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УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

П Р О Т О К О Л 

двадцять сьомої сесії районної ради  

VІІ скликання 

21 лютого 2019 року                                                               м.Вижниця 

       1100 год. 

Присутні                         -  23 депутати районної ради 

                                             із  34 (список додається) 

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

Президія:  

Сенчук Р.І. – голова районної державної адміністрації.  

Вірста С.Д.  – заступник голови районної ради. 

Запрошені: 

- депутати обласної ради від Вижницького району; 

- голова, заступники голови райдержадміністрації, начальники 

управлінь і відділів райдержадміністрації; 

- заступник керівника Кіцманської місцевої прокуратури;  

- голова Вижницького районного суду; 

- начальник районного відділу СБУ та начальник Вижницького 

відділення поліції Кіцманського відділу Головного Управління 

Національної поліції в Чернівецькій області; 

Начальники: 

- державної податкової інспекції; 

- 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 сьомої сесії районної ради.  

Обрання  секретаріату: 

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

обрати секретаріат двадцять сьомої сесії районної ради у складі трьох 

депутатів: 

   За – 23,  проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили:   

Рішення прийняти (додається 01-27/19) 

 

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

лічильну комісію двадцять сьомої сесії районної ради.  

   Обрання   лічильної  комісії: 

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

обрати лічильну комісію двадцять сьомої сесії районної ради у складі 

трьох депутатів: 

   

За – 23,  проти – 0,  утримались – 0. 

Вирішили :   

Рішення прийняти (додається №02-27/19). 

Обговорення порядку денного та регламенту роботи двадцять 

сьомої сесії районної ради VІІ скликання: 

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

прийняти порядок денний та регламент роботи двадцять сьомої сесії 

районної ради VІІ скликання за основу: 

За – 23,  проти – 0,  утримались – 0. 
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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 на спільному засіданні 

колегій районної ради та районної державної адміністрації було внесено 

наступні зміни: 

Питання №2 «Про звіт голови Вижницької райдержадміністрації про 

виконання  програм економічного і соціального розвитку, бюджету 

Вижницького   району за 2018 рік та делегованих районною радою 

повноважень» розглянути під №1. 

Відповідно до рекомендацій постійної комісії районної ради з питань 

промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, розвитку 

підприємництва та туризму від 19 лютого 2019 року було рекомендовано: 

Запросити на  засідання двадцять сьомої  сесії районної ради VIІ 

скликання 21 лютого 2019 року начальника Вижницького відділення ТОВ 

«Чернівцігаззбут» Рогатиновича О.І. та заслухати інформацію з питання 

«Про ситуацію, яка склалася по сплаті за газ побутовими споживачами у 

Вижницькому районі» в питанні «Різне». 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

На запит депутата районної ради Романюка І.Т. щодо кількості та 

структури штату працівників виконавчого апарату районної ради 

відповідь буде надано в питанні «Різне». 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

В міжсесійний період надійшло ряд, звернень депутатських запитів, 

листів, а саме: 

1.«Про підтримку звернення депутатського корпусу Скадовської 

районної ради Херсонської області щодо перспективи організації надання 

первинної медичної допомоги мешканцям малочисельних сіл у зв’язку з 

проведенням медичної реформи». 

 2.«Про підтримку рішення ХХХVIII сесії Берегометської селищної 

ради VIII скликання від 31 січня 2019 року «Про передачу у комунальну 

власність територіальній громаді державного майна дитячого закладу 
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оздоровлення та відпочинку «Юність» селища Берегомет Вижницького 

району Чернівецької області». 

3. «Про депутатський запит депутата районної ради Погребняка Р.М. 

щодо підтримки рішення ХХХVIII сесії Берегометської селищної ради VIII 

скликання від 31 січня 2019 року «Про передачу у комунальну власність 

територіальній громаді державного майна дитячого закладу оздоровлення 

та відпочинку «Юність» селища Берегомет Вижницького району 

Чернівецької області та організації оздоровлення дітей у 2019 році у 

дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Юність». 

 4. «Про депутатський запит депутата районної ради Погребняка Р.М. 

щодо облаштування комерційних вузлів обліку природного газу засобами 

дистанційної передачі даних».  

 5.«Про підтримку ініціативи фракції ВО «Свобода» щодо прийняття 

звернення депутатів Вижницької районної ради до релігійних 

православних громад Вижницького району стосовно приєднання до 

Православної Церкви України». 

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

стосовно закриття філії «Ощадбанку» в с.Мигове». 

7. «Про депутатський запит депутата районної ради Колотила Г.С. 

стосовно грейдерування дороги Банилів-Коритне, Коритне-Бережонка. 

8.  «Про депутатський запит депутата районної ради Погребняка Р.М. 

щодо організації обговорення питання перспективного плану по 

децентралізації з головами необ’єднаних територіальних громад» .  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.Про звіт голови Вижницької райдержадміністрації про виконання  

програм економічного і соціального розвитку, бюджету Вижницького   

району за 2018 рік та делегованих районною радою повноважень. 

Доповідач: Сенчук Р.І.  – голова Вижницької районної державної 

адміністрації.   

2.Про звіт керівника Кіцманської місцевої прокуратури  

Никифорука А.С.  про проведену роботу Кіцманської місцевої 

прокуратури за 12 місяців 2018 року. 

Доповідач: Никифорук А.С. – керівник Кіцманської місцевої прокуратури.  
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 3.Про затвердження Програми підвищення ефективності виконання 

повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної  

регіональної політики та впровадження реформ на 2019-2021 роки. 

Доповідач: Фуштей М.М. – керівник апарату Вижницької районної 

державної адміністрації. 

4. Про затвердження Районної Програми підвищення ефективності 

діяльності відділення інспекторів прикордонної служби «Фальків» відділу 

прикордонної служби «Красноїльськ» Чернівецького прикордонного 

загону  на 2019-2021 роки.    

Доповідач: Николайчук О.Б. – Головний спеціаліст відділу з питань 

взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 

Вижницької районної державної адміністрації. . 

5. Про затвердження Програми розвитку первинної медико-

санітарної допомоги та підтримки комунального некомерційного  

підприємства «Берегометський центр ПМСД» Вижницької районної ради 

на 2019-2021 роки. 

Доповідач: Козоріз Т.А. - головний лікар КНП «Берегометський центр 

ПМСД». 

6.Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік. 

Доповідач: 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. 

7. Про  Порядок  доступу до матеріалів Технічної інвентаризації, 

реєстрових книг та архівних справ комунального підприємства 

«Вижницьке районне бюро технічної інвентаризації» Вижницької районної 

ради. 

Доповідач: Гузак Ю.С. – начальник комунального підприємства  

«Вижницьке районне бюро технічної  інвентаризації». 

 8. Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок 

проведення конкурсу, призначення на посаду та звільнення із займаної 

посади керівників підприємств, закладів, установ та організацій спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району.  
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 9. Про переукладення на новий термін договору позички 

(безоплатного користування) нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району. 

10. Про затвердження акту приймання-передавання нерухомого 

майна-приміщення аптечного пункту с.Карапчів, зі спільної власності  

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

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

територіальної громади. 

11. Про затвердження акту приймання-передавання нерухомого 

майна – нежитлових приміщень, зі спільної власності територіальних 

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

районної ради,  у комунальну власність територіальної громади с.Лукавці. 

12. Про затвердження акту приймання-передавання рухомого майна  

відділу культури Вижницької районної державної адміністрації зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну 

власність Вашківецької міської територіальної громади. 

13. Про розгляд клопотання МППФ «Атлас» щодо внесення змін до 

Договору № 1 купівлі-продажу незавершеного будівництва фізкультурно-

оздоровчого комплексу від 22.04.2004 року, укладеного між Вижницькою 

районною радою та МППФ «Атлас» (зі змінами). 

14. Про затвердження розпоряджень голови Вижницької районної 

ради з питань приватизації. 

Доповідач по 8-14 питаннях: Никифоряк Ю.П. – голова постійної комісії 

районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій.  

15. Про організацію підготовки і проведення  XXVI  Міжнародного 

гуцульського Фестивалю. 

Доповідач: Вірста С.Д. – заступник голови Вижницької районної ради. 

16.Про внесення змін до Положення про постійні комісії Вижницької 

районної ради VII скликання.  

17.Про підтримання ініціативи Вижницької міської ради та 

направлення звернення до  Верховної ради України, Кабінету Міністрів 

України про функціонування Вижницького району з адміністративним 

центром в м. Вижниця. 
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18.Про підтримання ініціативи Вижницької міської ради та  

направлення звернення до  Кабінету Міністрів України, Чернівецької 

обласної ради про перегляд конфігурації Західного Госпітального  Округу 

Чернівецької області та створення нового Західного  Госпітального Округу 

з центром у м. Вижниця. 

Доповідач по 16-18 питаннях: Кисилиця М.В.  – голова постійної комісії 

районної ради з питань регламенту, депутатської  діяльності, етики, 

законності і захисту прав громадян. 

19.Про звернення до Кабінету Міністрів України, НКРЕКП про 

відновлення тарифів на електроенергію, диференційованих за періодами 

часу (для непобутових споживачів). 

Доповідач: Погребняк Р.М.  – голова постійної комісії районної ради з 

питань промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, розвитку 

підприємництва та туризму. 

20.Про звернення депутатів Вижницької районної ради щодо 

капітального ремонту аварійної дороги в урочищі Судилів, 

вул.Берегометської, Січових Стрільців, Кутської в м.Вижниця 

Чернівецької області.   

Доповідач: Моржук А.Г. – депутат Вижницької районної ради. 

21.Різне. 

 

Шановні депутати! 

Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», 

Регламенту Вижницької районної ради,  пропозицій щодо оприлюднення і  

включення в порядок денний двадцять сьомої сесії інших питань і 

проектів рішень до них  у встановлені терміни не надходило. 

 Голосували:  

Прийняти порядок денний та регламент роботи двадцять сьомої  

сесії районної ради VІІ скликання в цілому: 

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

Розгляд питань порядку денного: 

Слухали: Сенчука Руслана Івановича – голову Вижницької 

районної державної адміністрації з питання «Про звіт голови 

Вижницької райдержадміністрації про виконання  програм економічного і 
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соціального розвитку, бюджету Вижницького   району за 2018 рік та 

делегованих районною радою повноважень». 

     

Шановні депутати, запрошені! 

Впродовж 2018 року діяльність  районної державної адміністрації була 

спрямована на забезпечення виконання Конституції і законів України, актів 

Президента та Кабінету Міністрів України, делегованих повноважень 

районною радою, вирішення питань розвитку економіки і поліпшення 

добробуту населення. 

Робота структурних підрозділів районної державної адміністрації 

спрямовувалась на забезпечення збалансованого соціально-економічного 

розвитку району, ефективне використання наявних природних, трудових та 

фінансових ресурсів, сприяння залученню інвестицій в основні галузі 

економіки, вирішення актуальних проблем життєдіяльності району, поліпшення 

добробуту та соціального захисту населення.  

Впродовж звітного періоду спостерігалась конструктивна співпраця між 

представницькою і виконавчою гілками влади району, а також органами 

місцевого самоврядування та територіальними відділеннями центральних 

органів виконавчої влади щодо вирішення першочергових питань розвитку 

нашого краю. Завдяки спільним зусиллям отримано відповідний результат 

роботи.  

Одним з основних завдань, які стоять перед райдержадміністрацією є 

забезпечення прозорості та відкритості своєї діяльності, рівноправного 

партнерства та залучення громадян до формування та реалізації державної та 

регіональної політики.  

У районній державній адміністрації функціонує офіційний сайт, де крім 

інформації про діяльність керівництва та структурних підрозділів РДА, 

оприлюднюється інформація відповідно до Закону України «Про доступ до 

публічної інформації».  

З метою залучення громадськості до прийняття важливих рішень, що 

стосуються соціального-економічного, культурного життя району при 

райдержадміністрації створена та діє громадська рада, до складу якої увійшли 

23 представники інститутів громадянського суспільства.  

РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕНЯМИ ГРОМАДЯН 
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Протягом 2018 року на адресу райдержадміністрації надійшло 1030 

звернень громадян. Серед звернень: 409 письмових, 18 -  надійшли під час 

особистих прийомів та 481 звернення  - «Урядова гаряча лінія», 122 звернення з 

земельних питань.  

Питання, які порушувалися у зверненнях від громадян, стосувалися 

соціального захисту, житлово-комунального господарства, аграрної політики, 

ремонту доріг, газифікації житлових будинків, забезпечення житлом та 

поліпшення житлових умов, надання субсидій, працевлаштування, тощо. 

Всі звернення, що надходять до районної державної 

адміністрації   опрацьовуються та контролюються керівництвом, надаються 

відповідні доручення виконавцям. На всі письмові звернення заявникам 

надіслана письмова відповідь про наслідки розгляду звернення та прийняте 

рішення.  

 

ФІНАНСИ 

Доходи (місцеві бюджети) 

Пріоритетним напрямком роботи районної державної адміністрації у 2018 

році було виконання бюджету та залучення всіх ресурсів для його наповнення. 

На 2018 рік в зведений місцевий бюджет Вижницького району включено 

8 бюджетів, в тому числі: районний,  селищний  та  6 сільських. 

До місцевих бюджетів Вижницького району за 2018 рік надходження 

(включаючи трансферти) склали в сумі 522,7 млн.грн., з них до загального 

фонду 515,4 млн.грн., спеціального – 7,3 млн.грн., або 100% виконання всіх 

місцевих бюджетів, які додатково поповнилися в порівнянні з минулим роком 

на 36,7 млн.грн.(107,5%).  

Це дало можливість забезпечити всі необхідні видатки бюджетних 

установ на захищені і поточні видатки, які склали 516,6 млн.грн., або на 25,5 

млн.грн.(5,2%) більше минулого року, з них загального фонду більше на 28,8 

млн.грн.(+6,1%), спеціального фонду менше на 3,3 млн.грн.(-17,8%). В 

минулому році в районі здійснено капітальних видатків в сумі 12,4 млн.грн. 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

Аналізуючи стан виконання Програми економічного і соціального 

розвитку Вижницького району на 2018 рік слід зазначити, що завдяки 

злагодженій роботі та вжитим заходам органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності та жителів району 
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досягнуто позитивних тенденцій щодо нарощування як економічного, так 

соціального потенціалу району.  

Однією з базових складових сфери матеріального виробництва в 

економіці району є і залишається промисловість, де 68% займає 

деревообробна галузь, 28% - добувна та інші 4% - харчова, поліграфічна та 

виробництво готових металевих виробів. 

За 2018 рік обсяг виробництва продукції промисловими підприємствами 

району склав 186,8 млн. грн. В 2018 році промисловими підприємствами 

району реалізовано промислової продукції на 208,7 млн. грн., що на 30,5 млн. 

грн. (17,4%) більше, ніж у аналогічному періоді 2017 року. Вижницький район є 

одним із лідерів Чернівецької області по реалізації готової продукції на 

експорт. Протягом звітного періоду збільшено обсяг експорту та формування 

позитивного сальдо зовнішньої торгівлі. 

Житлово-комунальне господарство району об’єднує підприємства 

комунальної теплоенергетики, водопровідно-каналізаційного господарства та 

благоустрою населених пунктів району. З метою покращення благоустрою 

населення та енергозбереження проведено капітальний ремонт вуличного 

освітлення на загальну суму коштів – 1527,6 тис.грн., в с.Мигове придбано 

автозупинки на суму 75,0 тис.грн. Сільськими радами проведено капітальний 

ремонт приміщень адмінбудинків в загальній сумі – 1652,7 тис.грн. 

По закладах культури проведено капітальний ремонт Вовчинецького 

сільського клубу, Банилівського сільського клубу. Також, у звітному періоді 

проведено ремонтні роботи в закладах охорони здоров’я, а саме в КУ 

«Вижницька районна центральна лікарня» приведено у належний санітарний 

стан будівлі моргу, проведено капітальний ремонт технічних приміщень та 

приміщення харчоблоку. 

За рахунок коштів державного бюджету 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. Крім того, за 

рахунок коштів державного бюджету проведено роботи та завершується 

поточний середній ремонт дороги О26004 Вашківці - Карапчів - Лукавці 

протяжністю 1,6 км. вартістю 5,9 млн.грн.; поточний середній ремонт частини 

дороги Т-26-01 в с.Банилів протяжністю 4,6 км. вартістю 6,7 млн. грн.; 

поточний середній ремонт частини дороги Т-26-01 Вижниця-Чорногузи 
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протяжністю 1,4 км на загальну суму 12,0 млн.грн.; дороги О26001 Іспас-

Майдан-Лукавці протяжністю 1,1 км вартістю 0,9 млн.грн. Відремонтовано 2 

мости в с.Долішній  Шепіт загальною вартістю 700 тис. грн. 

Одним з найбільш ефективних шляхів розвитку району є покращення 

інвестиційного клімату та залучення як внутрішніх так і зовнішніх інвестицій. 

Важливим напрямом діяльності місцевих органів влади є інформаційне 

забезпечення потенційного інвестора. В районі створено та періодично 

оновлюється реєстр земельних ділянок та вільних виробничих приміщень, які 

можуть бути запропоновані інвесторам під реалізацію інвестиційних проектів. 

Станом на 01.01.2019 року реєстр налічує 23 земельні ділянки загальною 

площею 105,9 гектари у 9 населених пунктах та 17 приміщень загальною 

площею 10943 кв.м. у 5 населених пунктах. 

Згідно статистичних даних у розвиток економіки району за 9 місяців 2018 

року за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 38,2 млн.грн. капітальних 

інвестицій, що на 15,0 млн. грн. (64,6 %) більше порівняно з відповідним 

періодом минулого року. В розрахунку на одну особу по району обсяг 

інвестицій склав 686,6 грн., або 269,8 грн. (67,7%) більше відповідного періоду 

минулого року. 

За умов дефіциту власних капіталовкладень важливого значення набуває 

залучення зовнішніх джерел фінансування, зокрема іноземних інвестицій. 

Обсяг внесених з початку інвестування в економіку району прямих іноземних 

інвестицій у формі акціонерного капіталу становить 3367,6 тис. дол. США. В 

розрахунку на одну особу обсяг інвестицій склав 60,6 дол. США.                                                   

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, основними сільськогосподарськими підприємствами району з площі 

1633 га намолочено 5950 тонн зерна при середній урожайності зернових 36,4 

ц/га, що на 1,6 ц/га більше від аналогічного показника минулого року.  

Важливо відмітити, що за сприяння районної державної адміністрації 

відповідно до Постанови КМУ від 07 лютого 2018 року №107 спеціальну 

бюджетну дотацію в загальній сумі 1 170,0 тис.грн. на утримання молодняка 

ВРХ до 13-місячного віку в кількості 615 голів отримали 42 власники 

особистих сільських господарств району. Відповідно до Комплексної програми 
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підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 

роки спеціальну бюджетну дотацію на утримання 3-х і більше корів отримали 

154 власники особистих сільських господарств району в загальній сумі 93,0 

тис.грн., а за рахунок Комплексної програми агропромислового розвитку 

Вижницького району на 2017-2020 роки з районного бюджету фінансову 

підтримку на утримання 3-х і більше корів отримали 11 власників особистих 

сільських господарств району на 38 голів корів у загальній сумі 20 тис.грн., що 

склало 526 грн. з розрахунку на кожну корову.  

На виконання доручення ОДА від 25.09.2018 року № 26-ф/к було 

проведено аналіз договорів оренди земельних ділянок державної власності, 

що розташовані за межами населених пунктів в адміністративних межах 

Вижницького району, примірники яких знаходяться у відділі економіки та 

агропромислового розвитку райдержадміністрації на зберіганні та здійсненні 

контролю за виконанням всіх істотних умов.  

Туристична галузь залишається одним з найбільш перспективних 

напрямків розвитку і економіки, і соціальної сфери. Останнім часом 

спостерігається підвищений інтерес до Карпат, що стає поштовхом до розвитку 

туризму. Незважаючи на складну суспільно-політичну ситуацію, в районі 

спостерігається тенденція розширення туристичних закладів. Нині на теренах 

Вижниччини туристичні послуги надають 67 суб’єктів господарювання, які 

відвідало близько 15 тис. осіб, як вітчизняних, такі іноземних туристів. 

Для забезпечення умов підтримки малого та середнього 

підприємництва в районі функціонує відповідна програма, заходи якої 

спрямовані на створення сприятливих умов для започаткування та ефективного 

провадження підприємницької діяльності району, усунення перешкод для 

розвитку підприємницької діяльності, підвищення рівня підприємницької 

активності сільського населення, створення сприятливого інвестиційного 

клімату.  

В районі працює 3502 суб`єкти підприємницької діяльності, в тому числі: 

3298 – фізичних осіб, 204 – малих і середніх підприємств. Крім того в районі 

налічується 87 фермерських господарства.   

З метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 

05.09.2018 року № 649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у 

сфері зайнятості населення» в жовтні звітного року проведено зустрічі з 

фізичними особами-підприємцями та керівниками підприємств Вижницького 
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району та проведено координаційно-роз’яснювальну роботу щодо детінізації 

зайнятості та доходів населення та неприпустимість допуску до роботи 

найманих працівників без оформлення з ними трудових відносин. В результаті 

досягнуто росту кількості зареєстрованих підприємців у порівнянні з 2016 та 

2017 роком, так за звітний період зареєстровано 13 юридичних осіб та 666 

фізичних осіб-підприємців, з них 220 фізичних осіб-підприємців в жовтні 2018 

року.  

Одне з головних завдань – забезпечення надання населенню якісних 

адміністративних послуг. Так, через Центр надання адміністративних послуг 

райдержадміністрації протягом 2018 року надано 7146 адміністративних 

послуг, в тому числі 1756 послуг Державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та 149 документів дозвільного характеру. Торік відвідувачі 

ЦНАПу наповнили платою за надання адміністративних послуг районний 

бюджет на 285,7 тис. грн, а місцеві бюджети – на 57,1 тис. гривень.  

Цивільний захист  

 При райдержадміністрації створена районна комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка протягом  року провела 16 

засідань з питань ТЕБ та НС. 

В районі створений відповідний матеріальний резерв для виконання 

заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру. В недоторканому запасі району 

зберігаються запаси пального. 

Для виконання заходів цивільного захисту, з метою ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій та їх попередженню в районі створено 10 

спеціалізованих служб цивільного захисту, в яких створені невоєнізовані 

формування в складі і кількості  відповідно до специфіки завдань,  що ними 

виконуються за призначенням. 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

Забезпечити соціальні потреби населення – наше першочергове завдання. 

Впродовж року забезпечено виплату всіх пільг та субсидій населенню, різні 

виплати і компенсації, соціальна допомога малозабезпеченим, виплати 

інвалідам. В минулому році 6683 громадян отримали різних видів соціальних 

допомог на суму 166 449,9 тис. грн. 
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На початок 2019 року в Єдиному державному автоматизованому реєстрі 

пільговиків Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  

на обліку перебуває 12367 осіб.  

В минулому році на виконання постанови КМУ № 512 від 20.06.2018 

року за чотири місяці управлінням соціального захисту населення видано 152 

«Пакунки малюка», які забезпечили новонароджених найнеобхіднішими, і, 

разом із тим, високоякісними речами. 

Станом на 01 січня 2019 року на обліку в управлінні соціального захисту 

населення перебуває 334 учасники АТО і ООС. Сьогодні у районі діє програма 

«Заходи з психологічної реабілітації постраждалих учасників 

антитерористичної операції», в рамках якої укладено 6 договорів з 

автошколами на суму 77712,54 грн. Протягом минулого року пройшли 

навчання 11 військових. 

Триває робота щодо надання земельних ділянок учасникам АТО. В 

минулому році до Держгеокадастру надійшло 18 звернень учасників АТО щодо 

виділення земельних ділянок під садівництво та ведення сільського 

господарства поза межами населених пунктів, які були повністю задоволені. 

Загальна площа виділених ділянок складає 3,4563 га.  

13 осіб із числа учасників бойових дій в зоні проведення АТО та членів їх 

сімей отримали одноразову грошову допомогу  в сумі 22,5 тис. грн. на 

виконання районної комплексної програми соціальної підтримки учасників 

АТО та членів їх сімей. 

Протягом 2018 року через районну комплексну програму соціальної 

підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» 259 жителям надано 

допомогу в сумі 297000 грн. 

ОСВІТА 

На сьогодні освіта району характеризується стабільними кількісними і 

якісними показниками. Усі її ланки в цілому забезпечують потреби населення 

району в отриманні освітніх послуг. 

Нині у підпорядкуванні відділу освіти перебуває 14 закладів закладів 

загальної середньої освіти (3655 учнів) та 8 загальної дошкільної освіти (755 

вихованців), 5 навчально-виховних комплекси (235 вихованців).  

2018 рік для освітньої  галузі Вижниччини, як і для всієї України, став 

роком успішного старту освітньої реформи та втілення в життя стандартів 

Нової української школи. На придбання обладнання для НУШ використано 
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коштів в загальній сумі 1337,7 тис.грн., зокрема придбано одномісні парти для 

першокласників, мультимедійний та дидактичний матеріал. 

Видатки для функціонування закладів освіти Вижницького району за 

2018 рік становили 93 937,4 тис.грн. В минулому році вдалося покращити 

матеріально-технічну базу освітніх установ району (придбано спортивний 

інвентар, мультимедійне обладнання, комплекти меблів, шкільні дошки, 

обладнання для біологічного та хімічного кабінетів, тощо), для чого 

використано коштів в загальній сумі 493,3 тис.грн. Проведено ряд заходів із 

впровадження енергозберігаючих технологій, економії енергоресурсів, а 

також забезпечення якісного функціонування інженерних мереж в навчальних 

закладах: проведено капремонт котелень, встановлено енергозберігаючі вікна, 

капітальний ремонт каналізаційних систем, ремонт опалювальної системи, 

заміна котла капітальний ремонт внутрішніх вбиралень, тощо. 

З метою створення умов для особистісного розвитку дітей із особливими 

потребами створено комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Вижницької районної ради. В центрі проводиться комплексна психолого-

педагогічна оцінка розвитку дитини, надається психолого-педагогічна допомога 

та забезпечується системний кваліфікований супровід. 

У районі працюють служба у справах дітей райдержадміністрації та 

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, які проводять 

соціальну роботу з різними категоріями сімей, дітей та молоді.  

 На посилення соціального захисту дітей, що опинились в складних 

життєвих обставинах, попередження негативних проявів у дитячому 

середовищі службою у справах дітей розроблено Програму запобігання дитячій 

бездоглядності та захисту прав дитини у Вижницькому районі на 2017-2021 

роки, за рахунок якої на реалізацію повноважень у сфері захисту прав дітей 

протягом минулого року виділено 24 тис.грн.  

На обліку у службі у справах дітей перебуває 81 дітей-сиріт, які повністю 

охоплені сімейними формами влаштування, а також 41 дитина, що опинилась в 

складних життєвих обставинах.  

Приємно відзначити, що у минулому році за ініціативи служби у справах 

дітей райдержадміністрації для 2-х дітей-сиріт та 3-х осіб з їх числа за рахунок 

державної субвенції у власність придбано житловий будинок, 2 квартири, а 

також 2 квартири під соціальне житло для 4-х осіб. Робота в цьому напрямку 

триває і залишається  однією з пріоритетних у 2019 році. 
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Сектором з питань молоді та спорту райдержадміністрації спільно з 

ДЮСШ, ФСТ «Колос», районними федераціями з різних видів спорту 

проводиться значна робота по розвитку спорту в районі. Розвиваються 9 

олімпійських видів спорту. З усіх цих видів щорічно проводиться понад 160 

змагань серед спортсменів різних вікових груп. Така співпраця дала можливість 

району увійти до числа кращих районів області за підсумками участі збірних 

команд в чемпіонатах області, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, 

турнірах з олімпійських видів спорту. 

КУЛЬТУРА 

Впродовж року працівники культури району організували близько сотні 

районних заходів. На Вижниччині минулого року відбулося 13 фестивалів. 

Наші аматорські колективи взяли участь у 40 міжнародних, всеукраїнських та 

обласних заходах, фестивалях, конкурсах. Свої творчі таланти колективи 

представляли не лише в різних областях України, а й закордоном – Польщі та 

Румунії. Також працівники культури неодноразово побували з концертами та 

волонтерською допомогою на Сході України та підтримали наших захисників. 

Впродовж року  вдалось здійснити капітальний ремонт Вовчинецького 

сільського клубу, капітальний ремонт Долішньо-Шепітського сільського клубу, 

капітальний ремонт Майдан-Лукавецького сільського клубу, поточний ремонт 

Вахнівецького сільського клубу, заміну вікон у Берегометській школі мистецтв. 

У 2019 році на Вижниччині відбудеться ХХVІ Міжнародний Гуцульський 

фестиваль і чимало зусиль спрямовано для належної підготовки до цього 

дійства. Опорним закладом культури під час проведення фестивалю буде 

Вижницький районний будинок народної творчості та дозвілля, який потребує 

капітального ремонту (сума ремонту складає 9 мільйонів гривень).  

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ ВИЖНИЦЬКОГО РАЙОНУ НА 2019 РІК 

 Продовження проведення реформи децентралізації в районі. 

 Вжиття заходів щодо наповнення дохідної частини районного бюджету та 

покращення інвестиційного клімату. 

 Розвиток та модернізація інфраструктури, транспортних комунікацій 

(будівництво пішохідного переходу через річку Сірет  із можливістю 

проїзду автомобіля швидкої допомоги в смт.Берегомет). 

 Організація та проведення ХХVI Міжнародного гуцульського фестивалю. 

 Проведення капітального ремонту Вижницького РБНТД. 
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 Розвиток туристичного потенціалу району.  

 Покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів та розвиток 

галузі освіти в районі (будівництво спортивного майданчика зі штучним 

покриттям Банилівської ЗОШ І-ІІІ ст. капітальний ремонт корпусу А 

Мигівського НВК з можливістю розміщення ДДУ). 

 Розвиток системи соціального захисту населення, охорони здоров’я, 

спорту. 

 Впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій. 

Звітуючи про свою діяльність, я водночас хочу подякувати за співпрацю 

районній, міським, селищній та сільським радам, депутатам усіх рівнів, 

сільським головам, керівникам структурних підрозділів районної державної 

адміністрації та керівникам підприємств, установ, організацій за те, що ми 

працювали в цих непростих умовах однією командою, знаходили спільну мову 

у вирішенні важливих економічних і соціальних питань. Але найбільші слова 

вдячності – громаді району – за розуміння спільних проблем та підтримку всіх 

наших починань.   

Твердо переконаний, що нам всім потрібно об'єднатися задля спільної 

перемоги в ім'я, на користь та задля розвитку Вижницького району.  

Дякую за увагу! 

   

Голосували: прийняти рішення  «Про звіт голови Вижницької 

райдержадміністрації про виконання  програм економічного і соціального 

розвитку, бюджету Вижницького   району за 2018 рік та делегованих 

районною радою повноважень» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про звіт голови Вижницької 

райдержадміністрації про виконання  програм економічного і 

соціального розвитку, бюджету Вижницького   району за 2018 рік та 

делегованих районною радою повноважень»   в цілому: 

За –23, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (03-27/19 додається). 
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Голосували: прийняти рішення  «Про звіт керівника Кіцманської 

місцевої прокуратури Никифорука А.С.  про проведену роботу Кіцманської 

місцевої прокуратури за 12 місяців 2018 року» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про звіт керівника Кіцманської 

місцевої прокуратури Никифорука А.С.  про проведену роботу 

Кіцманської місцевої прокуратури за 12 місяців 2018 року»   в цілому: 

За –23, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (04-27/19 додається). 

 

Слухали: Фуштея Миколу Миколайовича – керівника апарату   

Вижницької районної державної адміністрації з питання «Про 

затвердження Програми підвищення ефективності виконання 

повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної  

регіональної політики та впровадження реформ на 2019-2021 роки». 

 

Шановні депутати, запрошені! 

Державна регіональна політика має віддзеркалювати регіональний 

соціально-економічний розвиток, сприяти всебічному залученню ресурсного 

потенціалу регіону, використовувати переваги територіального поділу і 

кооперації праці. Це, у свою чергу, передбачає підвищення відповідальності 

місцевих органів влади за розв’язання поточних і перспективних проблем 

територій. 

Започаткування Урядом впровадження ряду реформ у різних сферах 

діяльності, у тому числі продовження процесу децентралізації повноважень, 

поставило перед працівниками органів влади та місцевого самоврядування 

низку завдань щодо забезпечення ефективної реалізації реформ на місцевому 

рівні з урахуванням змін до податкового законодавства, нової концепції 

міжбюджетних відносин та підвищення самостійності місцевих бюджетів. В 

цьому контексті на рівні  районної державної адміністрації передано додаткові 

повноваження у сферах фінансів, освіти, охорони здоров’я, дорожнього та 

житлово-комунального господарства тощо. Також посилено роль районної 

державної адміністрації в стимулюванні створення об’єднаних територіальних 
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громад. В зв’язку із зазначеним, перед працівниками апарату та структурних 

підрозділів райдержадміністрації, встановлено завдання в межах закріплених 

функцій всебічно сприяти ефективній реалізації реформ на місцевому рівні 

шляхом надання методичної, консультативної та інформаційної допомоги. 

Максимальне виявлення всіх матеріальних і фінансових резервів, додаткових 

доходів бюджету за окремими податками та іншими обов'язковими платежами, 

визначення загального обсягу видатків відповідно до прогнозів і цільових 

програм соціально-економічного розвитку та узгодження їх із стратегією 

розвитку регіону, посилення контролю за фінансовою діяльністю місцевих 

органів державної влади, місцевого самоврядування та бюджетних установ.  

З метою забезпечення прозорої, ефективної діяльності органів виконавчої 

влади, підвищення рівня виконання власних та делегованих повноважень, 

впровадження ряду реформ у всіх галузях та сферах діяльності, а також 

продовження процесу децентралізації розроблено дану Програму. 

Ключовим напрямом у взаємодії органів місцевого самоврядування та 

органів виконавчої влади на місцях є функціонування системи делегування 

повноважень, закріпленого законодавством України. 

Відповідно до пункту 7 статті 119 Конституції України, обов’язком 

місцевих державних адміністрацій є забезпечення виконання делегованих 

відповідними радами повноважень. Перелік повноважень, які делегують 

обласні ради обласним державним адміністраціям, закріплений статтею 44 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», передбачає 

делегування райдержадміністрації майже усього комплексу заходів, 

спрямованих на забезпечення належного соціально-економічного розвитку 

регіону. 

Таким чином, делегування повноважень від районних  рад до районних 

державних адміністрацій є надзвичайно важливим елементом державного 

управління, яке не тільки забезпечує вирішення поточних питань соціально-

економічного розвитку, але й формує основу для забезпечення сталого, 

поступального розвитку та стратегічних регіональних і державних пріоритетів. 

Одним з ключових питань цього процесу є взаємодія органів державного 

управління, тобто районної  державної адміністрації (далі – 

райдержадміністрація) та органів місцевого самоврядування.  

Взаємовідносини між райдержадміністраціями та органами місцевого 

самоврядування базуються на виконанні делегованих повноважень та контролі 



 20 

за їх здійсненням. Провідне місце в системі методів діяльності 

райдержадміністрації належить плануванню, координації, контролю за 

виконанням рішень, роботі з кадрами, інформаційному забезпеченню, а також 

створенню належних умов для розвитку Вижницького району. 

Працівниками апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів 

з метою надання методичної допомоги посадовим особам місцевого 

самоврядування готуються рекомендації з питань організації виконання 

законодавчих та інших правових актів, розпоряджень, доручень тощо, зокрема: 

інструктивні та інформаційні листи, методичні рекомендації та вказівки, 

порядки та регламенти, які доводяться до виконавців  як у паперовому, так і в 

електронному вигляді. 

Важливим аспектом виконання вищезазначеної роботи є необхідність 

врахування загальнодержавної тенденції запровадження системи електронного 

урядування як інноваційного інструмента підвищення ефективності 

функціонування системи органів держаної влади та органів місцевого 

самоврядування, а також важливого ресурсу для підвищення якості надання 

державних послуг.  

Виконання делегованих повноважень мобілізує усі наявні ресурси – 

матеріально-технічні, трудові, фінансові обсяг яких обмежується граничними 

видатками державного бюджету, що забезпечує мінімальну потребу для   

ефективної та якісної діяльності апарату та структурних підрозділів районної 

державної адміністрації для виконання належним чином делегованих 

повноважень. 

Слід зазначити, що на утримання  Вижницької районної державної 

адміністрації на 2019 рік за розрахунками необхідно 17 346,9 тис.  гривень. 

Міністерством фінансів України доведено граничний обсяг в сумі 12 236,8 тис.  

гривень, який забезпечує мінімальну потребу в коштах на 70,5%. Видатки на 

заробітну плату з нарахуваннями складають 78,8% до потреби, що не в повному 

обсязі забезпечить гарантовані виплати, передбачені державою. Водночас у 

Законі України “Про державну службу” зазначено: оплата праці державних 

службовців повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного 

виконання службових обов’язків, сприяти укомплектуванню органів державної 

влади компетентними і досвідченими кадрами, стимулювати їх сумлінну та 

ініціативну працю.  
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Однією із проблем, також є часткове забезпечення апарату та 

структурних підрозділів районної  державної адміністрації видатками на 

придбання канцелярських, господарських товарів, знаків поштової оплати, 

інших матеріалів до комп’ютерної та розмножувальної техніки, паливно-

мастильних матеріалів, запчастин та інші комплектуючих до транспортних 

засобів, передплати періодичних видань, оплату послуг зв’язку, Інтернету, 

транспортних послуг, поточний ремонт та обслуговування комп’ютерної, 

розмножувальної техніки, локальної мережі із супроводження та 

адміністрування програмного забезпечення,  послуг з охорони приміщень, 

поштових та архівних послуг, оплату відряджень працівників. За останні 5 

років зазначені видатки, які передбачалися з державного бюджету на поточне 

утримання установ скоротилися у 3 рази, зокрема у 2019 році їх додаткова 

потреба становить 14,5млн. грн.  

Впродовж  2008-2017 років капітальні видатки для місцевих державних 

адміністрацій області в державному бюджеті не передбачалися, що, призвело 

до повної зношеності комп'ютерної та оргтехніки. 

Отже основною проблемою на даний час є вкрай ускладнене виконання 

райдержадміністрацією делегованих районною  радою повноважень з причини 

недостатнього фінансування Разом з тим, залучення додаткових коштів, 

зокрема, з позабюджетних джерел, обмежується антикорупційним 

законодавством. 

З метою вирішення цих питань розроблено заходи Програми. 

Метою Програми є впровадження комплексу заходів, спрямованих на 

підвищення ефективності та якості роботи апарату та  структурних підрозділів 

райдержадміністрації, щодо забезпечення реалізації повноважень з 

запровадження реформ у різних сферах діяльності, супроводу програм розвитку 

району, проведення моніторингу та оцінки ефективності використання 

бюджетних коштів, налагодження зворотного зв'язку у співпраці місцевих 

державних адміністрацій, їх структурних підрозділів, органів місцевого 

самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 

влади, служб з підприємствами, установами, організаціями та громадянами 

району, реалізації державної регіональної політики із застосуванням сучасної 

комп'ютерно-технологічної, фінансової та матеріально-технічної бази, надання 

оперативних, кваліфікованих консультацій у процесах управління соціально-

економічним розвитком. 



 22 

Програма розроблена з урахуванням вимог статті 85 Бюджетного кодексу 

України, Постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 р. № 787 

„Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій” 

та з метою підвищення ефективності роботи місцевих органів влади.  

Програма спрямована на створення оптимальних умов для забезпечення 

безперебійного та ефективного виконання апаратом та структурними 

підрозділами районної  державної адміністрації покладених на них функцій, 

забезпечення ефективної реалізації реформ на місцевому рівні.  

Програма передбачає проведення протягом 2019 - 2021 років ряду 

заходів, що забезпечить конструктивну співпрацю місцевих органів влади та 

органів місцевого самоврядування району щодо вирішення питань 

впровадження реформ, ефективного виконання  програм соціально-

економічного розвитку району та місцевих бюджетів, підвищення 

оперативності та ефективності прийняття управлінських рішень, підбір  

кваліфікованого кадрового потенціалу, здатного до генерування ідей, 

креативного мислення, постійного підвищення свого кваліфікаційного рівня та 

належного матеріально-технічного забезпечення. Заходи Програми забезпечать 

залучення громадськості до процесів формування і реалізації державної 

регіональної політики, бюджетної децентралізації, формування фінансово 

спроможних територіальних громад, впровадження реформ, проведення 

інформаційних заходів щодо діяльності органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування у частині розробки і виконання програм розвитку 

району, підтримку їх ініціатив, вивчення громадської думки жителів району та 

надання їм і органам місцевого самоврядування консультацій, аналітичних, 

інформаційних, звітних та інших матеріалів, проведення семінарів, 

конференцій, нарад, навчань, практикумів, круглих столів тощо. 

Програма є середньостроковою та передбачає вирішення зазначених 

проблем і здійснення відповідних заходів протягом 3-х років, а саме: 2019, 2020 

та 2021 років.  

 

Виконання завдань Програми дасть змогу забезпечити: 

- надання методичної, консультативної та організаційної допомоги з 

питань впровадження нової концепції міжбюджетних стосунків, підвищення 

самостійності місцевих бюджетів та з питань оптимізації витрат на утримання 

закладів, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів; 
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- проведення навчань та практикумів з питань впровадження програмно-

цільового методу бюджетування, формування паспортів бюджетних програм, 

інформацій про їх виконання, оприлюднення інформацій про виконання 

бюджету тощо; 

- підтримка єдиного телекомунікаційного середовища, шляхом 

забезпечення технічного захисту інформації, легалізації комп’ютерних програм, 

захисту персональних даних тощо; 

- здійснення моніторингу, оцінки видатків, передбачених на соціально-

економічний розвиток району ; 

- покращення матеріально-технічного стану та фінансової бази місцевих 

органів влади. Залучення кваліфікованих працівників, забезпечення  

матеріальної підтримки працівників підрозділів  районної  державної 

адміністрації. 

Дякую за увагу! 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Програми 

підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої 

влади щодо реалізації державної  регіональної політики та впровадження 

реформ на 2019-2021 роки» за основу: 

За – 22, утримались – 1, проти – 0. 

Запитання: 

Никифоряк Ю.П. – депутат районної ради.  

Яка сума запланована на утримання Вижницької районної державної 

адміністрації? 

Відповідь: 

Фуштей М.М. – керівник апарату Вижницької районної державної 

адміністрації.   

Заплановано 1 млн.900 тис.грн., ця сума вже розрахована, але вона є 

орієнтовною. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Програми 

підвищення ефективності виконання повноважень органами 

виконавчої влади щодо реалізації державної  регіональної політики та 

впровадження реформ на 2019-2021 роки»   в цілому: 

За –22, утримались – 1, проти – 0. 
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Вирішили: 

Рішення прийняти (05-27/19 додається). 

 

Слухали: Николайчука Олександра Борисовича – керівника 

апарату   Вижницької районної державної адміністрації з питання 

«Про затвердження Районної Програми підвищення ефективності 

діяльності відділення інспекторів прикордонної служби «Фальків» відділу 

прикордонної служби «Красноїльськ» Чернівецького прикордонного 

загону  на 2019-2021 роки». 

 

Шановні депутати, запрошені! 

Районна програма підвищення ефективності діяльності відділення 

інспекторів прикордонної служби «Фальків» відділу прикордонної служби 

«Красноїльськ» Чернівецького прикордонного загону на 2019-2021 роки (далі – 

Програма) розроблена на виконання Указу Президента України від 11 лютого 

2016 року № 44 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил 

України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби 

України», Постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 

1147 «Про прикордонний режим». 

Програма направлена на поліпшення фінансування та удосконалення 

матеріально-технічного забезпечення відділення прикордонної служби 

«Фальків» відділу прикордонної служби «Красноїльськ» Чернівецького 

прикордонного загону, покращення роботи з місцевим населенням 

прикордоння, недопущення протиправної діяльності в контрольованому 

прикордонному районі та створення належних умов для боротьби з 

контрабандною діяльністю. 

Метою Програми є надання шефської допомоги відділенню інспекторів 

прикордонної служби «Фальків» відділу прикордонної служби «Красноїльськ» 

Чернівецького прикордонного загону, сприяння у забезпеченні 

продовольством, пально-мастильними матеріалами, задоволенні культурних і 

духовних потреб військовослужбовців, реалізація Конституційних засад в 

частині переходу на військову службу за контрактом, ефективної і якісної 

підготовки громадян до військової служби, забезпечення виконання Указу 

Президента України від 11 лютого 2016 року № 44 «Про шефську допомогу 

військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та 
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Державної прикордонної служби України», Постанови Кабінету Міністрів 

України від 27 липня 1998 року № 1147 «Про прикордонний режим», інших 

нормативно-правових актів. 

-активізація роботи громадських формувань, які беруть участь в охороні 

державного кордону; 

-створення належних умов для боротьби з контрабандною діяльністю в 

контрольованому прикордонному районі; 

-забезпечення здійснення інших повноважень в галузі оборонної роботи, 

передбачених законодавством; 

-покращення роботи з місцевим населенням прикордоння для сприяння в 

недопущенні протиправної діяльності в контрольованому прикордонному 

районі; 

-проведення профілактичної роботи з керівництвом та співробітниками 

автотранспортних підприємств, таксистами, які можуть здійснювати підвіз 

незаконних мігрантів  до державного кордону; 

-припинення протиправної діяльності, пов’язаної з незаконним 

переміщенням тютюнових виробів, виявлення та притягнення до 

відповідальності осіб, що причетні до незаконного переміщення підакцизної 

групи товарів. 

На реалізацію заходів Програми протягом 2019-2021 років 

передбачається залучити, відповідно до чинного законодавства України, кошти 

районного бюджету в сумі 180,00 тис. гривень. 

Фінансове забезпечення заходів здійснюватиметься у межах видатків, 

передбачених в районному бюджеті на відповідний рік. 

Основними завданнями  Програми є: 

-створити сучасну систему охорони державного кордону та суверенних 

прав України, підвищити спроможність компетентних органів протидіяти 

потенційним загрозам; 

-запобігати та припиняти протиправну діяльність, пов’язану з незаконним 

переміщенням тютюнових виробів, виявляти організаторів та посібників, що 

причетні до незаконного переміщення підакцизної групи товарів з подальшою 

дискредитацією їх діяльності;  

-покращення та прискорення умов перетинання державного кордону 

громадянами в пунктах пропуску через державний кордон; 
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-додатково створити та забезпечити діяльність громадських формувань з 

охорони громадського порядку і державного кордону, активно використовувати 

їх членів в охороні державного кордону та протидії протиправній діяльності на 

державному кордоні; 

-забезпечити дотримання правил прикордонного режиму місцевим 

населенням прикордоння; 

-створити належні умови для несення служби та організації побуту 

особового складу прикордонного загону, зберігання та обслуговування техніки; 

-покращення позитивного іміджу, як персоналу Державної прикордонної 

служби України так і держави в цілому. 

Очікуваними результатами Програми є удосконалення матеріально-

технічного забезпечення відділення інспекторів прикордонної служби 

«Фальків» відділу прикордонної служби «Красноїльськ» Чернівецького 

прикордонного загону, покращення роботи з місцевим населенням 

прикордоння, недопущення протиправної діяльності в контрольованому 

прикордонному районі та створення належних умов для боротьби з 

контрабандною діяльністю. 

Дякую за увагу! 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Районної 

Програми підвищення ефективності діяльності відділення інспекторів 

прикордонної служби «Фальків» відділу прикордонної служби 

«Красноїльськ» Чернівецького прикордонного загону  на 2019-2021 роки» 

за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Запитання: 

Погребняк Р.М. – депутат районної ради.  

Чи приймала Сторожинецька районна рада аналогічну Програму? 

Відповідь: 

Николайчук О.Б. – головний спеціаліст відділу з питань взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Вижницької 

районної державної адміністрації.   

Аналогічна Програма приймалася.  

Запитання: 
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Жебчук Ю.Д. – Д.Шепітський сільський голова.  

В с.Д.Шепіт не належним чином утримується КПП, якщо воно не 

потрібне відділенню прикордонної служби «Фальків» чи можливе його 

повернення в громаду с.Д.Шепіт? 

Відповідь: 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Це питання буде вивчено та вирішено в робочому порядку.   

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Районної 

Програми підвищення ефективності діяльності відділення 

інспекторів прикордонної служби «Фальків» відділу прикордонної 

служби «Красноїльськ» Чернівецького прикордонного загону  на 

2019-2021 роки»   в цілому: 

За –23, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (06-27/19 додається). 

 

 

Слухали: Козоріз Тамілу Анатоліївну – головного лікаря КНП 

«Берегометський центр ПМСД «Про затвердження Програми розвитку 

первинної медико-санітарної допомоги та підтримки комунального 

некомерційного  підприємства «Берегометський центр ПМСД» 

Вижницької районної ради на 2019-2021 роки». 

 

Шановні депутати, запрошені! 

Первинна медико-санітарна допомога визнана найбільш важливим 

елементом з національних систем охорони здоров’я. Вона усуває такі суттєві 

недоліки медичної галузі, як відсутність чіткого розмежування завдань 

первинного, вторинного та третинного рівнів медико-санітарної допомоги. 

Актуальність програми посилюється необхідністю виконання першочергових 

завдань, спрямованих на реалізацію політики децентралізації державного 

управління, що передбачені Законами України “Про підвищення доступності та 

якості медичного обслуговування у сільській місцевості”, “Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення”. 
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Впроваджуючи реформу системи охорони здоров’я в районі, 

Берегометський ЦПМСД реорганізований з бюджетної установи в комунальне 

некомерційне підприємство, забезпечено його комп’ютеризацію, проведена 

інформаційна компанія по вибору лікаря з надання первинної медичної 

допомоги, підписані декларації про вибір лікаря з населенням району, укладено 

договір з Національною службою охорони здоров’я України. 

У зв’язку з реорганізацією, статус Центру ПМСД змінився із 

розпорядника на одержувача бюджетних коштів за відповідною програмою 

місцевого бюджету.      На території КНП Берегометський ЦПМСД» 

функціонує 4 амбулаторії загальної практики сімейної медицини ( далі - 

АЗПСМ), 9 фельдшерсько-акушерських пунктів (далі - ФАП).  

Відповідно до Бюджетного кодексу України видатки на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони 

здоров’я, що надають первинну медичну допомогу мають здійснюватися за 

рахунок коштів місцевого бюджету. Це стосується і механізму реалізації прав 

пацієнта на отримання лікарських засобів згідно постанови КМУ від 17.08.1998 

року № 1303 “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування 

окремих груп населення та за певними категоріями захворювань”. Відповідно 

до Постанови витрати пов’язані з відпуском лікарських засобів безоплатно і на 

пільгових умовах провадяться за рахунок асигнувань, що передбачаються 

державним та місцевими бюджетами на охорону здоров’я. 

Також потребують пільгового забезпечення лікарськими засобами та 

відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання і 

громадяни, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, відповідно до 

розпорядження Чернівецької ОДА від 07.06.2016 року “Про затвердження 

заходів щодо забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) 

захворювання лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами 

для спеціального дієтичного споживання”. 

Водночас, якість роботи закладів охорони здоров’я не завжди відповідає 

сучасним вимогам та потребам мешканців сільських територій. Причинами 

такого стану справ є, насамперед, відсутність достатньої кількості 

медикаментів. 

Метою Програми є поліпшення якості надання та доступності первинної 

медичної допомоги населенню району, забезпечення населення якісними 
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медичними послугами та медикаментами, проведення належної профілактичної 

роботи, покращення матеріально-технічного забезпечення закладів ПМД 

району. 

Головними шляхами розв’язання проблем Програми є безумовне 

дотримання бюджетного законодавства, законодавчих та нормативних 

документів з питань організації надання ПМД населенню. З цією метою буде 

реалізований комплекс заходів, спрямованих на: 

- уточнення та поновлення комп'ютерного банку даних груп пацієнтів з 

підвищеним ризиком захворювань у межах ПМД; 

- зростання інформованості населення щодо питань профілактики, 

діагностики та лікування найпоширеніших захворювань, формування здорового 

способу життя; 

- створення умов для отримання населенням оперативної інформації про 

діяльність ЦПМСД; 

- забезпечення підвищення професійної підготовки медичних 

працівників; 

- своєчасне і якісне забезпечення населення медичними послугами з 

надання ПМД; 

- профілактику інфекційних захворювань; 

- забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 

рецептами лікарів  КНП Берегометського ЦПМСД у разі амбулаторного 

лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань; 

- придбання обладнання, устаткування та засобів для амбулаторій та 

пунктів здоров’я ЦПМСД відповідно до основного та додаткового списку 

Примірного табелю матеріально-технічного оснащення закладів охорони 

здоров’я, які надають ПМД, включаючи офісні меблі, комп’ютерне обладнання, 

транспортні засоби, витрати на їх утримання та обслуговування; 

- проведення капітальних та поточних ремонтів амбулаторій та пунктів 

здоров’я ЦПМСД, здійснення енергозберігаючих заходів; 

- забезпечення комунальними послугами та енергоносіями КНП 

«Берегометський ЦПМСД»; 

– забезпечення необхідними ліками, які хворіють на гіпертонію, цукровий 

діабет, серцеву хворобу за програмою «Доступні ліки». 
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Програма є середньостроковою та передбачає вирішення зазначених 

проблем і здійснення відповідних заходів протягом 3-х років, а саме: 2019, 2020 

та 2021 років.  

Виконання завдань Програми дасть змогу: 

- підвищити ефективність роботи закладів охорони здоров’я, подоланню 

несприятливих демографічних тенденцій. 

- збільшення питомої ваги медичних послуг на засадах сімейної 

медицини, що забезпечить зменшення потреби у дорогих видах медичної 

допомоги; 

- покращити забезпечення амбулаторій загальної практики-сімейної 

медицини медичним обладнанням, інструментами, санітарним 

автотранспортом, згідно табеля оснащення розроблено на підставі Наказу 

Міністерства охорони здоров’я України № 148 від 26.01.2018 р.;  

- поліпшити якість амбулаторного лікування пільгових категорій 

населення, забезпечивши їх лікарськими засобами безкоштовно або із знижкою 

50% в залежності від потреби хворого; 

- сформувати систему доступних та високоякісних медичних послуг на 

засадах сімейної медицини, що забезпечить зменшення потреби населення у 

дорогих видах медичної допомоги, в т. ч. стаціонарної; 

- покращити ранню діагностику захворювань серцево-судинної системи, 

онкології, що знизить показники смертності і інвалідності від даної патології;  

- покращити надання населенню якісної амбулаторної медичної допомоги 

первинного рівня та зменшити кількість звернень до вузьких спеціалістів; 

- забезпечити організацію та координацію лікарем сімейної медицини 

надання пацієнтам спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги, 

направлення населення на консультацію до вузьких спеціалістів вторинного та 

третинного рівнів, направлення на стаціонарне лікування;  

- забезпечити надання оптимальної  амбулаторної паліативної допомоги, а 

саме медикаментозного знеболення хворим на онкологію в термінальних 

стадіях; 

- поліпшити своєчасне надання невідкладної медичної допомоги 

населенню міста та обслуговування викликів, завдяки забезпеченню 

структурних підрозділів закладу автотранспортом; 

- своєчасна вакцинація проти інфекцій керованих специфічними засобами 

імунопрофілактики. 
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Дякую за увагу! 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Програми 

розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки 

комунального некомерційного  підприємства «Берегометський центр 

ПМСД» Вижницької районної ради на 2019-2021 роки» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Запитання: 

Никифоряк Ю.П. – депутат районної ради.  

Наскільки змінилась заробітна плата працівників у зв’язку із 

реорганізацією? 

Відповідь: 

Козоріз Т.А. – головний лікар КНП «Берегометський центр ПМСД». 

Між адміністрацією і трудовим колективом прийнято колективний 

договір, до заробітної плати нараховується 10% від кількості набраних 

пацієнтів.   

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Програми 

розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки 

комунального некомерційного  підприємства «Берегометський центр 

ПМСД» Вижницької районної ради на 2019-2021 роки»   в цілому: 

За –23, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (07-27/19 додається). 

 

Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового 

управління Вижницької районної державної адміністрації з питання «Про 

внесення змін до районного бюджету на 2019 рік».     

Шановні депутати! 

В проекті рішення сесії вносяться зміни до рішення двадцять шостої сесії 

Вижницької районної ради VІІ скликання від 20 грудня 2018 року № 154-26/18 

“Про  районний бюджет на 2019 рік ”. 
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         Збільшується загальний обсяг дохідної частини районного бюджету на 

2019 рік в сумі 2929000 гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 

2929000 гривень за рахунок: 

      - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між 

місцевими бюджетами в сумі 2124000 гривень, виділеної розпорядженням КМУ 

від 23.01.2019 року №39-р; 

      - іншої цільової субвенції з Берегометського селищного бюджету по 

загальному фонду в сумі 350000 гривень на виконання Комплексної програми 

підтримки та розвитку діяльності Центру Червоного Хреста для 

медикосоціальної підтримки та ребілітації на 2017-2019 роки в сумі 300000 

гривень, на харчування дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах 

в сумі 50000 гривень; 

      - іншої цільової субвенції з Лукавецького сільського бюджету в  загальній 

сумі 305000 гривень, в тому числі на харчування  дітей з малозабезпечених 

сімей Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст. та Вовчинецької ЗОШ І-ІІ ст. в сумі 100000 

гривень, на придбання матеріалів для комп’ютерної техніки   Лукавецької ЗОШ 

І-ІІІ ст. в сумі 5000 гривень, на виконання Комплексної програми підтримки та 

розвитку діяльності Центру Червоного Хреста для медикосоціальної підтримки 

та ребілітації на 2017-2019 роки в сумі 200000гривень; 

        - іншої цільової субвенції з Мигівського сільського бюджету в  загальній 

сумі 200000 гривень, в тому числі на харчування  дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах Мигівського НВК- опорний заклад Вижницької 

районної ради в сумі 100000 гривень, на виконання Комплексної програми 

підтримки та розвитку діяльності Центру Червоного Хреста для 

медикосоціальної підтримки та реабілітації на 2017-2019 роки в сумі 

100000гривень. 

          Збільшується загальний обсяг видатків районного бюджету на 2019 рік в 

загальній сумі 10 986 574 гривень, з них за рахунок вільного залишку коштів 

районного бюджету, що утворився на початок  року в сумі 2609530 гривень, за 

рахунок вільного залишку освітньої субвенції з державного бюджету, що 

утворився на початок року в сумі 3524000 гривень, за рахунок залишку 

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції, що утворився на 

початок року в сумі 116499 гривень, за рахунок залишку коштів додаткової 
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дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного бюджету що утворився на початок 

року в сумі 48360 гривень, за рахунок вільного залишку коштів субвенції  з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими 

бюджетами станом на 01 січня 2019 року в сумі 1709185 гривень, в тому числі 

по загальному фонду на суму 3 184 044 гривень, за рахунок вільного залишку 

коштів субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між 

місцевими бюджетами в сумі 360185 гривень та за рахунок вільного залишку 

коштів районного бюджету, що утворився на початок  року в сумі 110000 

гривень,  по спеціальному фонду на 7 802 530 гривень за рахунок передачі 

коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку) та 

затвердити джерела фінансування районного бюджету. 

         У зв’язку із зазначеним вносяться відповідні зміни асигнувань 

головним розпорядникам коштів районного бюджету: 

По головному розпоряднику коштів “Вижницька районна рада” 

збільшуються асигнування  по загальному фонду в сумі 10000 гривень за 

бюджетною програмою “Надання фінансової підтримки громадським 

організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 

спрямованість”  на виконання заходів Районної програми підтримки діяльності 

Вижницької районної організації ветеранів, політв’язнів та репресованих 

України на 2017 - 2021 роки, за рахунок залишку коштів районного бюджету, 

що утворився на початок року. 

За пропозицією Вижницької районної ради в  зв’язку із зміною до наказу 

МФУ щодо застосування КЕКВ бюджету здійснюється наближення асигнувань 

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, сільської рад”, а 

саме: по КЕКВ 2240 зменшуються асигнування в сумі 1350 гривень, а по КЕКВ 

2275 збільшуються асигнування в сумі 1350 гривень.  

По головному розпоряднику коштів “Вижницька районна державна 

адміністрація  ” збільшуються асигнування в сумі 120000 гривень за 

бюджетною програмою “Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 
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на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів” , за рахунок 

залишку коштів районного бюджету, що утворився на початок року, в тому 

числі на виконання Програма розвитку цивільного захисту, забезпечення 

пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у 

Вижницькому районі на 2016-2019 роки  в сумі 60000 гривень,  на виконання 

Програма протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку у 

Вижницькому районі на 2016-2020 роки в сумі 30000 гривень, на виконання 

Комплексної програми "Матеріально-технічного забезпечення управління 

соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації на 2018-2020 

роки" в сумі 10000 гривень, на виконання Програми підвищення ефективності 

виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної 

регіональної політики та впровадження реформ на 2019 -2021 роки в сумі 20000 

гривень. 

За пропозицією Вижницької районної державної адміністрації в  зв’язку із 

зміною до наказу МФУ щодо застосування КЕКВ бюджету здійснюється 

наближення асигнувань за бюджетною програмою “ Утримання та 

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

саме: по КЕКВ 2240 зменшуються асигнування в сумі 156 гривень, а по КЕКВ 

2275 збільшуються асигнування в сумі 156 гривень.  

По головному розпоряднику коштів “Відділ освіти 

райдержадміністрації ” збільшуються асигнування в сумі 7055000 гривень, в 

т.ч. по загальному фонду в сумі  718000 гривень, з них:  

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

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

колегіуми»(НВК) в сумі 718000 гривень, з них по КЕКВ 2230 «Продукти 

харчування»  в сумі 250000 гривень, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» в сумі 5000 гривень на придбання матеріалів для 

комп’ютерної техніки   Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст. за рахунок іншої субвенції з 

місцевих бюджетів, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

в сумі 463000 гривень на придбання мультимедійного обладнання для 

загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок залишку освітньої субвенції з 

державного бюджету, що утворився на початок року. 

по спеціальному фонду  збільшуються асигнування на  6337000 гривень, з 

них:  
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за бюджетною програмою “Надання загальної середньої освіти 

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

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

колегіумами” в сумі 4761000 гривень, з них по КЕКВ 3132 ” Капітальний 

ремонт інших об’єктів” в сумі 1700000 гривень, в тому числі на капітальний 

ремонт системи опалення із заміною газових котлів та інших першочергових 

капітальних видатків в сумі 1500000 гривень, на капітальний ремонт 

внутрішньої вбиральні Берегометської ЗОШ І-ІІІ ст.№2 в сумі 200000 гривень, 

за рахунок залишку коштів районного бюджету, що утворився на початок року, 

по КЕКВ 3110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування” в сумі  3061000 гривень на придбання комп’ютерної техніки за 

рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету, що утворився на 

початок року. 

 за бюджетної програмою “Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ” 

в сумі 1576000 гривень, з них: 

 за рахунок вільного залишку коштів, що утворився на початок року по  

субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 1098000 

гривень, в тому числі по КЕКВ 3110 “Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування ” в сумі  25000 гривень, з них на придбання 

спортивного інвентарю для Коритненської ЗОШ I—III ступенів, с. Коритне 

Вижницького району в сумі 10000 гривень, на придбання мультимедійного 

обладнання для кабінету фізики Лукавецької ЗОШ I—III ступенів, с. Лукавці 

Вижницького району в сумі 15000 гривень, по КЕКВ 3132 ” Капітальний 

ремонт інших об’єктів” в сумі 1073000 гривень, в тому числі капітальний 

ремонт покрівлі будівлі Долішньошепітського НВК I—III ступенів, с. Долішній 

Шепіт Вижницького району в сумі 104000 гривень, виготовлення проектно-

кошторисної документації розвідувально-експлуатаційної свердловини II групи 

з метою водопостачання Бережонського НВК I—II ступенів питною водою, 

с. Бережонка Вижницького району  в сумі 2000 гривень, на буріння 

розвідувально-експлуатаційної свердловини II  групи з метою 

водогосподарського постачання питною водою Бережонського НВК I—II 

ступенів в с. Бережонка Вижницького району в сумі 40000 гривень, капітальний 

ремонт будівлі навчально-виховний комплекс “Берегометська гімназія” 
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Вижницької районної ради Чернівецької області  в сумі 867000 гривень, 

капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Бережницького НВК, с. Бережниця 

Вижницького району в сумі 60000 гривень,  

за рахунок субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в 

сумі 478000 гривень, в тому числі: по КЕКВ 3132 ” Капітальний ремонт інших 

об’єктів” на капітальний ремонт покрівлі будівлі Долішньошепітського НВК 

I—III ступенів, с. Долішній Шепіт Вижницького району в сумі 290000 гривень, 

на виготовлення проектно-кошторисної документації розвідувально-

експлуатаційної свердловини II групи з метою водопостачання Бережонського 

НВК I—II ступенів питною водою, с. Бережонка Вижницького району в сумі 

6000 гривень, на буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини II групи з 

метою водогосподарського постачання питною водою Бережонського НВК I—

II ступенів в с. Бережонка Вижницького району в сумі 111000 гривень,  по 

КЕКВ 3110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

” на придбання спортивного інвентарю для Коритненської ЗОШ I—III ступенів, 

с. Коритне Вижницького району в сумі 30000 гривень, на придбання 

спортивного інвентарю для Коритненської ЗОШ I—III ступенів, с. Коритне 

Вижницького району в сумі 41000 гривень. 

За пропозицією відділу освіти Вижницької райдержадміністрації зв’язку із 

зміною до наказу МФУ щодо застосування КЕКВ бюджету здійснюється 

наближення асигнувань за бюджетною програмою “Забезпечення діяльності 

інших закладів у сфері освіти” зменшуються асигнування по КЕКВ 2240 

«Оплата послуг ( крім комунальних)» в сумі 841 гривень та збільшуються 

асигнування по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних 

послуг» в сумі 841 гривень, за бюджетною програмою “Надання позашкільної 

освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 

дітьми” зменшуються асигнування по КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім 

комунальних)» в сумі 1489 гривень та збільшуються асигнування по КЕКВ 

2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі 1489 

гривень, 

за бюджетною програмою “'Методичне забезпечення діяльності 

навчальних закладів” зменшуються асигнування по КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

( крім комунальних)» в сумі 394 гривні та збільшуються асигнування по КЕКВ 
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2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі 394 

гривні, 

          По головному розпоряднику коштів “Відділ охорони здоров’я  

райдержадміністрації” збільшуються асигнування в  загальній сумі 1810859 

гривень, в тому числі по загальному в сумі 764859 гривень, з них: 

за бюджетної програмою  “ 'Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню ” по  КЕКВ 2282 “Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” збільшуються 

асигнування в сумі 48360 гривень, за рахунок залишку коштів додаткової 

дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного бюджету що утворився на початок 

року; 

 за бюджетної програмою  “ Централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет ” по  КЕКВ 2282 “Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” 

збільшуються асигнування в сумі 116499 гривень, за рахунок залишку коштів 

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції, що утворився на 

початок року. 

             за бюджетної програмою  “Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я” КЕКВ 2282 “Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку” збільшуються асигнування на 

виконання Комплексної програми підтримки та розвитку діяльності Центру 

Червоного Хреста для медикосоціальної підтримки та реабілітації на 2017-2019 

роки в сумі 600000 гривень, за рахунок коштів іншої субвенції місцевих рад; 

по спеціальному фонду в сумі 1046000 гривень, з них: 

за бюджетної програмою  “ 'Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню ” по  КЕКВ 3210 “Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”  збільшуються 

асигнування в сумі 500000 гривень, за рахунок вільного залишку коштів 

районного бюджету, що утворився на початок року; 

за бюджетної програмою “Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” 

, в тому числі: за рахунок вільного залишку коштів, що утворився на початок 
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року по  субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  в сумі 

145000 гривень, КЕКВ 3210 “Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” збільшуються 

асигнування в сумі 145000 гривень в тому числі: на придбання медичного 

обладнання для комунальної установи “Вижницька центральна районна 

лікарня”, вул. Й. Бурги, 5 м. Вижниця Вижницького району в сумі  40000 

гривень, на капітальний ремонт внутрішніх приміщень реанімації та 

гінекологічного і денного стаціонару комунальної установи “Вижницька 

центральна районна лікарня”, вул. Й. Бурги, 5, м. Вижниця Вижницького 

району в сумі 42000 гривень, на капітальний ремонт внутрішніх приміщень 

реанімації та гінекологічного і денного стаціонару комунальної установи 

“Вижницька центральна районна лікарня”, вул. Й. Бурги, 5 м. Вижниця 

Вижницького району в сумі 63000 гривень, 

за рахунок субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в 

сумі 401000 гривень по КЕКВ 3210 “Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”, в тому числі на 

капітальний ремонт внутрішніх приміщень реанімації та гінекологічного і 

денного стаціонару комунальної установи “Вижницька центральна районна 

лікарня”, вул. Й. Бурги, 5, м. Вижниця Вижницького району 291000 гривень, на 

придбання медичного обладнання для комунальної установи “Вижницька 

центральна районна лікарня”, вул. Й. Бурги, 5 м. Вижниця Вижницького району 

в сумі 110000 гривень. 

По головному розпоряднику коштів “Управління соціального захисту 

населення Вижницької райдержадміністрації збільшуються асигнування по 

загальному фонду в сумі 50000 гривень за бюджетної програмою “ Інші заходи 

у сфері соціального захисту і соціального забезпечення ”, КЕКВ 2282 “Окремі 

заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку” на виконання Районна комплексна програма соціальної підтримки 

сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і 

волонтерів, поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2017-

2019 роки, за рахунок вільного залишку коштів районного бюджету, що 

утворився на початок року. 
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По головному розпоряднику коштів “Відділ культури Вижницької 

райдержадміністрації збільшуються асигнування в загальній сумі 619530 

гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 200000 гривень: 

за бюджетної програмою “ Інші заходи в галузі культури і мистецтва” 

КЕКВ 2282 “Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку” збільшуються асигнування на 200000 гривень на 

підготовку та  проведення ХХУІ Міжнародного гуцульського фестивалю, за 

рахунок вільного залишку коштів районного бюджету, що утворився на 

початок року.   

 по спеціальному фонду в сумі 419530 гривень, в тому числі: 

за бюджетної програмою “Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” 

за рахунок вільного залишку коштів, що утворився на початок року по  

субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  в сумі  106000 

гривень, з них по КЕКВ 3110 “Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування” в сумі  40000 гривень на придбання меблів для 

Вижницького будинку культури Вижницької районної ради, м. Вижниця 

Вижницького району, по КЕКВ 3132 ” Капітальний ремонт інших об’єктів” в 

сумі 66000 гривень на капітальний ремонт (заміна вікон і дверей) приміщення 

Берегометської школи мистецтв, смт Берегомет Вижницького району, 

за рахунок субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в 

сумі 294000 гривень, в тому числі по КЕКВ 3110 “Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування” в сумі Придбання меблів для 

Вижницького будинку культури Вижницької районної ради, м. Вижниця 

Вижницького району в сумі 111000 гривень, по КЕКВ 3132 ” Капітальний 

ремонт інших об’єктів” на капітальний ремонт (заміна вікон і дверей) 

приміщення Берегометської школи мистецтв, смт Берегомет Вижницького 

району в сумі 183000 гривень. 

За пропозицією головного розпорядника коштів “Відділ культури 

Вижницької райдержадміністрації ” у  зв’язку із зміною до наказу МФУ 

щодо застосування КЕКВ бюджету здійснюється наближення асигнувань за 

бюджетною програмою “Забезпечення діяльності бібліотек”, а саме: по КЕКВ 

2240«Оплата послуг ( крім комунальних)» зменшуються асигнування в сумі 550 



 40 

гривень, а по КЕКВ 2275«Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних 

послуг» збільшуються асигнування в сумі 550 гривень, за бюджетною 

програмою “ Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та iнших клубних закладів і бібліотек ”, а саме: по КЕКВ 2240 

«Оплата послуг ( крім комунальних)»зменшуються асигнування в сумі 400 

гривень, а по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних 

послуг» збільшуються асигнування в сумі 400 гривень. 

           Надається субвенція з районного бюджету місцевим бюджетам за 

рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій, що утворився на початок року в сумі 360185 гривень, в тому числі: 

Берегометському селищному бюджету в сумі 73000 гривень, з них на 

капітальний ремонт (заміна вікон) Берегометського ЗДО №4 «Веселка», смт. 

Берегомет Вижницького району в сумі 31000 гривень, капітальний ремонт 

приміщення Берегометського ДНЗ № 2 “Росинка”, смт Берегомет Вижницького 

району в сумі 21000 гривень, капітальний ремонт вуличного освітлення з 

встановленням енергоефективних ліхтарів в смт. Берегомет Вижницького 

району в сумі 21000 гривень, Банилівському сільському бюджету в сумі 195000 

гривень, з них, на капітальний ремонт приміщення Банилівського ДНЗ, 

с. Банилів Вижницького району в сумі 174000 гривень, капітальний ремонт 

вуличного освітлення з встановленням енергоефективних ліхтарів в с. Банилів 

Вижницького району в сумі 21000 гривень, Коритненському сільському 

бюджету в сумі 18185 гривень на придбання обладнання для Коритненського 

ДНЗ Вижницького району, Мигівському сільському бюджету в сумі 57000 

гривень на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Берегометській 

с. Мигове Вижницького району, Слобода - Банилівському сільському бюджету 

в сумі 17000 гривень на капітальний ремонт вуличного освітлення з 

встановленням енергоефективних ліхтарів в с. Слобода-Банилів Вижницького 

району  та за рахунок коштів субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 951000 гривень, в тому 

числі: Берегометському селищному бюджету в сумі 203000гривень, з них, на 

капітальний ремонт (заміна вікон) Берегометського ЗДО № 4 “Веселка”, смт 

Берегомет Вижницького району в сумі 87000 гривень,  капітальний ремонт 

приміщення Берегометського ДНЗ № 2 “Росинка”, смт Берегомет Вижницького 
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району в сумі 58000 гривень, капітальний ремонт вуличного освітлення з 

встановленням енергоефективних ліхтарів в смт Берегомет Вижницького район 

в сумі 58000 гривень, Банилівському сільському бюджету в сумі 541000 

гривень, з них, на капітальний ремонт приміщення Банилівського ДНЗ, 

с. Банилів Вижницького району в сумі 483000 гривень, капітальний ремонт 

вуличного освітлення з встановленням енергоефективних ліхтарів в с. Банилів 

Вижницького району в сумі 58000 гривень, Мигівському сільському бюджету в 

сумі 160000 гривень на капітальний ремонт дорожнього покриття по 

вул. Берегометській с. Мигове Вижницького району,  Слобода - Банилівському 

сільському бюджету в сумі 47000 гривень на капітальний ремонт вуличного 

освітлення з встановленням енергоефективних ліхтарів в с. Слобода-Банилів 

Вижницького району, інша субвенція з районного бюджету Слобода - 

Банилівському сільському бюджету в сумі 10000 гривень, за рахунок вільного 

залишку коштів районного бюджету, що утворився на початок року. 

          Вносяться відповідні зміни в розподіл видатків районного бюджету, 

Перелік місцевих програм, які будуть фінансуватися за рахунок коштів 

районного бюджету у 2019 році та затверджується Перелік об’єктів, видатки на 

які у 2019 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвиту. 

  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! 

Запитання: 

Никифоряк Ю.П. – депутат районної ради.  

В мене запитання щодо виділення коштів для проведення перекладки 

шести печей та ремонту димоходів для Сл.Банилівського НВК. 

 

Відповідь:  

Кириляк Л.І. – начальник фінансового управління Вижницької 

районної державної адміністрації.  

Ваш запит буде направлено до відділу освіти Вижницької районної 

державної адміністрації. 
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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 спільному 

засіданні колегій районної ради та районної державної адміністрації було 

внесено наступні зміни: 

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації при 

внесенні змін до районного бюджету на 2019 рік врахувати видатки, а саме: 

- Вижницькій районній державній адміністрації для організації 

проведення ХХVI Міжнародного гуцульського фестивалю - 200,0 тис. грн. за 

рахунок коштів вільного залишку; 

- Вижницькому відділенню поліції ГУ НП у Чернівецькій області на 

фінансування «Програми протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки 

у Вижницькому районі на 2016-2020 роки»- 30,0 тис. грн. за рахунок коштів 

вільного залишку; 

- Вижницькій районній раді ветеранів на виконання районної програми 

підтримки Вижницької районної організації ветеранів, політв’язнів та 

репресованих України на 2017-2021 роки та заходів щодо вшанування ветеранів 

- 10,0 тис. грн. за рахунок коштів вільного залишку; 

- КУ «Вижницька ЦРЛ» для своєчасного розрахунку за надані послуги 

КУП «Комунальник» (вивезення сміття) – 48360 грн. (248625 грн.) за рахунок 

залишку коштів додаткової дотації, що утворилдася на початку року; 

- Вижницькій районній державній адміністрації на фінансування 

Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами 

виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та 

впровадження реформ на 2019-2021 роки - 20,0 тис. грн. за рахунок коштів 

вільного залишку; 

- Вижницькій районній державній адміністрації на фінансування 

районної комплексної Програми соціальної підтримки сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і волонтерів, 

поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2017-2019 роки - 

50,0 тис. грн. за рахунок коштів вільного залишку при умові внесення змін до 

Програми. 

2.1. Відповідно до рішення тридцять другої сесії Мигівської сільської 

ради VII скликання від 20 лютого 2019 року №666-32/19 «Про внесення змін до 
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сільського бюджету на 2019 рік» - врахувати у проекті рішення «Про внесення 

змін до районного бюджету на 2019 рік» надати субвенцію районному бюджету 

по загальному фонду в сумі 200000 грн., з них для головного розпорядника 

коштів районного бюджету «Відділ охорони здоров’я Вижницької РДА» на 

фінансування Комплексної програми підтримки та розвитку діяльності Центру 

Червоного Хреста для медикосоціальної підтримки та реабілітації на 2017-2019 

роки в сумі 100000 грн. (оплата заробітної плати) та «Відділу освіти 

Вижницької РДА» в сумі 100000 грн. для Мигівського НВК – опорний заклад 

Вижницької районної ради (харчування дітей пільгової категорії).  

 

Семирозум О.І. – депутат районної ради. 

Є пропозиція повернутися до розгляду питання «Про затвердження 

Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Берегометський центр 

ПМСД» Вижницької районної ради на 2019-2021 роки» стосовно виділення 

додаткових коштів. 
 

Голосували за пропозицію Семирозума О.І.:  

Пропозицію не прийнято. 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Є пропозиція доручити підготувати гарантійного листа стосовно 

виділення додаткових коштів. 

 

Голосували за пропозицію Андрюка М.І.:  

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Пропозицію прийнято. 

 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2019 рік» за основу: 

За – 22, утримались – 1, проти – 0. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2019 рік»   в цілому: 
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За –22, утримались – 1, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (08-27/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про  Порядок  доступу до 

матеріалів Технічної інвентаризації, реєстрових книг та архівних справ 

комунального підприємства «Вижницьке районне бюро технічної 

інвентаризації» Вижницької районної ради» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

 

Запитання. 

Погребняк Р.М. – депутат районної ради. 

Яка інформація може бути надана комунальним підприємством 

«Вижницьке районне бюро технічної інвентаризації» Вижницької 

районної ради»? 

 

Голобуцька К.В. – завідувач юридичного відділу виконавчого 

апарату районної ради. 

Надається відкрита інформація, інформація з обмеженим доступом 

не надається. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про  Порядок  доступу до 

матеріалів Технічної інвентаризації, реєстрових книг та архівних 

справ комунального підприємства «Вижницьке районне бюро 

технічної інвентаризації» Вижницької районної ради»   в цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (09-27/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін та доповнень до 

Положення про порядок проведення конкурсу, призначення на посаду та 

звільнення із займаної посади керівників підприємств, закладів, установ та 
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організацій спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницького району» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

 

Виступили:  

Романюк І.Т. – депутат районної ради. 

Можливо у пункті 1.5. замість п’яти років записати - стаж згідно з 

вимогами чинного законодавства у відповідній галузі.  

 

Голобуцька К.В. – завідувач юридичного відділу виконавчого 

апарату районної ради. 

У довіднику кваліфікаційних вимог записано, що стаж повинен бути 

п’ять років, але не на всі професії є терміни.  

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін та доповнень 

до Положення про порядок проведення конкурсу, призначення на 

посаду та звільнення із займаної посади керівників підприємств, 

закладів, установ та організацій спільної власності територіальних 

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

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (10-27/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про переукладення на новий 

термін договору позички (безоплатного користування) нерухомого майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району» за 

основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про переукладення на новий 

термін договору позички (безоплатного користування) нерухомого 

майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

району»   в цілому: 



 46 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (11-27/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження акту 

приймання-передавання нерухомого майна-приміщення аптечного пункту 

с.Карапчів, 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. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження акту 

приймання-передавання нерухомого майна-приміщення аптечного пункту 

с.Карапчів, зі спільної власності  територіальних громад сіл, селища, міст 

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

власність Вашківецької міської територіальної громади»   в цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (12-27/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження акту 

приймання-передавання нерухомого майна – нежитлових приміщень, зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького 

району, з балансу Вижницької районної ради,  у комунальну власність 

територіальної громади с.Лукавці» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження акту 

приймання-передавання нерухомого майна – нежитлових приміщень, 

зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницького району, з балансу Вижницької районної ради,  у 

комунальну власність територіальної громади с.Лукавці»   в цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (13-27/19 додається). 
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Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження акту 

приймання-передавання рухомого майна  відділу культури Вижницької 

районної державної адміністрації зі спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району у комунальну власність Вашківецької 

міської територіальної громади» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження акту 

приймання-передавання рухомого майна  відділу культури 

Вижницької районної державної адміністрації зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну 

власність Вашківецької міської територіальної громади»   в цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (14-27/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд клопотання МППФ 

«Атлас» щодо внесення змін до Договору № 1 купівлі-продажу 

незавершеного будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу від 

22.04.2004 року, укладеного між Вижницькою районною радою та МППФ 

«Атлас» (зі змінами)» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

 

Виступили:  

Каліненко В.В. – представник фірми МППФ «Атлас».  

 

Запитання:  

Романюк І.Т. – депутат районної ради. 

Яка претензійна робота ведеться юридичним відділом виконавчого 

апарату районної ради? 

  

Відповідь: 
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Голобуцька К.В. – завідувач юридичного відділу виконавчого 

апарату районної ради. 

Юридичний відділ виконавчого апарату районної ради проводить 

свою роботу за дорученням голови районної ради, питання розглядаються 

на засіданнях постійних комісій районної ради. 

 

Виступили:  

Никифоряк Ю.П. – депутат районної ради. 

Періодично ми вносимо на розгляд сесії це питання. Ми можемо 

розірвати договір з МППФ «Атлас», але кошти для повернення за 

проведені роботи в районному бюджеті відсутні. 

 

Чепіль О.Г. – голова Вижницької ОТГ. 

 

МППФ «Атлас» провела дуже багато робіт на цьому об’єкті, тому 

моя думка необхідно продовжити договір. 

 

Пропозиція: 

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

проект рішення пунктом 4 наступного змісту: 

 

«4. У випадку не завершення  МППФ «Атлас» будівництва 

фізкультурно-оздоровчого комплексу до 31.12.2019  року розпочати 

претензійно-правову роботу з цього приводу».  

 

Голосували за пропозицію Романюка І.Т.: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Пропозицію прийнято. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд клопотання МППФ 

«Атлас» щодо внесення змін до Договору № 1 купівлі-продажу 

незавершеного будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу від 
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22.04.2004 року, укладеного між Вижницькою районною радою та 

МППФ «Атлас» (зі змінами)»   в цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (15-27/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження розпоряджень 

голови Вижницької районної ради з питань приватизації» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження 

розпоряджень голови Вижницької районної ради з питань 

приватизації»   в цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (16-27/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про організацію підготовки і 

проведення  XXVI  Міжнародного гуцульського Фестивалю» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

 

 

Вірста С.Д. – заступник голови районної ради, директор-

розпорядник фестивалю. 

1 листопада 2018 року було підписане спільне розпорядження 

Вижницької районної державної адміністрації та Вижницької районної 

ради «Про підготовку і проведення  XXVI  Міжнародного гуцульського 

Фестивалю», яким створено оргкомітет фестивалю.    

 

Запитання:  

Голяк С.Ф. – депутат районної ради. 

Чи будуть видані буклети про Вижниччину, сувенірні вироби? 
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Відповідь:  

Вірста С.Д. – заступник голови районної ради, директор-

розпорядник фестивалю. 

На засіданні оргкомітету було прийнято оголосити конкурс на 

виготовлення рекламної продукції. 

Запитання:  

Погребняк Р.М. – депутат районної ради. 

Чи будуть залучатися кошти ОТГ? 

 

Відповідь: 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

За кошти ОТГ будуть ремонтуватися фасади будинків та доріг.   

 

Чепіль О.Г. – голова Вижицької ОТГ. 

Вижницька ОТГ вже виділила 100,0 тис.грн. 

Пропозиція: 

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

проект рішення пунктом 5 в наступній редакції: 

 

«5. Закупівлю товарів та послуг при підготовці до  XXVI  Міжнародного 

гуцульського фестивалю здійснювати через електронну систему «Prozorro» 

відповідно до діючого законодавства України».  

 

Голосували за пропозицію Романюка І.Т.: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Пропозицію прийнято. 

 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про організацію підготовки і 

проведення  XXVI  Міжнародного гуцульського Фестивалю»   в 

цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 
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Вирішили: 

Рішення прийняти (17-27/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до Положення 

про постійні комісії Вижницької районної ради VII скликання» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

 

Пропозиція: 

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

проекту рішення викласти в наступній редакції: 

 

«2.13. Документи постійної комісії (протоколи, висновки, 

рекомендації) повинні бути остаточно сформовані, доопрацьовані, з 

урахуванням результатів засідання комісії (пропозицій і зауважень членів 

постійної комісії, тощо), підписані та оприлюднені на сайті 

«rayradavn.gov.ua»,  «gromady.cv.ua» в рубриці «Вижницька районна рада  

протягом 3-х робочих днів, з дня проведення засідання, а у випадку 

термінової необхідності формування документу -  безпосередньо, в день 

засідання».  

 

Голосували за пропозицію Романюка І.Т.: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Пропозицію прийнято. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до Положення 

про постійні комісії Вижницької районної ради VII скликання»   в цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (18-27/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримання ініціативи 

Вижницької міської ради та направлення звернення до  Верховної ради 
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України, Кабінету Міністрів України про функціонування Вижницького 

району з адміністративним центром в м. Вижниця» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримання ініціативи 

Вижницької міської ради та направлення звернення до  Верховної 

ради України, Кабінету Міністрів України про функціонування 

Вижницького району з адміністративним центром в м. Вижниця»   в 

цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (19-27/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримання ініціативи 

Вижницької міської ради та  направлення звернення до  Кабінету 

Міністрів України, Чернівецької обласної ради про перегляд конфігурації 

Західного Госпітального  Округу Чернівецької області та створення нового 

Західного  Госпітального Округу з центром у м. Вижниця» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримання ініціативи 

Вижницької міської ради та  направлення звернення до  Кабінету 

Міністрів України, Чернівецької обласної ради про перегляд 

конфігурації Західного Госпітального  Округу Чернівецької області та 

створення нового Західного  Госпітального Округу з центром у м. 

Вижниця»   в цілому: 

 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (20-27/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення до Кабінету 

Міністрів України, НКРЕКП про відновлення тарифів на електроенергію, 
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диференційованих за періодами часу (для непобутових споживачів)» за 

основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення до Кабінету 

Міністрів України, НКРЕКП про відновлення тарифів на електроенергію, 

диференційованих за періодами часу (для непобутових споживачів)»   в 

цілому: 

 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (21-27/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення депутатів 

Вижницької районної ради щодо капітального ремонту аварійної дороги в 

урочищі Судилів, вул.Берегометської, Січових Стрільців, Кутської в 

м.Вижниця Чернівецької області» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення депутатів 

Вижницької районної ради щодо капітального ремонту аварійної 

дороги в урочищі Судилів, вул.Берегометської, Січових Стрільців, 

Кутської в м.Вижниця Чернівецької області»   в цілому: 

 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (22-27/19 додається). 

 

Розгляд питань «Різне»: 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримку звернення 

депутатського корпусу Скадовської районної ради Херсонської області 

щодо перспективи організації надання первинної медичної допомоги 
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мешканцям малочисельних сіл у зв’язку з проведенням медичної 

реформи» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення: 

1. Підтримати звернення депутатського корпусу Скадовської районної 

ради Херсонської області, прийняте на XXХVІІ сесії VІІ скликання 21.12.2018 

року №587 до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., Міністерства охорони 

здоров’я України, Міністерства регіонального розвитку України щодо 

перспективи організації надання первинної медичної допомоги мешканцям 

малочисельних сіл у зв’язку з проведенням медичної реформи (додається).    

2. Це рішення направити до Прем’єр-міністра України  Гройсмана В.Б., 

Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства регіонального розвитку 

України. 

3. Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами  

районної  ради  Івоняка Г.С. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

районної ради  Вірсту С.Д. 

 

Вирішили: 

Рішення прийняти (23-27/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримку рішення ХХХVIII 

сесії Берегометської селищної ради VIII скликання від 31 січня 2019 року 

«Про передачу у комунальну власність територіальній громаді державного 

майна дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Юність» селища 

Берегомет Вижницького району Чернівецької області» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення: 

1. Підтримати рішення ХХХVIII сесії Берегометської селищної ради VIII 

скликання від 31 січня 2019 року «Про передачу у комунальну власність 

територіальній громаді державного майна дитячого закладу оздоровлення та 

відпочинку «Юність» селища Берегомет Вижницького району Чернівецької 



 55 

області (додається). 

2. Це рішення направити до Кабінету Міністрів України, Фонду 

державного майна України, Чернівецької обласної ради, Депутата Верховної 

Ради України Рибака І.П. 

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 (24-27/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит 

депутата районної ради Погребняка Р.М. щодо підтримки рішення 

ХХХVIII сесії Берегометської селищної ради VIII скликання від 31 

січня 2019 року «Про передачу у комунальну власність 

територіальній громаді державного майна дитячого закладу 

оздоровлення та відпочинку «Юність» селища Берегомет 

Вижницького району Чернівецької області та організації 

оздоровлення дітей у 2019 році у дитячому закладі оздоровлення та 

відпочинку «Юність» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення:  

1. Депутатський запит депутата районної ради Погребняка Р.М. щодо 

підтримки рішення ХХХVIII сесії Берегометської селищної ради VIII 

скликання від 31 січня 2019 року «Про передачу у комунальну власність 

територіальній громаді державного майна дитячого закладу оздоровлення та 

відпочинку «Юність» селища Берегомет Вижницького району Чернівецької 

області та організації оздоровлення дітей у 2019 році у дитячому закладі 

оздоровлення та відпочинку «Юність»  надіслати для розгляду до Кабінету 

Міністрів України, Фонду державного майна України, Чернівецької обласної 

ради, Депутата Верховної Ради України  Рибака І.П., Чернівецької обласної 

організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, 
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місцевої промисловості, побутового обслуговування населення  (депутатський 

запит Погребняка Р.М. додається). 

2. Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами  

районної  ради  Івоняка Г.С. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

районної ради  Вірсту С.Д. 

4. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у 

визначений законодавством термін.  

Вирішили: 

Рішення прийняти (25-27/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Погребняка Р.М. щодо облаштування комерційних вузлів 

обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення:  

1.Депутатський запит депутата районної ради Погребняка Р.М. щодо 

облаштування комерційних вузлів обліку природного газу засобами 

дистанційної передачі даних  надіслати для розгляду до Прем’єр-Міністра 

України Гройсмана В.Б., Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері енергетики (НКРЕКП)  (депутатський запит  Погребняка 

Р.М. додається). 

 

2. Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами  

районної  ради  Івоняка Г.С. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

районної ради  Вірсту С.Д. 

 

4. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у 

визначений законодавством термін.  

 

Вирішили: 

Рішення прийняти (26-27/19 додається). 
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Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд клопотання 

депутатської фракції ВО «Свобода» у Вижницькій районній раді про 

прийняття звернення стосовно мирного та демократичного об’єднання 

православних християн Вижницького району  у Православній Церкві 

України» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення:  

1. Прийняти звернення до православних християн Вижницького району  

стосовно мирного та демократичного об’єднання у Православній Церкві 

України (додається).     

2. Це рішення із текстом звернення опублікувати на сайті Вижницької 

районної ради «rayradavn.gov.ua» . 

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 (27-27/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Гайдука В.О.  стосовно закриття філії «Ощадбанку» в 

с.Мигове» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення:  

1. Депутатський запит депутата районної ради Гайдука В.О. стосовно 

закриття філії «Ощадбанку» в с.Мигове  надіслати для розгляду та відповідного 

реагування до Головного офісу «Ощадбанк» в м.Київ. 

 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у 

визначений законодавством термін. 
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Вирішили: 

Рішення прийняти (28-27/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Колотила Г.С. стосовно грейдерування дороги Банилів-

Коритне, Коритне-Бережонка» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення:  

1. Депутатський запит депутата районної ради Колотила Г.С. стосовно 

грейдерування дороги Банилів-Коритне, Коритне-Бережонка  надіслати для 

розгляду та відповідного реагування до філії «Вижницький райавтодор» ДП 

«Чернівецький облавтодор». 

 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у 

визначений законодавством термін. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (29-27/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Погребняка Р.М. щодо організації обговорення питання 

перспективного плану по децентралізації з головами необ’єднаних 

територіальних громад» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення:  

1. Депутатський запит депутата районної ради Погребняка Р.М. щодо 

організації обговорення питання перспективного плану по децентралізації з 

головами необ’єднаних територіальних громад надіслати для розгляду та 

відповідного реагування до Вижницької районної державної адміністрації. 
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2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у 

визначений законодавством термін.  

 

Вирішили: 

Рішення прийняти (30-27/19 додається). 

 

Виступили: 

Романюк І.Т. – депутат районної ради. 

 

Голобуцька К.В. – завідувач юридичного відділу виконавчого 

апарату районної ради. 

 

 Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні колеги! 

Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути. 

Двадцять сьому сесію районної ради сьомого скликання оголошую 

закритою. 

 

 

Голова районної ради        М.Андрюк  

 


