопотання Вижницької   

міської ради  від 17.12.2018 року  № 02-14/2049 щодо  передачі комплексу  

приміщень в м.Вижниця по вул.Й.Бурги, 5 у комунальну власність 

Вижницької міської територіальної громади. 
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Постійною комісією рекомендовано звернути увагу Вижницької 

міської ради на те, що у 2017 році усі установи освіти та  охорони здоров’я, 

що задовольняють виключно інтереси Вижницької міської  територіальної 

громади, були передані міській територіальній громаді районною радою 

разом із закріпленим за цими установами нерухомим та рухомим майном, 

відповідно до вимог Закону України «Про добровільне об'єднання 

територіальних громад» та статті 39 Бюджетного Кодексу України. Так як 

Комунальна установа «Вижницька центральна районна лікарня», яка 

реорганізовується шляхом перетворення у Комунальне некомерційне 

підприємство «Вижницька районна лікарня» Вижницької районної ради, 

задовольняє спільні потреби громад усього району, правових підстав у 

передачі комплексу приміщень в м.Вижниця по вул.Й.Бурги, 5  до 

Вижницької громади немає. 

 

Романюк І.Т. – депутат районної ради вніс пропозицію доповнити 

проект рішення пунктом 3 наступного змісту: 

 «3. Створити з числа депутатів та  спеціалістів районної ради, 

керівників установ, підприємств спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району, робочу групу за участю представників Вижницької та 

Вашківецької міських територіальних громад, сільських та селищної 

територіальних громад для вивчення та розгляду переліку об’єктів, які можуть 

бути передані зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

району у комунальну власність відповідної територіальної громади». 

Голосували за пропозицію Романюка І.Т.:  

За – 23, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд рішення двадцять 

першої сесії Вижницької міської ради VIIІ скликання від 14 вересня 2018 

року №204-21/18 «Про надання згоди на прийняття майна у комунальну 

власність Вижницької міської ради»   в цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (155-26/18 додається). 
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Голосували: прийняти рішення  «Про надання дозволу на списання 

та передачу окремого майна, що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1. 

Голосували: прийняти рішення  «Про надання дозволу на списання 

та передачу окремого майна, що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району»   в цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (156-26/18 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження акту 

приймання-передавання нерухомого майна – будівлі в м.Вижниця по 

вул.Небесної Сотні,5а зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району, з балансу Вижницької районної ради у комунальну 

власність Вижницької міської територіальної громади та на баланс 

Вижницької міської ради» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження акту 

приймання-передавання нерухомого майна – будівлі в м.Вижниця по 

вул.Небесної Сотні,5а зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району, з балансу Вижницької районної ради у комунальну 

власність Вижницької міської територіальної громади та на баланс 

Вижницької міської ради»   в цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (157-26/18 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження акту 

приймання-передавання рухомого майна комунального закладу з 

фізкультури і спорту «Вижницька районна дитячо-юнацька спортивна 

школа», що ліквідується, зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району у комунальну власність Вижницької міської 

територіальної громади» за основу: 
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За – 23, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження акту 

приймання-передавання рухомого майна комунального закладу з 

фізкультури і спорту «Вижницька районна дитячо-юнацька спортивна 

школа», що ліквідується, зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району у комунальну власність Вижницької міської 

територіальної громади»   в цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (158-26/18 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про укладення на новий термін дії 

контракту з керівником комунального некомерційного підприємства 

«Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Вижницької районної ради» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1. 

Голосували: прийняти рішення  «Про укладення на новий термін дії 

контракту з керівником комунального некомерційного підприємства 

«Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Вижницької районної ради»   в цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (159-26/18 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про надання дозволу на 

безоплатну передачу нерухомого майна  зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району, з балансу 

аптеки №103 м.Вижниця, у комунальну власність  Вашківецької міської 

територіальної громади» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1. 

Голосували: прийняти рішення  «Про надання дозволу на 

безоплатну передачу нерухомого майна  зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району, з балансу 
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аптеки №103 м.Вижниця, у комунальну власність  Вашківецької міської 

територіальної громади»   в цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (160-26/18 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про ліквідацію структурних  

підрозділів аптеки № 103 м.Вижниця, визначення розміру статутного 

капіталу та внесення змін до статуту аптеки №103 м. Вижниця» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1. 

Виступили:  

Романюк І.Т. – депутат районної ради.  

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Вирішили: 

Підготувати проект рішення на чергову сесію районної ради. 

  

Голосували: прийняти рішення  «Про безоплатну передачу 

нерухомого майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міст Вижницького району у комунальну власність територіальної громади 

с.Лукавці» за основу: 

За – 21, утримались – 0, проти – 1, не голосувало – 2. 

Голосували: прийняти рішення  «Про безоплатну передачу 

нерухомого майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міст Вижницького району у комунальну власність територіальної громади 

с.Лукавці»   в цілому: 

За – 21, утримались – 0, проти – 1, не голосувало – 2. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (161-26/18 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про реорганізацію Комунальної 

установи «Вижницька центральна районна лікарня» шляхом 

перетворення в Комунальне некомерційне підприємство «Вижницька 

районна лікарня» Вижницької районної ради» за основу: 
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За – 21, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 3. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Профільною комісією було розглянуто клопотання Вижницької   

міської ради  від 17.12.2018 року  № 02-14/2049 щодо введення Вижницької 

міської ради у співзасновники КНП «Вижницька районна лікарня», яке 

утворюється внаслідок реорганізації Комунальної установи «Вижницька 

центральна районна лікарня». 

Постійною комісією рекомендовано звернути увагу Вижницької 

міської ради на те, що відповідно до Закону України «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я» реорганізація Комунальної 

установи «Вижницька центральна районна лікарня» здійснюється шляхом 

перетворення виключно у Комунальне некомерційне підприємство 

«Вижницька районна лікарня» Вижницької районної ради», як унітарне, 

що створюється одним засновником. 

Утворення спільних комунальних підприємств можливо лише 

сільськими, селищними, міськими радами – суб’єктами співробітництва 

територіальних громад (Закон України «Про співробітництво 

територіальних громад» та стаття 63 Господарського Кодексу України). 

Районна рада згідно зазначеного Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад» не є суб’єктом відповідного співробітництва, а 

отже Вижницька міська рада не може виступати співзасновником КНП  

«Вижницька районна лікарня». Більше того, згідно статті 13 Закону 

України «Про співробітництво територіальних громад»  утворення 

спільних комунальних підприємств забороняється на базі майна, яке 

відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна»  та рішення органу місцевого самоврядування  не 

підлягає приватизації (заклади охорони здоров’я та їх майно). 

Голосували: прийняти рішення  «Про реорганізацію Комунальної 

установи «Вижницька центральна районна лікарня» шляхом 

перетворення в Комунальне некомерційне підприємство «Вижницька 

районна лікарня» Вижницької районної ради»   в цілому: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 3. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (162-26/18 додається). 
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Голосували: прийняти рішення  «Про звільнення від оплати за 

харчування дітей у закладах загальної і середньої освіти, навчально-

виховних комплексах та дошкільних установах, що належать до спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району в 2019-2020 

навчальному році» за основу: 

За – 22, утримались – 0, проти – 0, не голосувало - 2. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про звільнення від оплати за 

харчування дітей у закладах загальної і середньої освіти, навчально-

виховних комплексах та дошкільних установах, що належать до спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району в 2019-2020 

навчальному році»   в цілому: 

За – 22, утримались – 0, проти – 0, не голосувало - 2. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (163-26/18 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про голову постійної комісії 

районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного 

розвитку» за основу: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0, не голосувало - 2. 

Виступили: 

Романюк І.Т. – депутат районної ради. 

Голобуцька К.В. – завідувач юридичного відділу виконавчого 

апарату районної ради. 

Погребняк Р.М. – депутат районної ради. 

Тирон Т.І. – депутат районної ради. 

Семирозум О.І. – депутат районної ради. 

Татарин Ю.Д. – депутат районної ради. 

Стринадко С.М. – депутат районної ради. 

Семирозум О.І. – депутат районної ради вніс пропозицію щодо 

недоцільності звільнення від виконання голови постійної комісії районної 

ради з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку 

Романюка І.Т. 
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Голосували за пропозицію Семирозума О.І.:  

За – 14, утримались – 0, проти – 0. 

Пропозицію не прийнято. 

 

Погребняк Р.М. – депутат районної ради вніс пропозицію зняти 

питання з порядку денного.  

Голосували за пропозицію Погребняка Р.М.:  

За – 21, утримались – 0, проти – 1, не голосувало - 2. 

Пропозицію прийнято. 

Вирішили: питання зняти з порядку денного. 

  

Голосували: прийняти рішення  «Про вирішення окремих питань 

щодо гласності та відкритості роботи Вижницької районної ради» за 

основу: 

За – 22, утримались – 0, проти – 0, не голосувало - 2. 

Романюк І.Т. – депутат районної ради вніс пропозицію викласти 

пункт 2 проекту рішення в наступній редакції: 

«2. Голові, заступнику голови, виконавчому апарату районної ради вжити 

заходів щодо реалізації   положення пункту 1 цього рішення, для чого: 

2.1.  За наявності відповідних фінансових ресурсів до наступного 

пленарного засідання районної ради здійснити підготовчі заходи для наступної 

відео-фіксації пленарних засідань Вижницької районної ради з їх онлайн-

трансляціями в мережі «Інтернет»; 

2.2. З моменту вирішення питань укомплектування матеріально-

технічним обладнанням, тощо, забезпечити відео-фіксацію відкритих 

пленарних засідань Вижницької районної ради з їх онлайн-трансляціями в 

мережі «Інтернет» (крім випадків, коли з незалежних технічних причин та 

інших форс-мажорних обставин  така фіксація/трансляція не може бути 

здійснена)».  

Голосували за пропозицію Романюка І.Т.: 

За – 22, утримались – 0, проти – 0, не голосувало - 2. 

Пропозицію прийнято. 
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Голосували: прийняти рішення  «Про вирішення окремих питань 

щодо гласності та відкритості роботи Вижницької районної ради»   в 

цілому: 

За – 22, утримались – 0, проти – 0, не голосувало - 2. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (164-26/18 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття Трудовим архівом Вижницької районної ради частини 

упорядкованих документів з кадрових питань (особового складу) 

Вижницької ОДПІ» за основу: 

За – 22, утримались – 0, проти – 0, не голосувало - 2. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

На засіданні профільної постійної комісії районної ради та колегії 

районної ради було внесено наступні зміни: 

Пункт 1  проекту рішення викласти у такій редакції:   

«1. Надати згоду на безоплатне прийняття Трудовим архівом 

Вижницької районної ради частини упорядкованих документів з кадрових 

питань (особового складу) Вижницької об’єднаної державної податкової 

інспекції Головного управління ДФС у Чернівецькій області в  кількості 

329 (триста двадцять дев’ять) справ.». 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття Трудовим архівом Вижницької районної ради частини 

упорядкованих документів з кадрових питань (особового складу) 

Вижницької ОДПІ»   в цілому: 

За – 22, утримались – 0, проти – 0, не голосувало - 2. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (165-26/18 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про план роботи Вижницької 

районної ради VII скликання на 2019 рік» за основу: 

За – 22, утримались – 0, проти – 0, не голосувало - 2. 
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Андрюк М.І. – голова районної ради. 

На засіданні постійної комісії районної ради з питань бюджету, 

фінансів і соціально-економічного розвитку та колегії районної ради було 

внесено наступні зміни: 

2.Пункти 4 та 5 розділу ІІ «Питання, які виносяться на розгляд 

колегії районної ради» Плану роботи Вижницької районної ради на 2019 

рік викласти в наступній редакції:  

«4. Про роботу комунальних підприємств і служб району щодо 

виконання ними функцій та завдань». 

«5.Про стан охорони праці та безпеки життєдіяльності в бюджетних 

організаціях і закладах освіти району». 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про план роботи Вижницької 

районної ради VII скликання на 2019 рік»   в цілому: 

За – 22, утримались – 0, проти – 0, не голосувало - 2. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (166-26/18 додається). 

Питання «Різне»: 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримання звернення 

Карпатського форуму народовладдя до Президента України, Верховної 

ради України, Кабінету Міністрів України, щодо вирішення окремих 

питань  фінансового та соціально-економічного розвитку гірських 

територій України» за основу: 

За – 22, утримались – 0, проти – 0, не голосувало - 2. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення та звернення: 

1. Підтримати звернення Карпатського форуму народовладдя до 

Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, 

щодо вирішення окремих питань  фінансового та соціально-економічного 

розвитку гірських територій України (додається).    

2. Це рішення направити до голови Карпатського форуму народовладдя 

– голови Верховинської районної ради Шкіндюка Івана Юрійовича, 

уповноваживши його правом звернутись від імені Вижницької районної ради 

Чернівецької області (в тому числі), як складової частини гірського регіону 
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Карпат, до  відповідних органів державної влади із зазначеним в пункті 1 цього 

рішення зверненням. 

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 (167-26/18 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 на опалювальний сезон 2019 року» за основу: 

За – 22, утримались – 0, проти – 0, не голосувало - 2. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення. 

1. Затвердити тариф на послуги з виробництва, транспортування та 

постачання теплової енергії для бюджетних установ з використанням 

альтернативних джерел енергії, що надаються КП «Ком-сервіс» Вижницької 

районної ради на опалювальний сезон 2019 року: 

1.1. за 1 Гкал. по економічно обґрунтованих планових витратах становить 

1565,13 грн без врахування ПДВ. 

5% - відрахування до резервного капіталу на непередбачені витрати, 

(рентабельність) згідно пункту 23 Постанови Кабінету Міністрів України від 

01 червня 2011 р. № 869 в сумі – (1565,13*5%) – 78,26 грн. 

ПДВ в розмірі 20 % ((1565,13+78,26)*20%) – 328,68 грн. 

Всього ціна за 1 Г кал – (1565,13+78,26+328,68) – 1972,07 грн. з ПДВ.  

Калькуляція розрахунку економічно обґрунтованих витрат додається 

згідно додатку 1 до цього  рішення. 

2. КП «Ком-сервіс» при розрахунку тарифів на виробництво, 

транспортування та постачання теплової енергії для бюджетних установ 

керуватися даним рішенням 

3.Голові Вижницької районної ради М.Андрюку, за участю голови 

Вижницької районної державної адміністрації Р.Сенчука із залученням голів 
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постійних комісій районної  ради з питань бюджету, фінансів і соціально-

економічного розвитку І.Романюка, з питань власності, агропромислового 

комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій 

Ю.Никифоряка, з питань промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку,  

розвитку підприємництва та туризму Р. Погребняка, в.о. директора  КП «Ком-

сервіс» О.Труфина, керівників лісової та переробної галузей району 

Максимчука Р.М., Ткачука Ю.І., Коваля Ю.М., провести засідання круглого 

столу з питання постачання відходів деревообробки для забезпечення КП «Ком-

сервіс» Вижницької районної ради альтернативними видами палива. 

4. Це рішення оприлюднити в засобах масової інформації Вижницького 

району та на сайтах  gromady.cv.ya. в рубриці «Вижницька районна рада», 

rayradavn@gov.ua/ 

          5. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття.  

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально - економічного розвитку

 Вирішили: 

Рішення прийняти (168-26/18 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримання звернення 

Глибоцької районної ради Чернівецької області щодо транспортних засобів 

з іноземною реєстрацією» за основу: 

За – 22, утримались – 0, проти – 0, не голосувало - 2. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення:  

1. Підтримати звернення Глибоцької районної ради Чернівецької 

області, прийняте на XXVІ сесії VІІ скликання 07.12.2018 року, прийняте до 

органів державної влади, окремих народних депутатів України, обласних та 

районних рад, про складну соціально-економічну ситуацію, протестні настрої 

та високу соціальну напругу у прикордонних регіонах України, пов’язану із 

прийняттям Законів України №2611-VIII «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових 

транспортних засобів», №2612-VIII «Про внесення змін до Митного кодексу 

України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення 

транспортних засобів на митну територію України» (щодо транспортних 

засобів з іноземною реєстрацією) (додається).    
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2. Це рішення направити до Президента України Порошенка П.О., 

Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., Голови Верховної Ради України 

Парубія А.В., Голові міжфракційного об’єднання «Буковина» Продан О.П., 

народним депутатам України Тімішу Г.І., Рибаку І.П., Бурбаку М.Ю., Федоруку 

М.Т. 

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 (169-26/18 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Гайдука В.О.  щодо передбачення коштів в районному 

бюджеті на 2019 рік для фінансування додаткової ставки інструктора по 

спорту ВФСТ «Колос» за основу: 

За – 22, утримались – 0, проти – 0, не голосувало - 2. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення:  

1.Депутатський запит депутата районної ради  Гайдука В.О.  «Про 

передбачення коштів в районному бюджеті на 2019 рік для фінансування 

додаткової ставки інструктора по спорту ВФСТ «Колос»  надіслати для 

розгляду та відповідного реагування Вижницькій районній державній 

адміністрації (Р.Сенчук) та постійній комісії районної ради з питань бюджету, 

фінансів і соціально-економічного розвитку (І.Романюк). 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у 

визначений законодавством термін.  

Вирішили: 

Рішення прийняти (170-26/18 додається). 

 

Виступили:  

Романюк І.Т. – депутат районної ради. 

Шановні депутати! 

З метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства 

Положення про порядок проведення конкурсу, призначення на посаду та 
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звільнення із займаної посади керівників підприємств, закладів, установ та 

організацій спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницького району затвердженого рішенням дев’ятої сесії районної ради VII 

скликання від 10 листопада 2016 року №182-9/16 (далі Положення), в частині 

призначення на посаду керівника комунального підприємства Аптека №103, 

прошу апарат районної ради підготувати та надати на наступну сесію районної 

ради Положення, врахувавши вимоги постанови КМУ від ЗОЛ 1.2016 року № 

929 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі 

лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних 

фармацевтичних інгредієнтів)», а саме: передбачивши наступні кваліфікаційні 

вимоги до керівника аптеки: 

особа, що має документ про вищу освіту не нижче другого 

(магістерського) рівня за спеціальністю “Фармація”; 

сертифікат провізора-спеціаліста, виданий закладом післядипломної 

освіти, або посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної 

кваліфікаційної категорії; 

стаж роботи за спеціальністю “Фармація” не менше двох років.  

Враховуючи вищенаведене та з метою недопущення дискримінації 

бажаючих взяти участь в конкурсі пропоную, конкурсній комісії до внесення 

відповідних змін в Положення відмінити оголошення про проведення конкурсу 

на посаду завідуючого аптеки №103 м.Вижниця. 

 

Романюк І.Т. – депутат районної ради. 

З метою економного та ефективного використання коштів районного 

бюджету, враховуючи те, що відповідно до Конституції України громадяни 

мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, прошу 

піготувати та надати на наступну сесію, кількість та структуру штату 

працівників виконавчого апарату районної ради підготовлену відповіднуо до 

вимог діючого законодавства України. Крім цього, прошу надати інформацію 

про результати перевірки юридичним відділом апарату районної ради на 

предмет відповідності їх чинному законодавству рішення з додатками 

дев’ятнадцятої сесії районної ради VII скликання від 21.12.2017 року. 
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Голобуцька К.В. – завідувач юридичного відділу виконавчого апарату 

районної ради надала роз’яснення із вищезазначених питань.  

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

 

Відповідні запити направлено для розгляду до виконавчого апарату 

районної ради.  

Шановні колеги! 

Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути. 

Двадцять шосту сесію районної ради сьомого скликання оголошую 

закритою. 

 

Голова районної ради        М.Андрюк  


