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УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

П Р О Т О К О Л 

двадцять восьмої сесії районної ради  

VІІ скликання 

18 квітня 2019 року                                                               м.Вижниця 

       1100 год. 

Присутні                         -  21 депутат 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 восьмої сесії районної ради.  

Обрання  секретаріату: 

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

обрати секретаріат двадцять восьмої сесії районної ради у складі трьох 

депутатів: 

   За – 21,  проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили:   

Рішення прийняти (додається 31-28/19) 

 

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

лічильну комісію двадцять восьмої сесії районної ради.  

   Обрання   лічильної  комісії: 

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

обрати лічильну комісію двадцять восьмої сесії районної ради у складі 

трьох депутатів: 

   

За – 21,  проти – 0,  утримались – 0. 

Вирішили :   

Рішення прийняти (додається №32-28/19). 

Обговорення порядку денного та регламенту роботи двадцять 

восьмої сесії районної ради VІІ скликання: 

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

прийняти порядок денний та регламент роботи двадцять восьмої сесії 

районної ради VІІ скликання за основу: 

За – 21,  проти – 0,  утримались – 0. 



 3 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

На засіданні постійної комісії з питань бюджету, фінансів  і  

соціально-економічного розвитку було внесено зміни до порядку денного 

двадцять восьмої сесії, а саме:    

В питанні «Різне» порядку денного та регламенту роботи  двадцять 

восьмої сесії   Вижницької районної ради  VІІ скликання  18 квітня  2019 

року розглянути звернення депутатів Вижницької районної ради VІІ 

скликання до Державної архітектурно-будівельної інспекції України, 

Чернівецької обласної державної адміністрації щодо вирішення питання 

направлення спеціаліста для здійснення прийому громадян Вижницького 

та Путильського районів з питань реєстрації повідомлень на початок 

виконання будівельно-монтажних робіт та декларацій про готовність 

завершення будівництва об’єктів нерухомого майна на базі ЦНАПу 

Вижницької районної державної адміністрації.   

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Надійшло ряд, звернень депутатських запитів, а саме: 

1.Про депутатський запит депутата районної ради Стринадко С.М. 

стосовно грейдерування дороги Банилів-Коритне.  

 

2.Про депутатський запит депутата районної ради Татарина Ю.Д. 

стосовно проведення ямкового ремонту по вул.Шевченка та 

вул.Центральній з асфальтним покриттям  в с.Іспас.   

 

3.Про депутатський запит депутата районної ради Татарина Ю.Д. 

стосовно проведення благоустрою тротуарів по вул.Українській,100а.    

 

4.Про депутатський запит депутата районної ради Татарина Ю.Д. 

стосовно перекриття автобусної зупинки в с.Лопушна.    

 

5.Про депутатський запит депутата районної ради Погребняка Р.М. 

стосовно руху важковагових автомобілів через смт.Берегомет.    
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6.Про депутатський запит Погребняка Р.М. щодо протидії гральному 

бізнесу та розповсюдженню азартних ігор на території Вижницького 

району. 

 

7.Про депутатський запит депутата районної ради Погребняка Р.М. 

щодо організації обговорення питання перспективного плану по 

децентралізації з депутатами місцевих рад та з головами необ’єднаних 

територіальних громад.   

 

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

щодо залучення коштів на відновлення водоочисних споруд в смт. 

Берегомет. 

 

9.Про депутатський запит депутата районної ради Мендришори В.С. 

стосовно відновлення кладки на р.Сірет в смт.Берегомет.   

 

10.Про депутатський запит депутата районної ради Тирон Т.І. 

стосовно ремонту дороги Р-62 Вижниця-Берегомет, Берегомет-Мигове.   

 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ  ТА  РЕГЛАМЕНТ 

двадцять восьмої сесії районної ради VІІ скликання   

 

1.Про внесення змін та доповнень до 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, затвердженої рішенням десятої сесії 

районної ради VІІ скликання від 8 грудня 2016 року №192-10/16 із внесеними 

змінами та доповненнями затвердженими рішенням тринадцятої сесії районної 

ради VІІ скликання від 2 березня 2017 року №19-13/17. 

Доповідач: Войтенко О.Л. – начальник управління соціального захисту 

Вижницької районної державної адміністрації. 

2.Про внесення змін та доповнень до районної Програми «Забезпечення 

призову громадян на військову службу Вижницького району на 2016-2020 

роки». 
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Доповідач: Николайчук О.Б. – головний спеціаліст відділу з питань 

взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 

Вижницької районної державної адміністрації. 

3.Про припинення дії Програми кінообслуговування населення 

Вижницького району на 2017-2021 р.р. 

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

районної державної адміністрації.  

4. Про внесення змін та доповнень до Програми протидії злочинності, 

забезпечення публічної безпеки і порядку у Вижницькому районі на 2016-2020 

роки, затвердженої рішенням дев’ятої сесії районної ради VІІ скликання від 10 

листопада 2016 року №176-9/16 із внесеними змінами, затвердженими 

рішенням тринадцятої сесії районної ради VІІ скликання від 2 березня 2017 

року №18-13/17. 

Доповідач: Киселиця О.В. – начальник Вижницького відділення поліції 

Кіцманського відділу поліції ГУ НП в Чернівецькій області. 

5. Про внесення змін до Комплексної програми підтримки та розвитку 

діяльності Центру Червоного Хреста для медико-соціальної підтримки та 

реабілітації на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням десятої сесії районної 

ради VІІ скликання від 8 грудня 2016 року №194-10/16. 

Доповідач: Гелевич Є.В. – начальник відділу фінансово-господарського 

забезпечення апарату Вижницької районної державної адміністрації, головний 

бухгалтер          

6.Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2018 рік. 
7.Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік.  

Доповідач по 6-7 питаннях: Кириляк Л.І. – начальник фінансового 

управління  Вижницької районної державної адміністрації. 

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

бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку. 

8.Про вирішення окремих питань, пов’язаних з реорганізацією 

комунальної установи «Вижницька центральна районна лікарня» шляхом 

перетворення в комунальне некомерційне підприємство. 

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

9.Про ліквідацію структурного підрозділу аптеки № 103 м. Вижниця - 

аптеки №68 с.Карапчів, визначення розміру статутного капіталу та внесення 

змін до Статуту аптеки №103 м. Вижниця. 

Доповідач: Біляк Б.Л.  – в.о. завідуючого аптекою №103. 
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10.Про затвердження розпорядження голови Вижницької районної ради з 

питань приватизації. 

11.Про списання простроченої заборгованості з орендної плати. 

Доповідач по 10-11 питаннях: Никифоряк Ю.П. – голова постійної комісії 

районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій.  

12.Про безоплатну передачу Вижницької районної бібліотеки для дітей зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району у 

комунальну власність Вижницької міської територіальної громади. 

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

районної державної адміністрації.  

13.Про безоплатну передачу Районного будинку дитячої та юнацької 

творчості зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району 

у комунальну власність Вижницької міської територіальної громади. 

Доповідач: Андрич М.Г. – начальник відділу освіти Вижницької районної 

державної адміністрації. 

14. Про внесення змін до Положення про XXVI  Міжнародний 

гуцульський фестиваль.  

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

директор-розпорядник фестивалю.. 

15.Про внесення доповнення до Плану роботи Вижницької районної ради 

VII скликання на 2019 рік. 

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

16.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 восьмої   

сесії районної ради VІІ скликання в цілому: 

За – 21,  проти – 0,  утримались – 0. 

Розгляд питань порядку денного: 
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Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін та доповнень до 

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, затвердженої рішенням десятої сесії районної ради VІІ скликання від 

8 грудня 2016 року №192-10/16 із внесеними змінами та доповненнями 

затвердженими рішенням тринадцятої сесії районної ради VІІ скликання 

від 2 березня 2017 року №19-13/17» за основу: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін та доповнень до 

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, затвердженої рішенням десятої сесії районної ради VІІ скликання від 

8 грудня 2016 року №192-10/16 із внесеними змінами та доповненнями 

затвердженими рішенням тринадцятої сесії районної ради VІІ скликання 

від 2 березня 2017 року №19-13/17»   в цілому: 

За –21, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (33-28/19 додається). 

 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін та доповнень до 

районної Програми «Забезпечення призову громадян на військову службу 

Вижницького району на 2016-2020 роки» за основу: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

На засіданні профільної постійної комісії районної ради та засіданні 

колегії районної ради було внесено наступні зміни: 

В додатку 3 «Напрями діяльності та заходи районної програми 

«Забезпечення призову громадян на військову службу до Збройних сил 

України на 2016-2020 роки» п.1 «Забезпечення заходів призову на строкову 

та контрактну військові служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації» 
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доповнити підпунктом 3, наступного змісту та викласти в наступній 

редакції: 

«3. «Виплата одноразової грошової допомоги громадянам, відібраним 

та направленим Вижницьким РВК для проходження строкової військової 

служби та військової служби за контрактом у Збройних силах України», 

«Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн., 2019 рік - 100, тис. грн., 2020 рік 

- 100,0 тис. грн. всього 200,0 тис. грн.» 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін та доповнень до 

районної Програми «Забезпечення призову громадян на військову службу 

Вижницького району на 2016-2020 роки»   в цілому: 

За –21, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (34-28/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про припинення дії Програми 

кінообслуговування населення Вижницького району на 2017-2021 р.р» за 

основу: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про припинення дії Програми 

кінообслуговування населення Вижницького району на 2017-2021 р.р»   в 

цілому: 

За –21, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (35-28/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін та доповнень до 

Програми протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку 

у Вижницькому районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням дев’ятої 

сесії районної ради VІІ скликання від 10 листопада 2016 року №176-9/16 із 

внесеними змінами, затвердженими рішенням тринадцятої сесії районної 

ради VІІ скликання від 2 березня 2017 року №18-13/17» за основу: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  
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На засіданні профільної постійної комісії районної ради та засіданні 

колегії районної ради було внесено наступні зміни: 

Пункт 2 проекту рішення «Про внесення змін та доповнень до 

Програми протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку 

у Вижницькому районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням дев’ятої 

сесії районної ради VІІ скликання від 10 листопада 2016 року №176-9/16 із 

внесеними змінами, затвердженими рішенням тринадцятої сесії районної 

ради VІІ скликання від 2 березня 2017 року №18-13/17» викласти в 

наступній редакції: 

«2. «Вижницькій районній державній адміністрації щорічно 

передбачати кошти в районному бюджеті для фінансування заходів 

Програми при умові забезпечення захищених статей видатків». 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін та доповнень до 

Програми протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку 

у Вижницькому районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням дев’ятої 

сесії районної ради VІІ скликання від 10 листопада 2016 року №176-9/16 із 

внесеними змінами, затвердженими рішенням тринадцятої сесії районної 

ради VІІ скликання від 2 березня 2017 року №18-13/17»   в цілому: 

За –21, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (36-28/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до Комплексної 

програми підтримки та розвитку діяльності Центру Червоного Хреста для 

медико-соціальної підтримки та реабілітації на 2017-2019 роки, 

затвердженої рішенням десятої сесії районної ради VІІ скликання від 8 

грудня 2016 року №194-10/16» за основу: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до Комплексної 

програми підтримки та розвитку діяльності Центру Червоного Хреста для 

медико-соціальної підтримки та реабілітації на 2017-2019 роки, 

затвердженої рішенням десятої сесії районної ради VІІ скликання від 8 

грудня 2016 року №194-10/16»   в цілому: 
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За –21, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (37-28/19 додається). 

 

Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового 

управління Вижницької районної державної адміністрації з питання «Про 

затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2018 рік».     

Шановні депутати! 

На 2018 рік в зведений бюджет Вижницького району включено 8 

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

До місцевих бюджетів Вижницького району за 2018 рік надійшло доходів 

(включаючи трансферти) в сумі 522 млн.690,9 тис.грн., з них до загального 

фонду 515 млн.414,0тис.грн., спеціального – 7 млн.276,9тис.грн. 

За 2018 рік до місцевих бюджетів району надійшло податків, зборів і 

обов’язкових платежів в сумі 51 млн.685,8тис.грн., що в порівнянні з 

фактичними надходженнями за аналогічний період минулого року більше на 4 

млн.395,7тис.грн., або 9,3%. 

До загального фонду надійшло 44 млн.901,9 тис.грн. при плані на 2018 

рік 43 млн.365,0тис.грн. Планові показники по району виконані на 103,5% 

(+1млн.536,9 тис.грн.) за рахунок перевиконання плану по податку на доходи 

фізичних осіб на 820,3 тис.грн. (3,5%), акцизного податку на 187,4 тис.грн. 

(4,1%), податку на нерухоме майно 27,2 тис.грн. (11,6%), плати за землю 217,0 

тис.грн. (4,6%), єдиного податку на 251,5 тис.грн. (3,5%), адміністративних 

штрафів та інших санкцій 16,6 тис.грн. (180,8%). 

До спеціального фонду надійшло доходів в сумі 6 млн.783,9 тис.грн., або 

111,2% (+682,2 тис.грн.) до плану на 2018 рік та на 885,9 тис.грн. (15%) більше 

минулого року. 

За 2018 рік проведено видатків з місцевих бюджетів району в сумі 516 

млн. 566,4 тис.грн., або 97,6% до уточненого плану на рік, в т.ч. по загальному 

фонду в сумі 501 млн.118,0 тис.грн., або 97,8% до уточненого плану на рік, по 

спеціальному фонду – 15 млн.448,4 тис.грн., або 81,1% до уточненого плану на 

рік.  

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ 

РАЙОННОГО  БЮДЖЕТУ  ЗА  2018 РІК 
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За 2018 рік до загального і спеціального фондів районного бюджету 

надійшло доходів 483 млн.134,3тис.грн., що на 32 млн.239,8 тис.грн.(7,2%) 

більше надходжень попереднього року, в тому числі (без врахування 

міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів 28 млн.812,7 тис.грн., або 

103,2% (+900,6 тис.грн.) до плану на 2018 рік та на 4 млн.464,8тис.грн.(18,3%) 

більше надходжень попереднього року. 

До загального фонду надійшло власних доходів 25 млн.087,6т ис.грн., або 

102,8% до плану на 2018 рік та більше на 4 млн.475,0 тис.грн.(21,7%) порівняно 

з попереднім роком. 

У розрізі основних доходних джерел до загального фонду районного 

бюджету надійшло: 

- податку на доходи фізичних осіб – 24 млн.251,7тис.грн., або 103,5% 

(+820,3 тис.грн.) до плану на рік та на 4 млн.777,8тис.грн. (24,5%) більше від 

аналогічного періоду 2017 року .В обсязі доходів загального фонду районного 

бюджету надходження зазначеного податку становлять 96,7 %. Основними 

платниками були «Берегометське ЛМГ» - 8 млн. 320, 9 тис.грн.(29,6%), відділ 

освіти – 8 млн. 222,9 тис.грн. (29,3%), НПП «Вижницький» - 824,7 тис. 

грн.(2,9%); 

- податку на прибуток підприємств районної комунальної власності – 18,3 

тис.грн., або 52,5% (-16,7 тис.грн.) менше плану на відповідний період та на 

16,5 тис.грн., або 47,5% менше попереднього року. 

- частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств 

та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – 6,9 

тис.грн., що на 19,5 тис.грн.(74%) менше попереднього року.  

- адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 32,0 тис.грн., що 

на 34,1 тис.грн. ( 51,6%) менше попереднього року у зв’язку із зменшенням 

кількості заяв щодо реєстрації фізичних осіб-підприємців внаслідок надання 

послуг відповідними органами міських рад після утворення ОТГ; 

- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень – 258,4тис.грн., що на 171,2 тис.грн.(39,9%) 

менше попереднього року зв’язку із зменшенням кількості заяв щодо реєстрації 

внаслідок надання послуг відповідними органами міських рад після утворення 

ОТГ; 
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- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом – 98,8 тис.грн., що на 10,0 тис.грн. (11,3%) більше попереднього 

року; 

- плати за розміщення тимчасово вільних коштів  районного бюджету– 

87,1 тис.грн. 

 До спеціального фонду районного бюджету за звітний період надійшло 3 

млн. 725,0 тис.грн., або 106,4% (+223,3 тис.грн.) до уточненного плану та 

менше до 2017 року на 10,2 тис.грн.(0,3%).  

У розрізі основних платежів до спеціального фонду районного бюджету 

надійшло: 

- власних надходжень бюджетних установ і організацій – 3 млн.710,0 

тис.грн. (99,6% загального обсягу надходжень спеціального фонду), або на 25,2 

тис.грн.(0,7%) більше попереднього року, з них надходжень від плати за 

послуги, що надаються бюджетними установами – 1млн.450 тис.грн., 112,1% 

(+156,1 тис.грн.) до плану; інших джерел власних надходжень (в т.ч. 

благодійних внесків) – 2млн.259,2 тис.грн., 102,4% (+52,2 тис.грн.)до плану; 

- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва – 13,6 тис.грн. 

- кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим 

та майна, що перебуває в комунальній власності – 1,5 тис.грн.   

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ 

РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА  2018 РІК 

З районного бюджету за 2018 рік на утримання бюджетних установ та 

здійснення заходів проведено видатків в загальній сумі 475 млн.796,2 тис.грн., 

або 97,4 % до уточненого плану на рік, з них видатків районного бюджету (без 

міжбюджетних трансфертів, які перераховані сільським, селищному, міським 

бюджетам) у сумі 459 млн.157,6 тис.грн., або 97,3% до уточненого плану на 

2018 рік та на 15 млн.198,1 тис.грн., або на 3,4% більше, ніж за відповідний 

період попереднього року, з них: 

- загального фонду – 467 млн.592,8 тис.грн.(98,6% до уточненого плану 

на  рік – 477 млн.302,0 тис.грн.), що на  23 млн.924 тис.грн., або на 5,4 відсотків  

більше попереднього року; 

- спеціального фонду – 8 млн.203,4 тис.грн.(72,6% до уточненого плану – 

11 млн.090,3 тис.грн.), та менше на 3 млн.415,3 тис.грн., або на 29,4% менше 

попереднього року; 
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Фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету 

здійснювалося на підставі їх заявок, зареєстрованих зобов’язань в органах 

казначейства та із додержанням режиму економії у використанні бюджетних 

коштів. 

Видатки загального фонду районного бюджету на виплату заробітної 

плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери за 2018 рік склали 147 

млн.164,6 тис.грн., що складає 30,9% до загальної суми видатків, та 

профінансовано до уточненого плану на рік на 95,4% та збільшились у 

порівнянні з 2017 роком на 6 млн.636,4 тис.грн.(+4,7%), в тому числі видатки за 

рахунок освітньої субвенції в сумі 59 млн.710,2 тис.грн., медичної субвенції - в 

сумі 36 млн.165,3 тис.грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7 

млн.937,9 тис.грн., що складає 90,2% до уточненого плану на рік, і зменшились 

у порівнянні з 2017 роком на 911,8 тис.грн.(-10,3%), придбання медикаментів та 

продуктів харчування–5 млн.857,8тис.грн. і зменшились на  462,5 тис.грн.(-

7,3%). Зменшення пов’язане із виплатою в 2017 році через районний бюджет 

видатків новоутворених Вашківецької і Вижницької ОТГ в загальній сумі16 

млн.919,1 тис.грн. 

На утримання апарату районної ради (КПКВКМБ 0110150) видатки 

загального фонду склали 3 млн.421,6 тис.грн., з них видатки загального фонду 3 

млн.307,4 тис.грн.( 99,9% до плану) та більше на 899,0 тис.грн.(+37,3%) 

порівняно з 2017 роком. На оплату праці з нарахуваннями профінансовано 

видатків в сумі 2 млн.969,2 тис.грн.(88,7% до загальної суми видатків), що 

більше на 932,7 тис.грн.(+45,8%) порівняно з 2017 роком. По спеціальному 

фонду профінансовано видатки в сумі 114,2 тис.грн. 

По КПКВКМБ 0110180 інша діяльність у сфері державного управління 

(архів) видатки загального фонду при уточненому плані на 2018 рік  склали 

255,3 тис.грн.( 100% до плану), в 2017 році ці видатки відображалися в складі 

видатків на утримання апарату районної ради. 

Із загальної суми видатки загального фонду по районній раді склали: 

       - на районну комплексну програму розвитку місцевого самоврядування 

Вижницького району на 2017-2021 роки (на виплату матеріальної допомоги 

малозабезпеченим громадянам по зверненнях депутатів районної ради) – 174,4 

тис.грн., або більше на 62,4 тис.грн., або 55,7% до попереднього року; 

       -  на фінансову підтримку громадських організацій  - 197,0 тис.грн.,  з них 

80,0 тис.грн. на виконання районної програми підтримки ветеранів Афганської 
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війни, учасників бойових дій та їх сімей на 2014-2018 роки та на 2,0 тис.грн. 

більше (+2,6%) до минулого року, на виконання районної програми підтримки 

діяльності Вижницької районної організації ветеранів України на 2017-2021 

роки 117,0 тис.грн., та на 2,0 тис.грн. більше (+1,7%) до минулого року; 

-  на фінансування комплексної програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району на 2018-2020 роки – 232,0 тис.грн., 

або на 37,0 тис.грн., більше (+19%) попереднього року. 

По головному розпоряднику коштів “Відділ освіти райдержадміністрації” 

видатки склали 93 млн.937,4 тис.грн., в т.ч. загального фонду в сумі 90 

млн.754,9 тис.грн., або 93,3 % до уточненого плану на 2018 рік (97 млн.227,2 

тис.грн.) та більше до відповідного періоду 2017 року тільки на 6 млн.559,8 

тис.грн.(-7,9%) (у зв’язку із фінансуванням в першому кварталі закладів освіти 

Вижницької та Вашківецької міських рад з районного бюджету 16 млн.919,1 

тис.грн.), з них: 

- за рахунок освітньої субвенції 59 млн.710,2 тис.грн., та більше до 2017 

року на 5 млн.895,7 тис.грн. (+11,0%); 

-  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 144,0 тис.грн.(100%); 

- додаткової дотації 20 млн.266,5 тис.грн.(99,93% до у точненого плану 

на 2018 рік); 

-  субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 675,2 тис.грн. 

(94%); 

- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 128,0 тис.грн. 

(100%); 

- коштів районного бюджету 9 млн.923,6 тис.грн., або 91,5% до плану; 

-  субвенцій з місцевих бюджетів 842,4 тис.грн. або 99,99% до плану; 

         по спеціальному фонду в  сумі 3 млн.182,4 тис.грн., або 56,6% до 

уточненого плану на 2018 рік (5 млн.617,7 тис.грн.,), та менше на 3 млн. 014,2 

тис.грн., в т.ч.: 

- за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів 59,2 тис.грн. або 100% до 

плану на звітну дату; 
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- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 427,7 

тис.грн., або 28% до плану на звітну дату; 

- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 208,3 тис.грн.; 

-  субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 200,0 тис.грн.; 

- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 364,9 тис.грн.; 

- коштів районного бюджету 1млн.015,6 тис.грн. 

Із загальної суми спрямовано на оплату праці з нарахуваннями - 79 

млн.420,3 тис.грн. (93,3% до уточненого плану на 2018 рік) та більше до 2017 

року на 6 млн.404,5 тис.грн.(+8,8%) ( а реально без суми видатків, делегованих 

в 2017 році по територіях новоутворених ОТГ, більше на 20 млн.456,8 тис.грн. 

або на +34,7%), в тому числі за рахунок освітньої субвенції 59 млн.710,2 

тис.грн.(92% до плану), за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 109,4 тис.грн.(99,99%), за рахунок 

додаткової дотації 13 млн.425,5 тис.грн.(100%), за рахунок субвенції з 

місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції у сумі 50,0 тис.грн., (від Вижницької міської ради на 

оплату праці працівникам інклюзивно-ресурсного центру), за рахунок коштів 

районного бюджету 5 млн.562,5 тис.грн.(97%), субвенцій з місцевих бюджетів 

562,7 тис.грн.(100%); харчування дітей та учнів – 3 млн.367,9 тис.грн. (99,1% до 

уточненого плану на 2018 рік) та менше на 194,8 тис.грн.(-5,5%); оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв – 4 млн.100,7 тис.грн. (87,5 % до 

уточненого плану на 2018 рік) та менше до 2017 року на 1 млн.008,6 тис.грн. (-

9,7%).  

Середня вартість харчування 1 діто-дня в загальноосвітніх закладах по 

загальному фонду 2018 рік склала 17,06 грн., в НВК (дошкільні відділення) 

25,11 грн., та ДНЗ -17,21 грн.  

Надійшло платних послуг та благодійних внесків  в загальній сумі 890,8 

тис.грн., або на 64,9тис.грн., (-6,8%) менше до відповідного періоду минулого 
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року, з них від плати за харчування в НВК – 309,4 тис.грн., в дитячих 

дошкільних закладах – 42,9 тис.грн., благодійні внески – 464,5 тис.грн.  

Із загальної суми видатків установ освіти: 

- на утримання однієї дитячої дошкільної установи видатки по загальному 

фонду склали 605,1 тис.грн.(99,2 % до уточненого плану на рік) та більше до 

2017 року на 101,2 тис.грн.(20,1%). Із загальної суми спрямовано на оплату 

праці з нарахуваннями – 493,6 тис.грн. (99,1% до уточненого плану на 2018 

рік) та більше на 76,5 тис.грн.(+18,3%). По спеціальному фонду видатки 

склали 52,5 тис.грн., в т.ч. капітальні – 9,2 тис.грн. на придбання меблів  для 

Лопушнянської ДНЗ; 

- на утримання загальноосвітніх закладів видатки по загальному фонду 

склали 86 млн.196,7 тис.грн.(93,1% до уточненого плану на 2018 рік) та 

більше в порівнянні з 2017 роком на 6 млн.113,5 тис.грн.(+7,6%), з них за 

рахунок освітньої субвенції 59 млн.618,6 тис.грн., або 69,2% в загальній сумі 

та  більше на 5 млн.803,9 тис.грн., додаткової дотації 20 млн.266,5 тис.грн., 

або 23,5 % в загальній сумі, коштів районного бюджету 6 млн.090,1 тис.грн., 

або 7,1%, субвенцій з місцевих бюджетів 259,4 тис.грн., або 0,3% в загальній 

сумі.  

На оплату праці з нарахуваннями видатки склали 75 млн.465,4 тис.грн., та 

більше до відповідного періоду минулого року на 5 млн.931,2 тис.грн. 

(+8,6%)( а реально без суми видатків, делегованих в 2017 році по територіях 

новоутворених ОТГ, більше на 19 млн.681,9 тис.грн. або +35,3%), з них за 

рахунок освітньої субвенції 59 млн.618,6 тис.грн., та  більше до відповідного 

періоду минулого року на 5 млн.803,9 тис.грн., додаткової дотації 13 

млн.425,5 тис.грн., (100% до уточненого плану на 2018 рік), коштів 

районного бюджету 2 млн.312,0 тис.грн.(92,9% до уточненого плану на 2018 

рік). 

По спеціальному фонду видатки склали 2 млн.873,9 тис.грн.(або на 3 

млн.288,0 тис.грн.(53,4%) менше до відповідного періоду минулого року), в 

т.ч. за рахунок надходжень до районного бюджету коштів у вигляді субвенції 

від місцевих рад  – 9,2 тис.грн.(на придбання меблів для Лопушнянської ДНЗ 

9,2 тис.грн.); за рахунок освітньої субвенції 244,5 тис.грн.(на оснащення ЗНЗ 

з поглибленим вивченням природних та математичних предметів 199,0 

тис.грн., придбання підручників 9,3 тис.грн.); за рахунок коштів районного 

бюджету 985,6 тис.грн. (заміна вікон та дверей в Бережницькому НВК - 99,3 
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тис.грн., капітальний ремонт пічки Бережонського НВК – 30,0 тис.грн., 

капітальний ремонт вбиральні Берегометської гімназії – 100,0 тис.грн., 

капітальний ремонт каналізаційної системи Банилівської ЗОШ – 79,7 

тис.грн., капітальний ремонт котельні Берегометської ЗОШ №2 – 187,3 

тис.грн., капітальний ремонт котельні Лукавецької ЗОШ – 100,0 тис.грн., 

капітальний ремонт системи опалення Коритненської ЗОШ – 253,9 тис.грн., 

капітальний ремонт вбиральні Слобода Банилівського НВК – 100,0 тис.грн., 

на спів фінансування Нова українська школа – 32,7 тис.грн.), за рахунок 

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету – 364,9 тис.грн., за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний 

розвиток окремих територій 427,7 тис.грн. (придбання спортивного 

обладнання для Лопушнянської загальноосвітньої школи I—III ступенів, 

с. Лопушна Вижницького району 50,0 тис.грн., придбання спортивного 

обладнання для Бережонського НВК Вижницької районної ради 

Вижницького району Чернівецької області, с. Бережонка  Вижницького 

району 20,0 тис.грн., придбання комплектів меблів  для  Берегометської ЗОШ 

І-ІІІ ст. №4 Вижницької районної ради смт. Берегомет  Вижницького району 

12,0 тис.грн., придбання мультимедійного обладнання  для  Берегометської 

ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Вижницької районної ради смт. Берегомет  Вижницького 

району  20,0 тис.грн., придбання спортивного обладнання для Коритненської 

загальноосвітньої школи I—III ступенів, с. Коритне Вижницького району 

100,0 тис.грн., придбання комплекту меблів для Лопушнянського ДНЗ 70,0 

тис.грн., придбання комп’ютерного обладнання для Берегометської ЗОШ 

№4 100,0 тис.грн., придбання мультимедійного обладнання для 

Берегометської ЗОШ №4 50,0 тис.грн.). 

- на утримання позашкільних закладів освіти видатки склали 1 млн.250,6 

тис.грн. (99,4% до уточненого плану на 2018 рік) та більше до попереднього 

року на 129,2 тис.грн. (+11,5%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 1 

млн.176,4 тис.грн., або більше до 2017 року на 159,4 тис.грн. (+15,7%). По 

спеціальному фонду видатки склали 30,0 тис.грн. на придбання туристичного 

спорядження для Вижницького БДЮТ. 

  - на утримання методичного відділу видатки склали 777,1 тис.грн. (99,9% до 

уточненого плану 2018 рік)  та більше до 2017 року на 123,8 тис.грн. 
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(+18,9%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 684,5 тис.грн., або більше 

на 130,1 тис.грн. (+23,5%); 

- на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти видатки по 

загальному фонду склали 1 млн.762,8 тис.грн.(98,4 % до уточненого плану на 

2018 рік) та більше до попереднього року на 7,2 тис.грн. (0,4%), з них на  

оплату праці з нарахуваннями - 1 млн.600,4 тис.грн., або більше на 168,8 

тис.грн. (11,8%) до 2017 року; в т.ч. на утримання працівників інклюзивно-

ресурсного центру за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету на в 

сумі  91,6 тис.грн., за рахунок освітньої субвенції від Вижницької міської 

ради в сумі 50,0 тис.грн. за рахунок іншої субвенції від Вашківецького ОТГ 

25,0 тис.грн., по спеціальному фонду видвтки склали 225,0 тис.грн., з них за 

рахунок субвенцій з місцевих бюджетів 25,0 тис.грн., субвенції з місцевого 

бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на 

початок бюджетного періоду 200,0 тис.грн. на інклюзивно-ресурсний центр. 

- на інші програми та заходи у сфері освіти (на надання допомоги дітям-

сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким в поточному 

році виповнюється 18 років) видатки склали 12,7 тис.грн. (100 % до 

уточненого плану на 2018 рік); 

- на оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи) видатки склали 149,9 тис.грн.(99,9% 

до уточненого плану), придбано путівки для 37 дітей; 

По головному розпоряднику коштів “Управління соціального захисту 

населення районної державної адміністрації” видатки склали всього 299 

млн.231,2 млн.грн., в тому числі загального фонду на утримання установ і 

здійснення заходів та виплат склали 297 млн.688,6 тис.грн.(99,5 % до 

уточненого плану на 2018 рік) та більше попереднього року на 10 млн.313,9 

тис.грн.(+3,6%). Видатки спеціального фонду – 654,1 тис.грн.( 93% до 

уточненого плану на рік), або менше до відповідного періоду попереднього 

року  на 86,0 тис.грн., або  на 13,1%. 

        Із загальної суми видатки загального фонду на утримання Вижницького 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг),  які склали всього 5 млн 509,8 млн.грн., в тому числі загального фонду 

4 млн.855,7 тис.грн., з них за рахунок районного бюджету 3 млн.171,1 

тис.грн.(65,3% від загальної суми видатків), Вижницького міського бюджету 1 
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млн. 358,8 тис.грн.(28% від загальної суми видатків), Вашківецького міського 

бюджету 325,8 тис.грн. (6,7% від загальної суми видатків), що в порівнянні з 

2017 роком  менше 189,2тис.грн., або на 3,7%, в т.ч. по районному бюджету 

менше на 190,0 тис.грн.(-5,6%), Вижницькому міському бюджету більше на 2,3 

тис.грн.(+0,2%) у зв’язку із передачею делегованих повноважень до 

Вижницького міського ОТГ, Вашківецькому міському бюджету більше на 25,8 

тис.грн.(+8,6%) у зв’язку із передачею делегованих повноважень у 2018 році до 

Вашківецького міського ОТГ,  в т.ч. видатки на оплату праці з нарахуваннями – 

4 млн.362,2 тис.грн.(98,7% до уточненого плану на рік), або на 26,8 тис.грн.(-

0,6%) менше до 2017 року у зв’язку із тим, що з 01.04.2017 року передано  на 

утримання 10 шт.од., в т.ч. соціальних робітників 6 шт.од. та соціальних 

працівників 4 шт.од. до Вашківецького міського ОТГ, а з 01.07.2018 року 

передано до районного бюджету з Вашківецького  міського ОТГ 6 шт.од. 

соціальних робітників, з 01.04.2018р. передано на утримання 5,5 шт.од. 

соціальних працівників до Вижницького міського ОТГ, харчування – 105,0 

тис.грн.(100% до уточненого плану на рік), або менше на 95,0 тис.грн.(-47,5%) 

до 2017року, оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 124,5 тис.грн.(98,8% 

до уточненого плану на рік), або більше на 23,5тис.грн. до 2017 року (+23,3%).  

         Вартість проживання одного підопічного в місяць склала 5,3 тис.грн., що 

більше на 0,5 тис.грн. в порівнянні із 2017 роком, або на 10,4%. 

Вартість одного ліжко-дня харчування підопічних в стаціонарному 

відділенні для постійного або тимчасового проживання в загальному склала 

46,76 грн., в т.ч. за рахунок загального фонду 2,41 грн. та за рахунок 

спеціального фонду -44,35 грн., що в порівнянні із вартістю харчування  2017 

року менше на 3,71 грн., або на 7,9%, в т.ч. по загальному фонду більше на 6,54 

грн. та  менше по спеціальному фонду на 10,25 грн.  

Із загальної кількості підопічних (25) на обслуговуванні знаходились 13 

підопічних (52%) з місцевих рад районного бюджету, 8 підопічних з 

Вижницького міського ОТГ (32%), 2 з Вашківецького міського ОТГ(8%) та 2 з 

інших районів області (8%). Із загальної чисельності підопічних в 

стаціонарному відділенні здійснюється повне відшкодування вартості 

проживання двома підопічними з інших районів області, а утримання ще 

одного підопічного з іншого району області здійснювалось за рахунок коштів 

районного бюджету, відшкодування за якого мало здійснюватись відповідним 

районам, з території якого є підопічний.  
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За 2018 рік надійшло коштів у вигляді субвенцій від новостворених 

територіальних громад в загальній сумі 1 млн.796,0 тис.грн., при плані на 2018 

рік-  1 млн.765,8 тис.грн., або 98,3%, в тому числі від:  

Вашківецької міської територіальної громади 356,1 тис.грн., або 98,2% до 

плану на 2018 рік (201,8 тис.грн. на утримання 6 соціальних робітників, що 

надають соціальні послуги підопічним з території Вашківецької ОТГ, 124,0 

тис.грн. на  надання соціальних та реабілітаційних послуг 3-м громадянам, які 

утримуються в відділенні стаціонарного догляду для постійного або 

тимчасового проживання в с.Коритне та 18,6 тис.грн. на відшкодування 

реабілітованим особам  пільг на житлово-комунальні послуги), на погашення 

заборгованості перед ПАТ “Укртелеком” за надані пільги за 2017 рік в оплаті за 

послуги зв’язку населенню, що проживає на території Вашківецької об’єднаної 

територіальної громади 11,7 тис.грн. Залишок не використаних коштів 

становить 6,4 тис.грн. по відшкодуванню реабілітованим особам  пільг на 

житлово-комунальні послуги. 

Вижницької територіальної громади в загальній сумі1 млн.409,7 тис.грн. 

(на відшкодування реабілітованим особам пільг на житлово-комунальні 

послуги 26,3 тис.грн., утримання Вижницького територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в сумі 

1млн.358,8тис.грн., на погашення заборгованості перед ПАТ “Укртелеком” за 

надані пільги за 2017 рік в оплаті за послуги зв’язку населенню, що проживає 

на території Вижницької об’єднаної територіальної громади 24,6 тис.грн. 

Залишок не використаних коштів становить 23,8 тис.грн., в тому числі: по 

відшкодуванню реабілітованим особам  пільг на житлово-комунальні послуги 

23,7 тис.грн., по Вижницькому територіальному центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 0,1 тис.грн. 

        Забезпечено фінансування за рахунок субвенцій з Державного бюджету на 

програми соціального захисту району на оплату пільг, субсидій та виплату 

допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права 

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

допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 

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

виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок 

психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, 

яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також  за  особою, яка досягла 
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80-річного віку в сумі 292 млн.374,8 тис.грн., або на 10 млн.572,7 тис.грн.(3,7 

%) більше попереднього року, з них: 

- на надання пільг окремим категоріям  громадян в сумі 7 млн.580,3 

тис.грн., або на 865,6 тис.грн.(10,3 %) менше попереднього року. Найбільшу 

питому вагу складають пільги за використаний природний газ- 68,7%(5207,4 

тис.грн.), електроенергію – 14,9 % (1 млн.129,1 тис.грн.); 

- на  виплату  житлових  субсидій населенню на ЖКП видатки склали в 

сумі 118 млн.344,6 тис.грн., або на 8 млн.662,9 тис.грн.(7,9 %) більше 

попереднього року. Найбільшу питому вагу складають виплати житлових 

субсидій за споживання природного газу 90,5 % (107 млн.125,7 тис.грн.), тверде 

паливо 4,2 %(4 млн.952,3 тис.грн.), електроенергію 3,9 %(4 млн.573,3 тис.грн.). 

При цьому, загальна заборгованість по субсидіях станом на 01.01.2019 року 

становить 11 млн. 229,4 тис.грн., в тому числі по природному газу -10 млн.542,9 

тис.грн.; 

-  на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, 

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

тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної 

допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не 

набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з 

інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної 

виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 

інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку в сумі 163 

млн.995,9 тис.грн., або на 2 млн.887,1 тис.грн.(1,8%) більше попереднього року. 

Найбільшу питому вагу в зазначених виплатах складають виплати допомоги  

при народженні дитини –26,4 % (43 млн.330 тис.грн.), виплати державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім"ям-48,8% (80 млн.118,9 тис.грн.), 

державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю– 11,1 % (18 млн. 287,9 тис.грн.) та  виплати  допомоги   на  дітей  

одиноким  матерям-  6,3 % (10 млн.374,7 тис.грн.); 

          - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 
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профінансовано в сумі  2 млн.454,0 тис.грн. або 99,8 % до уточненого плану на 

2018 рік та на 111,7 тис.грн.(-4,4 %) менше 2017 року. 

За 2018 рік на виконання районної комплексної програми соціальної 

підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2016-2018 роки 

профінансовано коштів в сумі 300,0 тис.грн., або  100% до  уточненого плану на 

2018 рік та більше на 100,0 тис.грн., або на 50% в порівнянні з 2017 роком. 

На  виконання  районної комплексної програми соціальної підтримки 

сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і 

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

передбачено кошти на 2018 рік в сумі 26,0 тис.грн., використано коштів в сумі 

22,5 тис.грн., що  менше на 27,2 тис.грн. в порівнянні із 2017 року. Дані кошти 

використано на виплату матеріальної допомоги учасникам АТО.  

По головному розпоряднику коштів “Вижницька районна державна 

адміністрація” видатки загального фонду за  2018 рік склали 1 млн.658,4 

тис.грн., що на 257,8 тис.грн.(-13,5%) менше до аналогічного періоду минулого 

року, з них: 

 за бюджетною програмою “ Заходи державної політики з питань дітей та 

їх соціального захисту” на виконання програми  подолання дитячої 

бездоглядності і безпритульності у Вижницькому районі на 2017-2021 роки – 

24,0 тис.грн. що на 2,2 тис.грн. (-8,4%) менше до аналогічного періоду 

минулого року; 

 за бюджетною програмою “Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді” на утримання центру соціальних 

служб для молоді – 279,7 тис.грн., що на 35,2 тис.грн. (+14,4%) більше до 

аналогічного періоду минулого року; 

 за бюджетною програмою “ 'Здійснення заходів та реалізація проектів на 

виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`” на 

програму оздоровлення і відпочинку дітей та розвитку молодіжної політики 

Вижницького району на 2016 -2020 роки роки 20,5 тис.грн.; 

 видатки на фізичну культуру і спорт за  2018 рік склали 866,3 тис.грн., що 

на 158,0 тис.грн., або на 15,4% менше до аналогічного періоду минулого року, в 

тому числі: 

 за бюджетною програмою “ Проведення навчально-тренувальних зборів 

і змагань з олімпійських видів спорту” на виконання районної цільової 

соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки 
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видатки склали 70,0 тис.грн., або 100% до  уточненого плану на рік та 

аналогічно до попереднього року; 

 за бюджетною програмою “Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл”  на утримання та 

навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 589,2 

тис.грн., або на 161,2 тис.грн. (-21,5%) менше до минулого року, з них за 

рахунок коштів районного бюджету 239,2 тис.грн., 40% до загальної суми, за 

рахунок субвенції Вижницької міської ради 350,0 тис.грн. З вересня місяця 

2018 року установу передано на утримання до Вижницької міської ради; 

 за бюджетною програмою “Фінансова підтримка регіональних 

всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для 

проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи” на фінансову 

підтримку ФСТ “Колос” для проведення навчально-тренувальної та спортивної 

роботи – 29,9 тис.грн., 100% до плану та на 14,1 тис.грн.(-32,0%) менше 

попереднього року; 

 за бюджетною програмою “Фінансова підтримка на утримання 

місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної 

спрямованості”  на виплату заробітної плати з нарахуваннями ФСТ “Колос” –

177,2 тис.грн., 100% до плану та на 17,2 тис.грн.(+10,7%) більше попереднього 

року; 

 за бюджетною програмою “Сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва”  на програму розвитку малого та середнього підприємництва 

у Вижницькому районі на 2017-2018 роки в сумі  0,8 тис.грн.; 

 за бюджетною програмою “ Реалізація програм і заходів в галузі туризму 

та курортів”  на комплексну програму розвитку туристичної галузі 

Вижницького району на 2016-2020 роки 16,0 тис.грн., 53,3% до плану на звітну 

дату та на 14,0 тис.грн.(+46,7%) більше попереднього року; 

 за бюджетною програмою “ Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення”  на районну програму “Забезпечення призову громадян на 

військову службу до Збройних сил України на 2016-2020 роки” – 55,0 тис.грн. 

78,6% до плану та на 20,0 тис.грн.(+57,1%) більше попереднього року; 

 за бюджетною програмою “ Фінансова підтримка засобів масової 

інформації”  на комплексну програму розвитку інформаційної та видавничої 

галузей Вижницького району на 2018-2020 роки – 90,0 тис.грн., 81,8% до плану 

та на 20,0 тис.грн.(+28,6%) більше попереднього року; 
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 за бюджетною програмою “ Інші заходи  у сфері засобів масової 

інформації”  на комплексну програму розвитку інформаційної та видавничої 

галузей Вижницького району на 2018-2020 роки (книговидання)– 20,0 тис.грн., 

100% до плану та на 12,0 тис.грн.(-37,5%) менше попереднього року. 

Із загальної суми видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 769,9 

тис.грн.(або 93,6%) до уточненого плану на 2018 рік та менше на 108,0 

тис.грн.(-12,3%) порівняно з 2017 роком, оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв – 17,9 тис.грн. (70,4%) до уточненого плану на рік.) та більше на 

0,3 тис.грн.   

По головному розпоряднику коштів “Відділ охорони здоров’я 

райдержадміністрації” видатки на утримання закладів охорони здоров’я району 

склали всього 52 млн.061,6 тис.грн., з них по загальному фонду склали 49 

млн.895,4 тис.грн., що становить 98,7% до уточненого плану (-643,9 тис.грн.) та 

на 0,4% (+214,5 тис.грн) більше минулого року, з них за рахунок: 

 медичної субвенції з державного бюджету видатки склали 22 млн.605,8 

тис.грн., медичної субвенції від Вижницької міської ради 11 млн.317,6 тис.грн., 

Вашківецької міської ради 6 млн.943,7 тис.грн.,  додаткової дотації з обласного 

бюджету 2млн.804,2 тис.грн.,  

за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на централізовані 

заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 2045,9 тис.грн.,  

за рахунок коштів районного бюджету  3млн.299,0 тис.грн.( в т.ч. на 

заробітну плату з нарахуваннями –2 млн.001,3 тис.грн., енергоносії –468,0 

тис.грн., на виконання районної програми підтримки та розвитку діяльності 

Берегометської лікарні Червоного Хреста на 2014-2016 роки–586 тис.грн., на 

виконання комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених 

учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2017-2019 роки – 40,6 

тис.грн., на інші видатки в сумі 115,0 тис.грн., на придбання безкоштовних 

медикаментів в сумі 88,1 тис.грн.), 

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості 

лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету в сумі 384,2 тис. грн.; 

іншої субвенцій з місцевих бюджетів в сумі 873,8 тис.грн., в тому числі з 

обласного бюджету в сумі 116,2 тис.грн. на виконання заходів з 

трансплантології. 
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Із загальної суми видатків на оплату праці з нарахуваннями видатки 

склали 38 млн.166,6 тис.грн. що менше на 246,0 тис.грн.(-0,6%) порівняно з 

попереднім роком; видатки на медикаменти і перев’язувальні матеріали та 

відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і 

на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до 

законодавства– 2 млн.530,7 тис.грн., що менше на 2 млн.333,2 тис.грн.(-48,0) до 

відповідного періоду 2017 року; харчування – 563,4 тис.грн., що менше на 37,5 

тис.грн.(-6,2%) до відповідного періоду 2017 року; оплату комунальних послуг 

та енергоносіїв –3 млн.308,5 тис.грн. що більше  на 48,2 тис.грн. (+1,5 %) до 

аналогічного періоду 2017 року . Зменшення пов”язано з реформуванням 

первинної ланки медицини та заключеням договорів з Національною службою 

здоров’я України  та передачею з 1 червня 2018 року до Вижницької міської 

ради установ, що знаходяться на території ОТГ. 

Внаслідок реформування первинної ланки медицини, з  01 жовтня 2018 

року НКП «Берегометський ПСМД» заключено договір з Національною 

службою здоров’я України  та з 1 червня 2018 року до Вижницької міської ради 

передано одну амбулаторію із штатною чисельністю 20,25 одиниць та чотири 

фельдшерсько-акушерські пункти із штатною чисельністю 10,5 одиниць. 

Штатна чисельність працівників по комунальній установі «Вижницька 

центральна районна лікарня» станом на 01.01.2018 року становить479 одтниць 

та фактично зайнятих 467 одиниць. Ліжковий фонд по звичайних стаціонарах 

станом на 01.10.2018 року становить 230 ліжок. Кількість ліжко-днів за рік 

становить 82,9 тис.  

Фактична вартість медикаментів на один ліжко-день в лікарні становила 

10,47 грн., що на 7,30 грн. (-41,1%) менше від планової  вартості (17,77 грн.) та  

на 1,77 грн. (+20,3%) більше від фактичної вартості за  2017 рік, харчування – 

10,30 грн., що на 0,96 грн. (-8,5%) менше від планової  вартості (11,26 грн.) та 

на 0,18 грн. більше від фактичної вартості  за  2017 рік). 

Із загальної суми видатків на утримання лікувальних закладів 

“Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” видатки склали 

42 млн.504,1 тис.грн., в тому числі загального фонду 40 млн.516,7 тис.грн., що 

становить 99,1% до плану та на 3 млн.781,9тис.грн. більше (+10,3%) до 2017 

року, з них на оплату праці з нарахуваннями 33 млн.236,6 тис.грн., що на 2 

млн.982,3 тис.грн. більше (+9,9%). Кредиторська заборгованість по захищених 
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статтях видатків станом на 01.01.2019 року по КУ «Вижницька центральна 

районна лікарня»  відсутня. 

Видатки на утримання “Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” – 994,7 

тис.грн., в тому числі загального фонду 966,1 тис.грн., що становить 100% до 

плану на звітний період та на 464,5 тис.грн. менше (-32,5%) до аналогічного 

періоду 2017 року, з них на оплату праці з нарахуваннями –891,8 тис.грн., що 

на що на 369,9 тис.грн. менше (-29,3%) 2017 року. 

Утримання лікувальних закладів “Первинна медична допомога 

населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими 

пунктами”, склали 971,6 тис.грн., з них загального фонду – 934,1тис.грн., що 

становить 100% до плану на звітну дату та на 725,1 тис.грн. менше (-43,7%) 

2017 року, з них на оплату праці з нарахуваннями – 871,6 грн., що на 646,5 

тис.грн. менше (-42,6%). 

Утримання лікувальних закладів “Первинна медична допомога 

населенню, що надається амбулаторно- поліклінічними закладами 

(відділеннями)” склали 4 млн.004,2 тис.грн., в тому числі загального фонду – 3 

млн.891,5тис.грн., що становить 100 % до плану та на 2млн.424,4 тис.грн. 

менше (-38,4%) 2017 року, з них на оплату праці з нарахуваннями – 3 млн.166,6 

тис.грн., що на 2 млн.394,5 тис.грн. менше (-43,1%). 

Видатки на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет слали 2085,9 тис.грн., що становить 89,7% до плану та на 

893,1 тис.грн. більше (74,9%) до аналогічного періоду 2017 року, в тому числі за 

рахунок коштів іншої субвенції Вижницького міського бюджету в сумі  40,0 

тис.грн.  

На відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань профінансовано кошти в сумі 384,2 тис.грн., що становить 100% 

до плану та на 233,4 тис.грн. менше (37,8%) 2017 року. 

На інші  програми та заходи у сфері охорони здоров’я проведено видатки 

в сумі 1 млн.116,9 тис.грн., або 96,0% до плану та менше на 612,9 тис.грн. 2017 

року. Зазначені видатки включають видатки на безкоштовне зубопротезування 

– 80,9 тис.грн. (31 особа), в тому числі на виконання програми соціальної 

підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і волонтерів, поранених учасників АТО та вшанування 

пам'яті загиблих на 2017-2019 роки в сумі 16,6 тис.грн.  на оплату медичних 
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послуг реабілітаційного характеру ЧОКП Бальнеологічний санаторій 

«Брусниця» в сумі 55,0 тис.грн. на фінансування програми підтримки та 

розвитку діяльності Центру Червоного Хреста для медико-соціальної 

підтримки та реабілітації на 2017-2019 роки в сумі 859 тис.грн.(кошти 

районного бюджету - 586,0 тис.грн., кошти іншої субвенції місцевих рад 273 

тис.грн.), на виконання заходів з трансплантології 116,2 тис.грн., на оплату 

послуг в сумі 5,7 тис.грн. 

Видатки спеціального фонду склали 2 млн.166,2 тис.грн., або 96,2% до 

уточненого плану на рік та на 603,3 тис.грн. (21,8%) меншше до минулого року, 

з них:  

по КТКВК МБ 0712010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню” видатки склали 1 млн.987,4 тис.грн., в т.ч. на виплату заробітної 

плати з нарахуваннями працівникам відділення ортопедичної стоматології – 

231,5 тис.грн., на придбання робочого матеріалу для відділення ортопедичної 

стоматології та на придбання господарських товарів – 226,8 тис.грн., оплата з 

енергоносії – 31,9 тис.грн., медикаменти – 1млн.112,9тис.грн.   

По КТКВК МБ 0712111 “Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” 

видатки склали 28,6 тис.грн., або 100% до уточненого плану на рік та на 23,1 

тис.грн. більше до минулого року.  

По КТКВК МБ 0712112 “Первинна медична допомога населенню, що 

надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами” видатки 

склали 37,5 тис.грн., або 100% до уточненого плану на рік.  та на 12 тис.грн. 

більше до минулого року.  

По КТКВК МБ 0712113 “Первинна медична допомога населенню, що 

надається амбулаторно- поліклінічними закладами (відділеннями ” видатки 

склали 112,7 тис.грн. , або 100% до уточненого плану на рік. та на 76,5 тис.грн. 

більше до минулого року.  

 За  2018 рік надійшло власних надходжень по установах охорони 

здоров’я району в загальній сумі 1 млн.785,9 тис.грн., або на 732,5 тис.грн.  

більше до попереднього року, з них коштів, отриманих як плата за послуги, – 

578,4 тис.грн., від здачі в оренду вільних приміщень 130,6 тис.грн., здачі 

металобрухту 12,8 тис.грн., благодійних коштів надійшло в сумі 1млн.075,4 

тис.грн. 
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По головному розпоряднику коштів “Відділ культури 

райдержадміністрації” видатки на утримання установ і закладів культури та 

мистецтва по загальному фонду склали 4 млн.863,1 тис.грн., що становить 

99,6% до уточненого плану на рік та більше на 860,4 тис.грн. до 2017 року 

(+21,5%).  

Із загальної суми видатків видатки на оплату праці з нарахуваннями 

склали  -   4 млн.387,3 тис.грн., що становить 99,9% до уточненого плану та 

більше на 792,9 тис.грн.(+22%) до 2017 року, оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв – 153,4 тис.грн. або більше на 30,4 тис.грн.(+24,7%) до 2017 року, 

надання дотації районній кіновідеомережі 60,0 тис.грн., або менше на 63,8 

тис.грн.(-51,5%) до 2017 року у зв’язку із, безоплатною передачею з 1 липня 

2018 року Вижницької районної дирекції кіновідеомережі на утримання у 

комунальну власність до Вижницької міської територіальної громади.  

На утримання бібліотек видатки загального фонду склали 902,7 тис.грн., 

або більше до 2017 року на 96,9 тис.грн.(+12%), з них на оплату праці з 

нарахуваннями – 850,6тис.грн., що більше на 93,7тис.грн.(+12,4%) до 2017 

року. 

На утримання районного будинку народної творчості та дозвілля – 608,2 

тис.грн., або більше на 106,3тис.грн. (+21,1%) до 2017 року, з них на оплату 

праці з нарахуваннями –544,9тис.грн., що більше на 94,4 тис.грн.(+20,9%) до 

2017 року.    

На функціонування школи естетичного виховання дітей району 

профінансовано 2 млн. 404,7тис.грн., або більше ніж у 2017 році на 512,8 

тис.грн. (+27,1%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 2 млн. 229,2 

тис.грн., або більше на 377,9 тис.грн. (+20,4%). до 2017 року. 

На інші культурно-освітні заклади та заходи (народні колективи та 

централізовану бухгалтерію)– 760,4 тис.грн., або більше відповідно на 187,3 

тис.грн. (+32,7%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 686,5тис.грн., або 

більше відповідно до 2017 року на 155,0 тис.грн. (+29,2%). 

          На фінансування районної комплексної програми розвитку культури 

Вижницького району на 2016-2018 роки 121,0 тис.грн., або 100% до уточненого 

плану на 2018 рік та більше на 19,0 тис.грн. до 2017 року, або  на  18,6%. 

         На фінансування Програми поліпшення кінообслуговування населення 

Вижницького району на 2017–2021 роки – 60,0 тис.грн., або 100% до 
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уточненого плану на 2018 рік, або менше на 63,8 тис.грн.(-51,5%) до 2017 

року. 

          На видатки по організації громадських робіт склали 6,2 тис.грн., або 

100% до уточненого плану на 2018 рік та більше на 1,9 тис.грн. до 2017  року, 

або на 44,2%.  

Видатки спеціального фонду склали 635,1 тис.грн., або 81,7% до 

уточненного плану на 2018 рік.  

За 2018 рік надійшло власних надходжень, отриманих як плата за 

послуги, що надаються бюджетними установами, в загальній сумі 141,6 

тис.грн., що становить 81,1% до уточненого плану на 2018 рік та на 19,1 

тис.грн.(+15,6%) більше до 2017 року, в тому числі: від читання літератури та 

послуг ксерокопіювання – 2,1 тис.грн., або більше на 0,4 тис.грн. до 2017 року 

(+2,4%), від плати за навчання в школі естетичного виховання дітей – 117,2 

тис.грн., або більше на 7,0 тис.грн. (+6,3%) 2017 року, проведення вистав та 

концертів народними колективами та культурно-масових заходів – 7,7 тис.грн., 

або на 2,9 тис.грн. менше до 2017 року  (+27,3%), від надання в оренду 

приміщень 14,6 тис.грн., у 2017 році кошти не надходили. 

СТАН ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ 

УСТАНОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 

Обсяг дебіторської заборгованості загального фонду районного бюджету 

станом на 01.01.2018 р.складає  10,5 тис.грн., що порівняно з початком року  

більше на 11,4 тис.грн.(на 01.01.2019 р. склала 21,9 тис.грн.). Протермінована 

дебіторська  заборгованість на звітну дату – відсутня. 

Дебіторська заборгованість за рахунок державних трансфертів по 

управлінню соціального захисту населення складає 4,5 тис.грн. - по 

природному газу, яка виникла за рахунок проведення перерахунку пільг на 

оплату послуг з  газопостачання у 2016 році. 

Обсяг кредиторської заборгованості загального фонду в порівнянні з 

початком року  зменшився на 27 млн.528,2 тис.грн. (01.01.2018 р. – 29 млн 

222,9 тис.грн.) і станом на 01.01.2019 р. склав 1 млн.694,7 

тис.грн.(протермінована кредиторська заборгованість відсутня).  

За рахунок державних трансфертів кредиторська заборгованість станом 

на 01.01.2019 рахується по управлінню соціального захисту населення в сумі 1 

млн. 694,7 тис.грн., яка утворилася за рахунок недофінансування субвенції з 

державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на 
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оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 

водовідведення, квартирної  плати (утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій),  управління багатоквартирним будинком, вивезення 

побутового сміття та рідких нечистот  та  надання пільг населенню на 

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у 

грудні 2018 року, в  тому   числі:  по  природному газу – 1 млн.509,4 тис.грн., та 

зменшилася на 27 млн.525,3 тис.грн. 

Протермінована кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року 

відсутня.  

Обсяг дебіторської заборгованості спеціального фонду районного 

бюджету порівняно з початком року (на 01.01.2018 р. – 180,7 тис.грн.) 

зменшився на  4,7 тис.грн. і станом на 01.01.2019 р. склав 176,0 тис.грн., 

протермінова дебіторська заборгованість в сумі 155,1 тис.грн., в т.ч. за рахунок 

власних коштів бюджетних установ – 20,9 тис.грн., з неї по відділу освіти – 9,2 

тис.грн по оплаті батьківської плати за утримання дітей в дитячих дошкільних 

установах, по відділу культури – 5,1 тис.грн. по платі батьків за навчання в 

школах естетичного виховання дітей, по районній раді – 6,6 тис.грн. за оренду 

приміщень, яка утворилася в грудні 2018 року. 

По видатках дебіторська заборгованість складає 155,1 тис.грн., яка 

виникла внаслідок перенесення з кредиторської заборгованості на дебіторську 

по відділу освіти Вижницької РДА за перераховані кошти в 2014 році за 

мультимедійні засоби ТОВ «Енглер» та відповідно до рішення Господарського 

суду м. Києва і наказу господарського суду №910/20041/16 від 07.06.2017 року 

не відшкодовані відділу освіти.  

Кредиторська заборгованість спеціального фонду районного бюджету 

порівняно з початком року(01.01.2018 р. – 26,1 тис.грн.) збільшилась на 17,0 

тис.грн. і станом на 01.01.2019 р. складає  43,1 тис.грн., термін оплати якої не 

настав – відсутня). 

По доходах кредиторська заборгованість на звітну дату складає  43,1 

тис.грн., з них: по відділу освіти – 38,2 тис.грн. на утримання дітей в дитячих 

дошкільних установах, по відділу культури – 4,9 тис.грн за навчання в 

школах естетичного виховання. 

ДЕПОЗИТИ 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 

року  № 6 “Про затвердження Порядку розміщення  тимчасово вільних коштів 
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місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках” із змінами, у  

квітні  2016 році фінасовим  управлінням Вижницької РДА було розміщено 

тимчасово вільні кошти загального фонду районного бюджету на депозитному 

рахунку в ПАТ “КБ Приватбанк” під 9,99 %  річних на  суму  2,0 млн.грн. (з 

яких в кінці березня та червня 1,3 млн.грн. повернуто). За 2018 рік за 

користування  тимчасово  вільними  коштами загального фонду, районним 

бюджетом, від установи банку отримано доходів у сумі  87,1 тис.грн.   

ТРАНСФЕРТИ, ОДЕРЖАНІ З ДЕРЖАВНОГО, ОБЛАСНОГО 

БЮДЖЕТУ ТА ІНШИХ БЮДЖЕТІВ. НАДАНІ ТРАНСФЕРТИ 

МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ 

До місцевих бюджетів надійшло державних трансфертів у сумі 471 

млн.005,1тис.грн., або 99,5% до плану на 2018 рік, та на 7,4% 

(+32млн.286,3тис.грн.) більше минулого року. Питома вага трансфертів у всіх 

доходах району становить 90,1%. 

Із загальної суми трансфертів надійшло базової дотації 17 млн.769,4 

тис.грн., або 100% до плану та на 4 млн.738,4тис.грн.(36,4%) більше до 2017 

року, освітньої субвенції з державного бюджету 65 млн.218,7тис.грн., або 100% 

до плану та на 11 млн.734,0тис.грн.(21,9%) більше 2017 року, медичної 

субвенції з державного бюджету надійшло 21 млн.581,6тис.грн., або 100% до 

плану та на 1 млн.083,9 тис.грн.(5,3%) більше відповідно, дотації з обласного 

бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров`я 23 млн.202,9тис.грн., або 100% до плану та 

на 8 млн.163,0 тис.грн.(54,3%) більше до минулого року, дотації з обласного 

бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету 1млн.грн. 

або 100% до плану. 

Надійшло субвенції на соціальні виплати з державного бюджету в сумі 

292млн.759,0тис.грн., або 99,7% (-787,6тис.грн.) до плану на рік та на 10 

млн.339,3 тис.грн.(3,7%) більше минулого року, в тому числі: 

субвенції на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 

та соціальної допомоги – 163 млн.995,9тис.грн., або 99,5% до плану та на 2 

млн.887,2 тис.грн.(1,8%) більше минулого року; 

субвенції на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування – 2 млн.454,0тис.грн., або 99,8% 

до  уточненого плану на рік та на 111,7 тис.грн.(95,6%) менше минулого року; 
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субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 

електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати – 119 млн.566,5тис.грн., або 100% до плану 

та на 7 млн.354,6 тис.грн. (6,6%) більше; 

субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 6 млн.358,4 

тис.грн., або 100% до плану та на 442,7 тис.грн. (7,5%) більше минулого року; 

субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 

окремих захворювань – 384,2 тис.грн., або 100% до плану та на 233,4 тис.грн. 

(37,8%)  менше до минулого року; 

субвенції з обласного бюджету в сумі 3,0 тис.грн. на відзначення 

переможців фестивалю-конкурсу “Розквітай писанко!” в рамках проведення 

заходів по Комплексній програмі підвищення якості національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки, або 100% до 

плану; 

субвенції з обласного бюджету на виконання обласної програми 

трансплантології в сумі 120,4 тис.грн., або 100% до уточненого плану на рік; 

субвенції з обласного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 336,3 тис.грн., 

або 21,8% до плану та на 2 млн.549,0 тис.грн. (88,3%) менше до минулого року; 

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 344,0 тис.грн. або 100% до плану, та на 300,3 тис.грн. більше 

минулого року; 

субвенції з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 1млн.040,6 тис.грн., або 100% до 

плану; 

субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за 

рахунок коштів медичної субвенції – 23 млн.203,2 тис.грн., або 99,9% до плану, 

та на 1 млн.495,7тис.грн. (6,9%) більше до минулого року, в тому числі від 

Вашківецької міської ради на вторинну медичну допомогу – 6 млн.943,7 

тис.грн., Вижницької міської ради – 11 млн.397,1 тис.грн.( на вторинну медичну 

допомогу – 10 млн.221,6 тис.грн., на первинну медичну допомогу – 1 млн.175,5 

тис.грн.), на безкоштовні цукрознижувальні лікарські засобами для хворих на 
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цукровий та нецукровий діабет – 2 млн.045,9 тис.грн.,  з обласного бюджету в 

сумі 2816,5 тис.грн. 

субвенції з обласного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів 

відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року 

– 170,4 тис.грн. або 100% до плану; 

субвенції з обласного бюджету на здійснення природоохоронних заходів – 

399,0 тис.грн; 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 2 млн.892,0 

тис.грн., або 100% до плану та на 1млн.469,6 тис.грн.(103,3%) більше минулого 

року; 

субвенції з обласного бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближення до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з 

їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 877,6 

тис.грн., або 100% до плану. 

Отримано іншої субвенції з міських, селищного, сільських бюджетів 

районним бюджетом по загальному та спеціальному фондах в загальній сумі 3 

млн.644,5 тис.грн., в тому числі : 

Вижницького міського бюджету - в сумі 2 млн.572,5 тис.грн., з них на 

утримання Вижницького будинку дитячо-юнацької творчості 537,7 

тис.грн.(100% до плану), Вижницького територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 1млн.358,9 тис.грн.(100%), 

дитячої юнацько-спортивної школи 350,0 тис.грн.(100%), утримання Центру 

Червоного Хреста для медико-соціальної підтримки та реабілітації 50,0 

тис.грн., оплату енергоносіїв первинного рівня медичної допомоги 36,3 

тис.грн., відшкодування пільг реабілітованим громадянам за житлово-

комунальні послуги 50,0 тис.грн., на капітальний ремонт інклюзивно-

ресурсного центру 25,0 тис.грн., на виконання Програма сприяння діяльності 

органу Державної казначейської служби України при казначейському 

обслуговування установ та організацій Вижницького району на 2016-2018 роки 

в сумі 50,0 тис.грн, для переоблаштування (поточний ремонт) приміщення 

сектору та розміщення додаткової робочої станції АРМ для Вижницького 

сектору Управління ДМС у Чернівецькій області в сумі 40,0 тис.грн., на 
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придбання цукрознижуючих препаратів ( інсулін) для хворих на цукровий 

діабет в сумі 40,0 тис.грн., на утримання центру соціальних служб для дітей та 

молоді 10,0 тис.грн., на погашення заборгованості перед ПАТ “Укртелеком” за 

надані пільги за 2017 рік в оплаті за послуги зв’язку населенню, що проживає 

на території Вижницької об’єднаної територіальної громади в сумі 24,6 

тис.грн.;  

Вашківецького міського бюджету в сумі 448,4 тис.грн., з них на 

утримання 3-х підопічних в відділенні стаціонарного догляду для постійного 

або тимчасового проживання с.Коритне 124,0 тис.грн., відшкодування пільг 

реабілітованим громадянам за житлово-комунальні послуги 25,0 тис.грн., 

підтримку Вижницької РО ВФСТ «Колос» АПК України 15,0 тис.грн., на 

утримання соціальних робітників Вашківецької ОТГ 201,7 тис.грн., на 

виконання «Програми матеріально-технічного забезпечення управління 

соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації на 2018-2020 

роки» 9,0 тис.грн.,  за надані бібліотечні послуги бібліотекам Вашківецької ОТГ 

10,0 тис.грн., на оплату праці працівникам інклюзивно-ресурсного центру 25,0 

тис.грн., на погашення заборгованості перед ПАТ «Укртелеком» за надані 

пільги за 2017 рік в оплаті за послуги зв’язку населенню Вашківецької ОТГ в 

сумі 11,7 тис.грн., на виконання районної програми підтримки діяльності 

Вижницької районної організації ветеранів, політв’язнів та репресованих 

України на 2017 - 2021 роки в сумі 2,0 тис.грн., на виконання Програма 

сприяння діяльності органу Державної казначейської служби України при 

казначейському обслуговування установ та організацій Вижницького району на 

2016-2018 роки в сумі 25,0 тис.грн.;  

Лукавецького сільського бюджету в сумі 324,8 тис.грн. на установи 

освіти та охорони здоров’я,  

Мигівського сільського бюджету в сумі 95,0 тис.грн. на утримання 

установ охорони здоров’я,  

Долішньошепітського сільського бюджету в сумі 110,7 тис.грн. на 

утримання установ освіти,  

Берегометського селищного бюджету в сумі 93,0 тис.грн. на утримання 

Центру Червоного Хреста для медико-соціальної підтримки та реабілітації та 

капітальний ремонт приміщення Берегометської ЗОШ І-ІІІ ст.№2. 

Надано іншу субвенцію з районного бюджету бюджетам місцевого 

самоврядування на утримання дошкільних закладів та установ культури, на 
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первинну медичну допомогу , фізичну культуру і спорт  – 16 млн. 638,6тис.грн., 

або 100% до плану та на 5 млн.360,5тис.грн. (+47,5%) більше минулого року. 

 ФІНАНСУВАННЯ  РАЙОННИХ ПРОГРАМ 

На фінансування місцевих програм з районного бюджету за 2018 рік 

спрямовано коштів у загальній сумі 2 млн.794,3 тис.грн., або 94,5% до 

уточненого плану на 2018 рік, з них: 

- на фінансування програми підтримки ветеранів Афганської війни, 

учасників бойових дій та їх сімей  ветеранів на 2014-2018 роки – 80,0 тис.грн., 

або 100% до уточненого плану на 2018 рік та більше на 0,2 тис.грн. до 2017 

року, або на 2,6%;  

- на фінансування районної програми підтримки діяльності Вижницької 

районної організації ветеранів України на 2017-2021 роки – 172,5 тис.грн., або 

63,8% до уточненого плану на 2018 рік та менше на 26,7 тис.грн. до 2017 року, 

або на 13,4%; 

- на фінансування районної комплексної програми розвитку місцевого 

самоврядування Вижницького району на 2017-2021 роки (на виплату 

матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам по зверненнях депутатів 

районної ради) – 174,4 тис.грн., або 99,1% до уточненого плану на 2018 рік та 

більше на 62,4 тис.грн., до 2017 року, або на 55,7%; 

- на фінансування комплексної програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району  на 2018-2020 роки – 342,0 тис.грн., 

або 100% до уточненого плану на 2018 рік та більше на 45,0 тис.грн. до  2017 

року, або на  15,1%; 

- на фінансування районної програми подолання дитячої бездоглядності і 

безпритульності у Вижницькому районі на 2017-2021 роки – 24,0 тис.грн., або 

100% до уточненого плану на 2018 рік та менше на 2,2 тис.грн. до  2017 року, 

або на 8,4%; 

- на фінансування програми оздоровлення і відпочинку дітей та розвитку 

молодіжної політики Вижницького району на 2016-2020 роки – 169,4 тис.грн., 

або 99,8% до уточненого плану на 2018 рік та менше на 0,6 тис.грн. до 2017 

року, або на 0,4%; 

- на фінансування районної цільової соціальної програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки – 70,0 тис.грн., або 100% до 

уточненого плану на 2018 рік, що на рівні 2017 року; 
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- на фінансування програми розвитку цивільного захисту, забезпечення 

пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у 

Вижницькому районі на 2016-2019 роки – 145,0 тис.грн., або 100% до 

уточненого плану на 2018 рік та більше на 95,0 тис.грн.  до 2017 року, або  в 2,9 

раз; 

- на фінансування програми матеріально-технічного забезпечення 

управління соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації на 

2018-2020 роки -  24,0 тис.грн., або 100% до уточненого плану на 2018 рік, що 

більше на 1,0 тис.грн.  до 2017 року,або на 4,3%; 

      - на фінансування районної програми сприяння органам виконавчої влади 

по виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у 

Вижницькому районі на 2016-2018 роки – 55,0 тис.грн., або 99,8% до 

уточненого плану на  2018 рік та менше  на 127,5 тис.грн. до  2017 року, або 

69,8% ; 

-  на фінансування комплексної програми підтримки та розвитку діяльності 

Центру Червоного Хреста для медико-соціальної підтримки та реабілітації на 

2017-2019 роки – 859,0 тис.грн.(кошти районного бюджету - 586,0 тис.грн., 

кошти іншої субвенції місцевих рад 273 тис.грн.), або 100% до уточненого 

плану на  2018 рік та менше на 347,0 тис.грн.  до 2017 року, або на 28,8%; 

- на фінансування комплексної програми соціальної підтримки сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і 

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

63,1 тис.грн., або 73,3% до уточненого плану на 2018 рік та менше на 46,4 

тис.грн. в порівнянні із 2017 роком, або на 42,4%; 

- на фінансування районної комплексної програми соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення  "Турбота" на 2016-2018 роки – 300,0 

тис.грн., або 100% до уточненого плану на 2018 рік та більше на 100,0 тис.грн. 

до 2017 року, або  на 50%; 

- на фінансування районної комплексної програми розвитку культури 

Вижницького району на 2016-2018 роки - 121 тис.грн., або 100% до уточненого 

плану на 2018 рік та більше на 19,0 тис.грн. до 2017 року, або  на 18,6%; 

- на фінансування Програми поліпшення кінообслуговування населення 

Вижницького району на 2017–2021 роки – 60,0 тис.грн., або 100% до 

уточненого плану на 2018 рік та менше на 63,8 тис.грн. до 2017 року, або  на 

51,5%; 
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     - на фінансування районної програми забезпечення призову громадян на 

військову службу до Збройних сил України на 2016-2020 роки – 55,0 тис.грн., 

або 78,6% до уточненого плану на 2018 рік та більше на 20,0 тис.грн. до 2017 

року, або  на  57,1%; 

      - на фінансування районної програми розвитку малого та середнього 

підприємництва у Вижницькому районі на 2017-2018 роки – 0,8 тис.грн., або 

8% до уточненого плану на 2018 рік та менше на 29,2 тис.грн. до 2017 

року,або 97,3%; 

       - на фінансування комплексної програми розвитку туристичної галузі 

Вижницького району на 2016-2020 роки –16,0 тис.грн., або 53,3% до 

уточненого плату на  2018 рік та менше на 27,2 тис.грн. до 2017 року, або 

63%; 

       - на фінансування програми сприяння функціонування Центру надання 

адміністративних послуг та Сектору державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Вижницької 

районної державної адміністрації на 2017-2019 роки – 20,0 тис.грн., або 100% 

до уточненого плану на  2018 рік та менше на 10,0 тис.грн. до 2017  року, або 

на 33,3%; 

       - на фінансування комплексної програми підтримки та розвитку 

агропромислового виробництва Вижницького району на 2017-2020 роки – 

22,5 тис.грн., або 90% до уточненого плану на 2018 рік та більше на 21,6 

тис.грн. до 2017 року; 

      -  на фінансування програми сприяння діяльності органу Державної 

казначейської служби України при казначейському обслуговуванні установ 

та організацій Вижницького району на 2016-2018 роки – 80,0 тис.грн., при 

уточненому плані на 2018 рік 80,0 тис.грн., або 100% та менше на 40,0 

тис.грн. до 2017 року, або на 33,3%.     

ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 

          Резервний фонд районного бюджету затверджено рішенням VІІ 

скликання від 21 грудня 2017 року № 150-19/17 “Про  районний бюджет на 

2018 рік ” у сумі 1 млн.200,0 тис.грн. Рішенням 26 сесії районної ради VІІ 

скликання від 20 грудня 2018 року № 153-26/18 “Про внесення змін до 

районного бюджету на 2018 рік” обсяг резервного фонду зменшено до 670,0 

тис.грн. у звя’зку з необхідністю забезпечення фінансування захищених статей 

видатків. Протягом 2018 року кошти резервного фонду не використовувались. 
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Дякую за увагу! 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження звіту про 

виконання районного бюджету за 2018 рік» за основу: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження звіту про 

виконання районного бюджету за 2018 рік»   в цілому: 

За –21, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (38-28/19 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 ”. 

        Збільшується загальний обсяг дохідної частини районного бюджету на 

2019 рік в сумі 1575950 гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 

1415950 гривень по спеціальному фонду в сумі 160000 гривень за рахунок: 

- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 1003700 гривень; 

- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 40000 гривень;                                     

- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету в сумі 12250 гривень; 

- іншої цільової субвенції з Вижницького міського бюджету по 

спеціальному фонду в сумі 160000 гривень на капітальний ремонт об’єктів 

комунальної власності районної ради; 
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          Збільшується загальний обсяг видатків районного бюджету на 2019 рік в 

загальній сумі 4313579 гривні (за рахунок вільного залишку освітньої субвенції 

з державного бюджету, що утворився на початок року в сумі 1984549 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 в сумі 200265 гривень, за 

рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 1003700 гривень, за рахунок 

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, 

що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 400000 гривень, за 

рахунок субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету в сумі 12250 гривень, за рахунок вільного залишку коштів 

районного бюджету, що утворився на початок року в сумі 438915 гривень),  в 

тому числі по загальному фонду на суму 1509905 гривень та по спеціальному 

фонду на 2803674 гривень за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету в 

сумі 160000 гривень, за рахунок передачі коштів із загального фонду до 

спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 2643674 гривня та вносяться 

зміни в  джерела фінансування районного бюджету враховуючи розпорядження 

райдержадміністрації від 25.03.2019 року №48 “Про перерозподіл видатків 

районного бюджету на 2019 рік”. Відповідно до зазначеного розпорядження 

збільшується обсяг вільного залишку коштів загального фонду на початок року 

в сумі 600000 гривень за рахунок скорочення капітальних видатків (передача 

коштів із спеціального фонду до загального фонду). 

          У зв’язку із зазначеним вносяться відповідні зміни асигнувань головним 

розпорядникам коштів районного бюджету: 

По головному розпоряднику коштів “Вижницька районна рада” 

збільшуються асигнування  по спеціальному фонду в сумі 200000 гривень за 

бюджетною програмою  “Інша діяльність у сфері державного управління” на 

капітальний ремонт об’єктів комунальної власності, в тому числі за рахунок 

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

40000 гривень, за рахунок іншої цільової субвенції з Вижницького міського 

бюджету в сумі 160000 гривень. 
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По головному розпоряднику коштів “Відділ освіти 

райдержадміністрації” збільшуються асигнування в сумі 3664314 гривень, в 

т.ч.  

по загальному фонду  збільшуються асигнування на  1060640 гривень, з 

них:  

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 962640 гривень,  в тому числі: 

- збільшуються на закупівлю дидактичних матеріалів початкових класі, 

що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції “Нова 

українська школа” в сумі 245600 гривень;  

- на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української 

школи в сумі 383100 гривень за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 

українська школа"; 

-  на підготовку тренерів-педагогів, супервізорів, проведення супервізії та 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників в сумі 20600 грн. за рахунок 

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти "Нова українська школа"; 

-  на підтримку особам з особливими освітніми потребами  у закладах 

дошкільної освіти в сумі 12250 гривень на придбання спеціальних засобів 

корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну 

програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в 

інклюзивних групах закладів дошкільної освіти, відповідно до постанови КМУ 

від 27.02.2019 року №129 згідно перерозподілу субвенції з державного 

бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами;  

- на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української 

школи в сумі 54390 гривень за рахунок  вільного залишку коштів районного 

бюджету, що утворився на початок року;  

- збільшуються на закупівлю парт для загальноосвітніх навчальних 

закладів в сумі 368000 гривень  за рахунок залишку освітньої субвенції з 

державного бюджету, що утворився на початок року; 
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- збільшуються на забезпечення харчування дітей пришкільних літніх 

таборів з національно-патріотичного виховання в сумі 40000 гривень за 

рахунок  вільного залишку коштів районного бюджету, що утворився на 

початок року; 

- зменшуються асигнування в сумі 63300 гривень за рахунок субвенції з 

місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

відповідно до постанови КМУ від 27.02.2019 року №129 згідно перерозподілу 

субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами; 

по спеціальному фонду  збільшуються асигнування на  2603674 гривні, з 

них:  

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 2578674 гривні, з них по КЕКВ 3110 “Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування ” в сумі 981255 гривень, 

в тому числі: 

- в сумі 113900 гривень на придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування для оснащення ресурсних кімнат у закладах 

загальної  середньої освіти, де діють інклюзивні та/або спеціальні класи за 

рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету, що утворився на 

початок року; 

-  в сумі 63300 гривень за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету та збільшуються 

асигнування на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного 

розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з 

особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних та 

спеціальних класах закладів загальної середньої освіти відповідно до постанови 

КМУ від 27.02.2019 року №129 згідно перерозподілу субвенції з державного 

бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами; 

- в сумі 354400 гривень на закупівлю музичних інструментів, 

комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для 
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початкових класів нової української школи за рахунок субвенції з місцевого 

бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету, 

- в сумі 100000 гривень на оснащення закладів загальної середньої освіти 

засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних 

предметів за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду; 

- в сумі 309130 гривень на придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти за 

рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 

бюджетного періоду. 

-  на співфінансування для забезпечення ясної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти "Нова українська школа" в сумі 30525 гривень за 

рахунок вільного залишку коштів районного бюджету, що утворився на 

початок року; 

- на співфінансування видатків для оснащення закладів загальної 

середньої освіти засобами навчання та обладнанням кабінетів природно-

математичних предметів в сумі 10000 гривень за рахунок вільного залишку 

коштів районного бюджету, що утворився на початок року; 

 по КЕКВ 3132 “Капітальний ремонт інших об`єктів” збільшуються 

асигнування в сумі 1622419 гривень, в тому числі: 

- на забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях 

закладів загальної середньої освіти в сумі 300000 гривень за рахунок субвенції з 

місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що 

утворився на початок бюджетного періоду; 

- на капітальний ремонт системи опалення із заміною газових котлів та 

інших першочергових капітальних видатків в сумі 1307419 гривень  за рахунок 

залишку освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду; 

-  на співфінансування  видатків для забезпечення належних гігієнічних 

умов у приміщеннях  закладів загальної середньої освіти в сумі 15000 гривень 

за рахунок вільного залишку коштів районного бюджету, що утворився на 

початок року. 



 43 

Крім того, за пропозицією відділу освіти райдержадміністрації (лист 

відділу освіти від 09.04.2019 року №379) здійснюється перерозподіл 

асигнувань, а саме: 

            по КТПКВКМБ 0611010 “Надання дошкільної освіти” збільшуються 

асигнування в сумі 98 000 гривень, в тому числі по КЕКВ 2111 “Заробітна 

плата” збільшуються асигнування в сумі 80 000 гривень, по КЕКВ 2120 

“Нарахування на оплату праці” збільшуються в сумі 18 000 гривень; 

           по КТПКВКМБ 0611020 “Загальноосвітні школи (в т. ч. школа 

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

гімназії, колегіуми)”, КЕКВ 2240 “Оплата послуг(крім комунальних)” 

зменшуються асигнування в сумі 98 000 гривень; 

          по КТПКВКМБ 0611161 “Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти “ збільшуються асигнування на 30 000 гривень,  в тому числі по 

КЕКВ 2111 “Заробітна плата”  в сумі 25 000,00 гривень, по КЕКВ 2120 

“Нарахування на оплату праці”  в сумі 5 000 гривень та зменшуються 

асигнування на 30000 гривень, в тому числі по КЕКВ 2271 “Оплата 

теплопостачання”  в сумі 10 000 гривень, по КЕКВ 2240 “Оплата послуг(крім 

комунальних)”  в сумі 20 000 гривень. 

 По головному розпоряднику коштів “Вижницька 

райдержадміністрація” збільшуються асигнування по загальному в сумі 

371815 гривень, в тому числі: 

- за бюджетною програмою  “Багатопрофільна стаціонарна медична 

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

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” в сумі 220265 

гривень, з них на оплату енергоносіїв 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 в сумі 200265 гривень, на оплату послуг монтажу холодильного 

устаткування для моргу в сумі 20000 гривень за рахунок вільного залишку 

коштів районного бюджету, що утворився на початок року; 

- за бюджетною програмою “Первинна медична допомога населенню, що 

надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)” по  КЕКВ 

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

віднесені до заходів розвитку” збільшуються асигнування на 44000 гривень для 
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здійснення спів фінансування проектів та заходів із забезпеченням 

Берегометської, Лукавецької, Мигівської, Долішньошепітської амбулаторій 

телемедичним обладнанням, в яких входить: загальна оглядова цифрова камера, 

дерматоскоп, монітор життєво-важливих показників із цифровим інтерфейсом, 

12-канальний електрокардіограф з цифровими інтерфейсом, спірометр за 

рахунок вільних залишків коштів районного бюджету, що утворився на початок 

року; 

- за бюджетною програмою “Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення ” збільшуються асигнування в сумі 30000 гривень на 

виконання заходів Районна програми “Забезпечення призову громадян на 

військову службу до Збройних сил України на 2016-2020 роки” за рахунок 

вільних залишків коштів районного бюджету, що утворився на початок року 

 - за бюджетною програмою “Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів” 

збільшуються асигнування в сумі 85000 гривень за рахунок вільних залишків 

коштів районного бюджету, що утворився на початок року, в тому числі: 

на виконання заходів Програми сприяння функціонування Центру надання 

адміністративних послуг та Сектору державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Вижницької 

районної державної адміністрації на 2017-2019 роки в сумі 10000 гривень; 

на виконання заходів Програми підвищення ефективності діяльності 

відділення інспекторів прикордонної служби "Красноїльськ" Чернівецького 

прикордоггого на 2019 -2021 роки в сумі 50000 гривень; 

на виконання заходів Програми підвищення ефективності виконання 

повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної 

регіональної політики та впровадження реформ на 2019 -2021 роки в сумі 25000 

гривень. 

  Відповідно до листа Вижницької райдержадміністрації від 09.04.2019 

року №01.34-502 здійснюється перерозподіл асигнувань за бюджетною 

програмою “Первинна медична допомога населенню, що надається 

амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)” по  КЕКВ 2282 

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

заходів розвитку” зменшуються асигнування на  7450 гривень.  
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Надається  інша субвенція з районного бюджету Вашківецькому міському 

бюджету для фінансування відшкодування вартості лікарських засобів для 

безоплатного та пільгового відпуску медикаментів в сумі 7450 гривень. 

Надається  інша субвенція з районного бюджету Слободи-Банилівському 

сільському бюджету на погашення кредиторської заборгованості по заробітній 

платі з нарахуваннями та енергоносіям в сумі 70000 гривень за рахунок вільних 

залишків коштів районного бюджету, що утворився на початок року. 

 Відповідно до листа Лукавецької сільської ради від 04.02.2019 року № 04-

04/26 здійснюється перерозподіл іншої субвенції з районного бюджету, а саме 

збільшується інша субвенції на фінансування делегованих видатків установ 

освіти(дитячі дошкільні заклади) в сумі 147100 гривень та зменшується інша 

субвенція на фінансування делегованих видатків установ культури в сумі 

147100 гривень. 

         Затверджуються розпорядження районної державної адміністрації від 

07.03.2019 року № 42 “Про перерозподіл показників районного бюджету на 

2019 рік ” на підставі наказу Міністерства фінансів України від 21.02.2019 року 

№78 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів» та від 25.03.2019 року №48 “Про 

перерозподіл видатків районного бюджету на 2019 рік”. Слід зазначити, що 

останнє розпорядження пов’язане з необхідністю виконання листа 

Департаменту фінансів облдержадміністрації від 19.03.2019 №02-18/13/903 

“Про результати експертизи рішення сесії районної ради”, в якому зазначалася 

вимога щодо відміни  дії рішення сесії районної ради від 21.02.2019 №08-27/19 

“Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік” в частині розподілу 

вільного залишку коштів загального фонду районного бюджету, що утворився 

станом на 01.01.2019 року в сумі 2609530 гривень на капітальні та не 

першочергові видатки, як такого, що  порушує вимоги частини 4 статті 77 

Бюджетного кодексу України і у разі невжиття відповідних заходів обласна 

державна адміністрація відповідно до статті 117 та 122 Бюджетного кодексу 

України звернеться до суду. 

           Враховуючи зазначене, розпорядженням здійснено перерозподіл видатків 

у межах загального обсягу бюджетних призначень, а саме: 

    зменшено асигнування по спеціальному за бюджетною програмою “Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 
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ліцеями, гімназіями, колегіумами” по КЕКВ 3132 “Капітальний ремонт інших 

об’єктів” в сумі 1200000 гривень, в тому числі зменшуються видатки на 

капітальний ремонт системи опалення із заміною газових котлів та інших 

першочергових капітальних видатків в сумі 1000000 гривень, на капітальний 

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

гривень; 

         збільшено асигнування по загальному фонду за бюджетною програмою 

“Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” по  КЕКВ 2282 

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

заходів розвитку” в сумі 1100000 гривень на виплату заробітної плати з 

нарахуваннями працівникам медичної галузі за рахунок залишку коштів 

районного бюджету, що утворився на початок року, та зменшено асигнування 

по спеціальному фонду за бюджетної програмою “Багатопрофільна стаціонарна 

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

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

500000 гривень. 

  Збільшено обсяг вільного залишку коштів загального фонду на початок 

року в сумі 600000 гривень за рахунок скорочення капітальних видатків. 

          Внесено відповідні зміни в розподіл видатків районного бюджету, 

Перелік місцевих програм, які будуть фінансуватися за рахунок коштів 

районного бюджету у 2019 році, та 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! 

 

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: 

- Вижницькій районній державній адміністрації - для  виконання заходів 

відповідно до «Програми сприяння функціонування Центру надання 
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адміністративних послуг та Сектору державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Вижницької 

районної державної адміністрації на 2017-2019 роки» (придбання 

комплектуючих до оргтехніки, канцелярських товарів, заправки картриджів, 

конвертів та марок) - 10,0 тис.грн.; 

- Вижницькій районній державній адміністрації - для  виконання заходів 

відповідно до районної Програми підвищення ефективності діяльності 

відділення інспекторів прикордонної служби «Красноїльськ» Чернівецького 

прикордонного загону на 2019-2021 роки - 50,0 тис.грн.; 

-  Вижницькій районній державній адміністрації для  фінансування 

заходів відповідно до Програми підвищення ефективності виконання 

повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної 

регіональної політики та впровадження реформ на 2019-2021 роки - 25,0 

тис.грн.; 

 - Відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації – для 

забезпечення харчування дітей пришкільних літніх таборів з національно-

патріотичного виховання, які плануються організувати у закладах освіти 

району в червні 2019 року - 40,0 тис.грн.; 

- Відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації – на 

співфінансування видатків для оснащення закладів загальної середньої освіти 

засобами навчання та обладнанням для кабінетів природно - математичних 

предметів - 10,0 тис. грн., та для забезпечення належних гігієнічних умов у 

приміщеннях закладів загальної середньої освіти - 15,0 тис.грн. 

- КУ «Вижницькій ЦРЛ - на оплату за послуги монтажу холодильного 

устаткування для моргу -20,0 тис.грн.; 

- Слобода – Банилівській сільській раді  для  фінансування   видатків по 

апарату управління, а саме погашенню кредиторської заборгованості по 

заробітній платі з нарахуваннями та енергоносіях -70,0 тис.грн. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2019 рік» за основу: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 
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Вніс пропозицію включити в проект рішення пункт стосовно 

виділення коштів районній раді на капітальний ремонт об’єктів 

комунальної власності  в сумі 40,0 тис.грн. 

Голосували за пропозицію Андрюка М.І.: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

Пропозицію прийнято. 

  

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2019 рік»   в цілому: 

За –21, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (39-28/19 додається). 

 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про вирішення окремих питань, 

пов’язаних з реорганізацією комунальної установи «Вижницька 

центральна районна лікарня» шляхом перетворення в комунальне 

некомерційне підприємство» за основу: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

 

На спільному засіданні постійних комісій районної ради та засіданні 

колегії районної ради було рекомендовано: 

Визначити назву посади керівника комунального некомерційного 

підприємства «Вижницька районна лікарня» Вижницької районної ради, 

«головний лікар (директор комунального некомерційного підприємства)», 

відповідно до чого здійснити зміни у пунктах 4 та 5 проекту рішення.  

 

Голосували: прийняти рішення  «Про вирішення окремих питань, 

пов’язаних з реорганізацією комунальної установи «Вижницька 

центральна районна лікарня» шляхом перетворення в комунальне 

некомерційне підприємство»   в цілому: 
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За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (40-28/19 додається). 

 

Слухали по питанню «Про ліквідацію структурного підрозділу 

аптеки № 103 м. Вижниця - аптеки №68 с.Карапчів, визначення розміру 

статутного капіталу та внесення змін до Статуту аптеки №103 м.Вижниця» 

- Біляк Богдану Лазарівну – завідуючу аптеки №103.  

 

Виступили:  

Романюк І.Т. – депутат районної ради. 

Погребняк Р.М. – депутат районної ради. 

Штефюк В.Ф. – бухгалтер аптеки №103.  

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

Завялець М.Г. – депутат районної ради. 

Кириляк Л.І. – начальник фінансового управління Вижницької\ 

районної державної адміністрації. 

Татарин Ю.Д. – депутат районної ради. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

На засіданні постійної комісії районної ради з питань власності, 

агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та 

надзвичайних ситуацій змін внесено не було на засіданні постійної комісії 

районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного 

розвитку проект рішення не набрав відповідної кількості голосів. 

       

Голосували: прийняти рішення  «Про ліквідацію структурного 

підрозділу аптеки № 103 м. Вижниця - аптеки №68 с.Карапчів, 

визначення розміру статутного капіталу та внесення змін до Статуту 

аптеки №103 м.Вижниця»   за основу: 

За – 10, утримались – 7, проти – 4. 

Вирішили: 

Рішення не прийнято. 

 



 50 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження розпорядження 

голови Вижницької районної ради з питань приватизації» за основу: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження розпорядження 

голови Вижницької районної ради з питань приватизації»   в цілому: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (41-28/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про списання простроченої 

заборгованості з орендної плати» за основу: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про списання простроченої 

заборгованості з орендної плати»   в цілому: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (42-28/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про безоплатну передачу 

Вижницької районної бібліотеки для дітей зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність 

Вижницької міської територіальної громади» за основу: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про безоплатну передачу 

Вижницької районної бібліотеки для дітей зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність 

Вижницької міської територіальної громади»   в цілому: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (43-28/19 додається). 
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Голосували: прийняти рішення  «Про безоплатну передачу 

Районного будинку дитячої та юнацької творчості зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність 

Вижницької міської територіальної громади» за основу: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про безоплатну передачу 

Районного будинку дитячої та юнацької творчості зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність 

Вижницької міської територіальної громади»   в цілому: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (44-28/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до Положення 

про XXVI  Міжнародний гуцульський фестиваль» за основу: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до Положення 

про XXVI  Міжнародний гуцульський фестиваль»   в цілому: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (45-28/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення доповнення до 

Плану роботи Вижницької районної ради VII скликання на 2019 рік» за 

основу: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення доповнення до 

Плану роботи Вижницької районної ради VII скликання на 2019 рік»   в 

цілому: 
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За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (46-28/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення депутатів 

Вижницької районної ради VII скликання» до Державної архітектурно-

будівельної інспекції України та до Чернівецької обласної державної 

адміністрації» за основу: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення депутатів 

Вижницької районної ради VII скликання» до Державної архітектурно-

будівельної інспекції України та до Чернівецької обласної державної 

адміністрації»   в цілому: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (47-28/19 додається). 

 

Розгляд питань «Різне»: 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Стринадко С.М. стосовно грейдерування дороги Банилів-

Коритне» за основу: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення: 

1. Депутатський запит депутата районної ради Стринадко С.М. стосовно 

грейдерування дороги Банилів-Коритне 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 (48-28/19 додається). 
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Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Татарина Ю.Д. стосовно проведення ямкового ремонту по 

вул.Шевченка та вул.Центральній з асфальтним покриттям  в с.Іспас» за 

основу: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення: 

1. Депутатський запит депутата районної ради Татарина Ю.Д. стосовно 

проведення ямкового ремонту по вул.Шевченка та вул.Центральній з 

асфальтним покриттям  в с.Іспас  надіслати для розгляду та відповідного 

реагування до філії «Вижницький райавтодор» ДП «Чернівецький облавтодор» 

і Вижницькій міській раді. 

 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у 

визначений законодавством термін. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (49-28/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Татарина Ю.Д. стосовно проведення благоустрою тротуарів 

по вул.Українській,100а» за основу: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення: 

1. Депутатський запит депутата районної ради Татарина Ю.Д. стосовно 

проведення благоустрою тротуарів по вул.Українській,100а    надіслати для 

розгляду та відповідного реагування до філії «Вижницький райавтодор» ДП 

«Чернівецький облавтодор» і Вижницькій міській раді. 
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2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у 

визначений законодавством термін. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (50-28/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Татарина Ю.Д. стосовно перекриття автобусної зупинки в 

с.Лопушна» за основу: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення: 

1. Депутатський запит депутата районної ради Татарина Ю.Д. стосовно 

перекриття автобусної зупинки в с.Лопушна надіслати для розгляду та 

відповідного реагування до ДП «Чернівецький облавтодор» і Д.Шепітській 

сільській раді. 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у 

визначений законодавством термін. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (51-28/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Погребняка Р.М. стосовно руху важковагових автомобілів 

через смт.Берегомет» за основу: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення: 

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

руху важковагових автомобілів через смт.Берегомет   надіслати для розгляду та 

відповідного реагування до Народного депутата Рибака І.П., Державної служби 

України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), Чернівецької обласної 



 55 

державної адміністрації, ГУ НП в Чернівецькій області. 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у 

визначений законодавством термін.  

 

Вирішили: 

Рішення прийняти (52-28/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит 

Погребняка Р.М. щодо протидії гральному бізнесу та розповсюдженню 

азартних ігор на території Вижницького району» за основу: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення: 

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

протидії гральному бізнесу та розповсюдженню азартних ігор на території 

Вижницького району надіслати для розгляду та відповідного реагування 

Вижницькому відділенню поліції Кіцманського  відділу ГУ НП в Чернівецькій 

області (Кисилиця О.В.), ГУ НП в Чернівецькій області. 

 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у 

визначений законодавством термін. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (53-28/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Погребняка Р.М. щодо організації обговорення питання 

перспективного плану по децентралізації з депутатами місцевих рад та з 

головами необ’єднаних територіальних громад» за основу: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення: 
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1. Депутатський запит депутата районної ради Погребняка Р.М. щодо 

організації обговорення питання перспективного плану по децентралізації з 

депутатами місцевих рад та з головами необ’єднаних територіальних громад  

надіслати для розгляду та відповідного реагування до Вижницької районної 

державної адміністрації, головам ОТГ, селищному, сільським головам. 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у 

визначений законодавством термін.  

 

Вирішили: 

Рішення прийняти (54-28/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Погребняка Р.М. щодо залучення коштів на відновлення 

водоочисних споруд в смт. Берегомет» за основу: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення: 

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

залучення коштів на відновлення водоочисних споруд в смт. Берегомет  

надіслати для розгляду та відповідного реагування до Народного депутата 

Рибака І.П., Берегометської селищної ради. 

 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у 

визначений законодавством термін. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (55-28/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Мендришори В.С. стосовно відновлення кладки на р.Сірет в 

смт.Берегомет» за основу: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0. 
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Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення: 

1. Депутатський запит депутата районної ради Мендришори В.С. 

стосовно відновлення кладки на р.Сірет в смт.Берегомет  надіслати для 

розгляду та відповідного реагування до Берегометської селищної ради. 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у 

визначений законодавством термін. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (56-28/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Тирон Т.І. стосовно ремонту дороги Р-62 Вижниця-

Берегомет, Берегомет-Мигове» за основу: 

За – 21, утримались – 0, проти – 0. 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Пропонується наступний текст рішення: 

1. Депутатський запит депутата районної ради Тирон Т.І. стосовно 

ремонту дороги Р-62 Вижниця-Берегомет, Берегомет-Мигове    надіслати для 

розгляду та відповідного реагування до ДП «Чернівецький облавтодор», 

Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області. 

 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у 

визначений законодавством термін. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (57-28/19 додається). 

 Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні колеги! 

Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути. 

Двадцять восьму сесію районної ради сьомого скликання оголошую 

закритою. 

 

Голова районної ради        М.Андрюк  


