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УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

П Р О Т О К О Л 

третьої  сесії районної ради  

VІІ скликання 

24 грудня 2015 року                                                                  м.Вижниця 

  1100 год. 

Присутні                         -  27 депутатів районної ради 

                                             із  34 (список додається) 

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

Президія: Вірста С.Д.  – заступник голови районної ради.  

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Запрошені: 

- депутати обласної ради від Вижницького району; 

- голова, заступники голови райдержадміністрації, начальники 

управлінь і відділів райдержадміністрації; 

- прокурор району;  

- голова Вижницького районного суду; 

- начальник районного відділу СБУ та начальник Вижницького 

відділення поліції Сторожинецького відділу ГУ НП в Чернівецькій області; 

Начальники: 

- державної податкової інспекції; 

- міжрайонної державної фінансової інспекції; 

- районного управління юстиції; 
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- управління державної казначейської служби України у Вижницькому 

районі; 

- управління Пенсійного фонду у Вижницькому районі; 

- центру зайнятості населення; 

- керівники окремих підприємств, установ і організацій, служб району; 

- міські, 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 третьої сесії районної ради.  

Обрання  секретаріату: 

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

секретаріат третьої сесії районної ради у складі трьох депутатів: 

   За – 27,  проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили:   

Рішення прийняти (додається №41-3/15) 

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

комісію третьої сесії районної ради.  

   Обрання   лічильної  комісії: 

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

лічильну комісію третьої сесії районної ради у складі трьох депутатів: 

  За – 27,  проти – 0,  утримались – 0. 

Вирішили :   

Рішення прийняти (додається №42-2/15). 

Обговорення порядку денного та регламенту роботи третьої сесії 

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

прийняти порядок денний та регламент роботи третьої сесії районної ради VІІ 

скликання за основу: 

За – 27,  проти – 0,  утримались – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

В період між пленарними засіданнями районної ради  надійшло ряд 

звернень від депутатів районної ради, а саме: 

В період між пленарними засіданнями районної ради  надійшло ряд 

звернень від депутатів районної ради, а саме: 

- Семирозума Омеляна Івановича: 

1. Про звернення депутатів Вижницької районної ради Чернівецької 

області до Президента України, Прем’єр-Міністра України, Голови Верховної 

ради України щодо розгляду та внесення змін до Податкового кодексу України 

та Бюджетного кодексу України. 

- Погребняка Руслана Миколайовича: 

2. Щодо зупинення забору гравійно-пісчаної суміші приватним 

підприємством «Роднічок» на руслі річки Сірет в селищі Берегомет. 

Пропонується включити ці питання розглянути в питанні «РІЗНЕ» 

порядку денного сесії. 

За – 27,  проти – 0,  утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

На ІІ пленарному засіданні ІІ сесії районної ради VІІ скликання було дано 

доручення постійній комісії районної ради з питань регламенту, депутатської 

діяльності, етики, законності і захисту прав громадян надати рекомендації з 

приводу врегулювання питання реалізації сільськими, селищним, міськими 

головами району права на запитання під час розгляду та обговорення питань 

порядку денного сесії ради.  
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Єрема Р.І. – депутат районної ради. 

Шановні депутати! 

Проаналізувавши Регламент Вижницької районної ради VII скликання, 

враховуючи підсумки роботи  ІІ сесії районної ради VII скликання, з метою 

сприяння в реалізації участі сільськими, селищним, міськими головами району 

в роботі сесій районних рад (вирішення питань щодо реалізації можливості 

надання ними запитань під час розгляду питань порядку денного сесій), 

постійна комісія р е к о м е н д у є : 

  Головуючому сесією надавати право сільським, селищному, міським 

головам району скористатись запитанням, на підставі прийнятого на початку 

сесії процедурного рішення з цього приводу (стаття 34 Регламенту). 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

Враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності та захисту прав громадян від 22 грудня 

2015 року, є пропозиція головуючому сесією безпосередньо, в робочому 

порядку, надавати право сільським, селищному, міським головам району 

реалізувати запитання, що виникатимуть в ході обговорення питань порядку 

денного сесії ради.  

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати? 

За – 27,  проти – 0,  утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

На засіданні постійної комісії районної ради з питань власності, 

агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та 

надзвичайних ситуацій було внесено пропозицію зняти з порядку денного 

питання «Про переукладання контрактів з керівниками підприємств, установ, 

організацій, які використовують майно, що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району» у зв’язку із 

відсутністю подання органу управління – відділу охорони здоров’я Вижницької 
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районної державної адміністрації  на укладення контракту на новий термін з 

головним лікарем комунального закладу Вижницької районної ради 

«Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги», що передбачає 

п.2.3. Положення про порядок призначення та звільнення керівників 

підприємств, установ, організацій, які використовують майно, що належить до 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району, 

затвердженого рішенням другої сесії Вижницької районної ради V скликання 

№32-02/06 від 8 червня 2006 року із відповідними змінами та доповненнями, 

внесеними рішенням VІІ сесії Вижницької районної ради VI скликання № 94-

07/11 від 18.08.2011 року та Статут комунального закладу Вижницької районної 

ради «Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги». 

Колегія районної ради погодилася з рекомендаціями постійної комісії 

щодо зняття цього питання з порядку денного. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про районний бюджет на 2016 рік. 

Доповідач: Кириляк Л.І. – начальник фінансового управління районної 

державної адміністрації;  

Співдоповідач: Романюк І.Т.  – голова постійної комісії районної ради з 

питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку. 

  

 2. Про вирішення питань щодо призначення керівників окремих 

підприємств, установ, організацій, які використовують майно, що належить до 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького 

району. 

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

апарату районної ради. 

Проект рішення роздається на руки. 

3. Про безоплатну передачу окремого нерухомого майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району. 

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

державної адміністрації. 

Проект рішення роздається на руки. 

4. Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Вижницькому районі 

на 2016-2020 роки. 

Доповідач: Мельничук Л.І. – начальник служби у справах дітей 

Вижницької районної державної адміністрації. 

Проект рішення роздається на руки. 

5. Про план роботи Вижницької районної ради VII скликання на 2016 рік. 



 6 

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

Проект рішення роздається на руки. 

6. Різне.  

 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Шановні депутати! 

Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», Регламенту 

Вижницької районної ради,  пропозицій щодо оприлюднення і  включення в 

порядок денний третьої сесії інших питань і проектів рішень до них  у 

встановлені терміни не надходило. 

 Голосували:  

Прийняти порядок денний та регламент роботи третьої сесії районної 

ради VІІ скликання в цілому: 

За – 27,  проти – 0,  утримались – 0. 

Розгляд питань порядку денного: 

Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового 

управління райдержадміністрації з питання «Про районний бюджет на 2016 

рік».     

Шановні депутати, запрошені! 

Головним завданням розвитку району на 2016 рік є забезпечення 

стабілізації економіки та зростання добробуту і підвищення якості життя 

населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в 

економіці. 

У результаті виконання поставлених завдань та у межах наявних 

фінансових можливостей у 2016 році планується досягти:  

обсягу реалізації промислової продукції 105,0млн.грн.; 

зростання обсягів експорту товарів на 4,5%; 

зростання середньомісячної заробітної плати до 3200 грн.  

Прогнозний обсяг фінансового ресурсу районного бюджету на 2016 рік 

сформовано з урахуванням вимог діючого Бюджетного та Податкового кодексів 

України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту 

Основних напрямів бюджетної політики, схвалених розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 31.03.2015 №314-р, результатів засідання колегії Мінфіну 

від 27 липня 2015 року під головуванням Прем’єр-міністра України та наради, 
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яка відбулася у Прем'єр-міністра України 3 серпня 2015 року з розгляду 

проблемних питань, пов'язаних із розробленням проекту Державного бюджету 

України на 2016 рік та прогнозу Державного бюджету України на 2017 і 2018 

роки розпорядження районної державної адміністрації від 11.09.2015№ 215 

„Про організацію роботи зі складання місцевих бюджетів району на 2016 рік”. 

Формування доходів бюджету здійснено на основі норм чинного 

Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів із 

врахуванням децентралізації  та з врахуванням статті 77 частини 2 Бюджтного 

кодексу України, так як Державний бюджет України на 2016 рік не прийнятий, 

то при затвердженні місцевих бюджетів обсяги міжбюджетних трансфертів 

враховуються, визначені в Законі України про  Державний бюджет України на 

попередній рік. 

При прогнозуванні дохідної частини районного бюджету на 2016 рік було 

враховано: 

 статистичні показники, які використовуються при розрахунку 

прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2014 рік, очікувані 

показники соціально-економічного розвитку Вижницького району за 2015 рік 

та прогнозні на 2016 рік;  

  фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 

2012 - 2014 років та 10 місяців 2015 року; розрахунки органів, що контролюють 

справляння надходжень бюджету. 

Виходячи із зазначеного, доходна частина районного бюджету на 2016 рік 

визначена в сумі 288 млн.598,1 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду 

в сумі 284 млн. 762,9 тис.грн., доходи спеціального фонду в сумі 3млн. 835,2 

тис.грн. 

Обсяг власних доходів загального фонду районного бюджету складає 

24млн.385,6 тис.грн., або 8,4 % в загальній сумі,  і відповідно до очікуваних 

фактичних надходжень 2015 року більше на 4 млн.136,1тис.грн., або на 20,4 %. 

Обсяг базової дотації з Державного бюджету передбачається в сумі 19 

млн. 846,2 тис. грн.(6,3% в загальній сумі), або в обсязі, затвердженому на 2015 

рік. Для розрахунку обсягу базової дотації на 2016 рік використовувались 

офіційні дані звітності Державної служби статистики України щодо наявного 

населення станом на 01.01.2015 та Державної казначейської служби України - 

про фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб за 2014 рік. 
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При цьому, обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб 

приведено у відповідність із новими нормативами зарахування. 

Субвенцій з Державного бюджету загального фонду  передбачається в 

сумі 244 млн. 366,3  тис.грн., або в обсязі, затвердженому в районному бюджеті 

на 2015 рік, з них : 

- на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, 

інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям  

та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 

в сумі 121 млн. 970,6 тис.грн.; 

- 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”  – 2 млн. 108,6 тис.грн.; 

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 

електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот -  9 

млн. 293,8 тис.грн; 

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 1 млн. 388,8 

тис.грн.; 

- на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством 

пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, 

природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного 

побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної 

плати, (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 

побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів 

у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших 

самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного 

податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян у сумі 1 млн. 032,6 тис.грн.; 

- освітня субвенція в сумі 75 млн.836,7 тис.грн.; 

- медична субвенція в сумі 32 млн.735,2 тис.грн. 
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Найбільша питома вага в доходах загального фонду районного бюджету 

на 2016 рік, як і в попередніх періодах, залишається за податком на доходи 

фізичних осіб – 99,6 відсотка. 

Розрахунок зазначеного податку розрахований із урахуванням 

прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а 

також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, передбачених 

нормами Податкового кодексу, враховуючи останні законодавчі зміни.  

При прогнозуванні податку на доходи фізичних осіб враховано: 

 продовження оподаткування доходів фізичних осіб за ставками 15% 

та 20%; 

 прогноз зниження податкового навантаження на громадян, за 

рахунок надання податкової соціальної пільги на 2016 рік у розмірі 100% 

розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 

 звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб 

пенсій, призначених учасникам бойових дій у період Другої світової війни, 

інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

Згідно зі ст.64 Бюджетного кодексу України з 01.01.2015 до районного 

бюджету зараховується 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що 

справляється на території району. Зважаючи на  вищевикладене та враховуючи 

дані  соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації про 

прогнозний фонд оплати праці на 2016 рік та прогнозні розрахунки Державної 

податкової інспекції у Вижницькому районі Головного управління ДФС у 

Чернівецькій області, передбачається, що до районного бюджету у 2016 році 

надійде податку на доходи фізичних осіб у сумі 20 млн.466,4 тис.грн., що на 2 

млн. 519,9 тис.грн. (14,0%) більше до очікуваних надходжень 2015 року. 

Прогнозні надходження податку на прибуток підприємств та фінансових 

установ  комунальної власності, засновником яких є районна рада, розраховані 

на основі даних, наданих районною радою та Державною податковою 

інспекцією у Вижницькому районі Головного управління ДФС у Чернівецькій 

області і складають 57,0 тис.грн., або на 0,6 тис.грн. (1,1 %) більше очікуваного 

надходження 2015 року. 

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств 

та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 
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розрахована в сумі 20,0 тис.грн. (розрахунки Державної податкової інспекції у 

Вижницькому районі Головного управління ДФС у Чернівецькій області). 

Джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 

рік у частині доходів є надходження, визначені у частині першій статті 691 

Бюджетного кодексу України. 

Спеціальний фонд районного бюджету на 2016 рік визначено в сумі 

3млн.835,2 тис.грн. 

Основними платежами спеціального фонду районного бюджету є власні 

надходження бюджетних установ та надходження коштів від відшкодування 

втрат сільськогосподарського і  лісогосподарського виробництва, що  

відповідно становлять 99,8% та 0,2% від прогнозного показника доходів 

спеціального фонду 2016 року. 

Прогнозна сума власних надходжень бюджетних установ і організацій на 

2016 рік становить 3 млн.827,1тис.грн. 

Прогнозна сума надходжень від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва  на 2016 рік 

становить  8,1 тис.грн.  

Загальний обсяг видатків районного бюджету на 2015 рік складає 288 

млн. 598,1 тис.грн., або на 24 млн. 253,9 тис.грн. (-7,8 %) менше видатків за 

2015 рік, з них загального фонду 284 млн. 762,9 тис.грн., або на 22 млн. 843,3 

тис.грн. (-7,4 %) менше  видатків за 2015 рік, спеціального фонду 3 млн. 835,2 

тис.грн., або на 1 млн. 410,6 тис.грн. (+-26,9) менше видатків за 2015 рік. 

Обсяг видатків, розрахований, виходячи з обсягу доходної частини 

районного бюджету, та збільшений в порівнянні із показниками затвердженого 

районного бюджету на 2015 рік в сумі 4 млн.136,1тис.грн. за рахунок 

збільшення обсягу власних доходів. При розподілі обсягу видатків між 

розпорядниками коштів дотримано пропорційного збільшення видатків. 

При плануванні видатків районного бюджету враховувались асигнування 

на: 

- виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери з урахуванням  

підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня – 1378 гривень, з 1 травня – 

1450 гривень, з 1 грудня – 1550 гривень.  

Відповідно до пояснюючої записки до Державного бюджету України на 

2016 рік та листа Міністерства фінансів України щодо формування показників 

місцевих бюджетів на 2016 рік розміру посадового окладу працівника І 
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тарифного розряду Єдиної тарифної сітки визначається з урахуванням 

збереження грошового розриву між розміром мінімальної заробітної плати та 

розміром посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС, що склався у 

поточному році (366 гривень). 

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються 

бюджетними установами, із врахуванням їх фактичного споживання, 

запровадження заходів з енергозбереження та застосування підвищення тарифів 

на енергоносії, які діяли у грудні 2015 року. 

Вижницькій районній раді передбачені видатки на 2016 рік в сумі  1 млн. 

932,9 тис.грн., або на 1 млн. 252,0 тис.грн. (-39,3%) менше плану на 2015 рік з 

врахуванням змін, в т.ч. по загальному фонду 1 млн. 910,9 тис. грн.,  

спеціальному фонду – 22,0 тис. грн.,  з них: 

- на утримання апарату районної ради передбачено видатки 1 млн. 256,1 

тис. грн., в т.ч. по загальному фонду 1 млн. 234,1 тис. грн., або на 82,9 тис.грн. 

(9,3%) менше плану на 2015 рік з врахуванням змін, по спеціальному – 22,0 

тис.грн.  

Видатки на оплату праці працівників та нарахувань на неї плануються в 

сумі 1 млн. 021,8 тис. грн., що менше видатків за 2015 рік на 70,9 тис.грн., або 

на 6,5%. 

- на соціальний захист та соціальне забезпечення (на матеріальну 

допомогу населенню по зверненнях до депутатів райради та голови 

райдержадміністрації) по загальному фонду 112,0 тис.грн., що є на рівні плану 

на 2015 рік з врахуванням змін; 

- на фінансову підтримку громадських організацій по загальному фонду 

145,0 тис.грн., що більше на 50,0 тис.грн. від плану на 2015 рік з врахуванням 

змін  (52,6%) у зв’язку із переведенням 1,5 шт.од з КФКВ 250404 на утримання 

за рахунок виконання програм (районна програма підтримки діяльності 

Вижницької організації ветеранів України на 2011-2016 роки 90,0 тис.грн., 

заходи із підтримки діяльності Вижницької районної організації реабілітованих 

- 5,0 тис.грн., районна програма підтримки ветеранів Афганської війни, 

учасників бойових дій та її сімей на 2014-2018 роки - 50,0 тис.грн.); 

- на фінансування районної комплексної програми розвитку місцевого 

самоврядування Вижницького району на 2012-2016 роки ( на виплату 

матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам по зверненнях депутатів 
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районної ради) -112,0 тис.грн., що на рівні плану на 2015 рік з врахуванням 

змін. 

- на інші видатки 419,8 тис.грн, в т.ч по загальному фонду 419,8 тис.грн., 

або на 72,5 тис.грн. (14,7%) менше плану на 2015 рік з врахуванням змін (з них 

утримання відділу по обслуговуванню адміністративного будинку 195,3 

тис.грн., трудового архіву 224,5 тис.грн.). 

По розпоряднику коштів Вижницька районна державна адміністрація 

передбачені видатки в сумі 991,9 тис.грн, в тому числі по загальному фонду 

970,5 тис.грн., а по спецфонду – 8,1 тис.грн., з них на: 

- на утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та  

виконання програм і заходів центру соціальних служб для молоді заплановано 

видатки в сумі 165,0 тис.грн.,  з них: 

•  на утримання центру соціальних служб для молоді – 202,2 тис.грн., 

або на 55,4 тис.грн. (37,7%) більше плану на 2015 рік з врахуванням змін; 

•  на програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді – 9,4 тис.грн., або менше на 0,6 тис.грн.(6%) плану на 2015 рік з 

врахуванням змін; 

-  районна програма подолання дитячої бездоглядності і 

безпритульності у Вижницькому районі на 2012-2016 роки - 5,0 тис.грн., або 

100% плану на 2015 рік з врахуванням змін; 

-  охорону та раціональне використання земель передбачено видатки 

по спеціальному фонду в сумі 8,1 тис.грн. 

На галузь “Фізична культура і спорт” передбачено видатки в загальній 

сумі – 754,4 тис.грн., що на 142,1 тис.грн. (23,2%) більше плану на 2015 рік з 

врахуванням змін, з них на: 

- районну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і 

спорту на 2013-2017 роки – 50,0 тис.грн.;  

- утримання та навчально тренувальну роботу дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл – 585,5 тис.грн.; 

- утримання апарату управління громадських фізкультурно-

спортивних організацій – 118,9 тис.грн. 

Відділу освіти Вижницької райдержадміністрації на утримання установ 

передбачені видатки  всього - 100 млн. 379,2 тис.грн., з них по загальному 

фонду 97 млн. 814,2 тис.грн., або на 12 млн. 581,9 тис.грн.(14,8%) більше плану 
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на 2015 рік з врахуванням змін, по спеціальному фонду 2 млн.565,0 тис.грн., з 

них: 

• на утримання установ освіти передбачені видатки  всього – 100 

млн.179,2 тис.грн., з них по загальному фонду 97 млн. 614,2 тис.грн.,  

спеціальному фонду 2 млн. 565,0 тис.грн. 

У загальній сумі передбачених видатків на 2016 рік відділу освіти 

райдержадміністрації враховано видатки на утримання усіх установ освіти 

району. 

За рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету фонду (у 

зв’язку із неприйняттям Верховною Радою України до 1 грудня 2015 року 

Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”на виконання 

вимог  пункту 2 статті 77 Бюджетного кодексу України при розрахунку 

враховано обсяг освітньої субвенції 2015 року)  в сумі 75 млн. 836,7 тис.грн. 

(відповідно у двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про 

Державний бюджет України 2016 рік  обсяг даних субвенцій має бути  

приведено  у відповідність із прийнятим Законом), надаються видатки відділу 

освіти на утримання загальноосвітніх шкіл в сумі 75 млн. 666,0 тис.грн. (в т.ч 

цільові кошти на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі шести 

прожиткових мінімумів дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського 

піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному 

державному утриманні, при працевлаштуванні їх після закінчення навчального 

закладу в сумі 119,7 тис.грн.), або 738,5 тис.грн. більше ніж 2015 році, субвенції 

з державного бюджету на утримання вечірніх шкіл по загальному фонду 

передбачена субвенція з державного бюджету в сумі 170,5 тис.грн., або 100% 

плану на 2015 рік з врахуванням змін. Видатки на оплату праці працівників та 

нарахувань на неї плануються в сумі 62 млн. 101,1 тис.грн., що менше видатків 

за 2015 рік на 2 млн. 847,0 тис.грн. або на 4,4 %, видатки на харчування учнів 

заплановані в сумі 5млн.220,4тис.грн., або на рівні видатків 2015 року; 

- крім того на утримання загальноосвітніх шкіл( в частині ДНЗ- по НВК) 

по загальному фонду 2 млн. 344,2 тис.грн., або більше плану на 2015 рік з 

врахуванням змін на 956,4 тис.грн. (68,9 %), по спеціальному фонду 285,0 

тис.грн.; 

- на утримання дошкільних закладів освіти району по загальному фонду 

16 млн. 715,1 тис.грн., або на 15 млн. 656,2 тис.грн. більше  плану на 2015 рік з 
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врахуванням змін, по спеціальному фонду в сумі 2 млн. 280,0 тис.грн., або 

більше на 2 млн. 161,2 тис.грн.; 

- на утримання позашкільних закладів освіти по загальному фонду 1 млн. 

044,0 тис.грн., або більше плану на 2015 рік з врахуванням змін на 99,1 тис.грн. 

(10,5%); 

- на утримання методичної роботи по загальному фонду 495,7 тис.грн., 

що на 17,7 тис.грн., або на 3,5% менше плану на 2015 рік з врахуванням змін; 

- на утримання централізованої бухгалтерії по загальному фонду 836,1 

тис.грн., або менше плану на 2015 рік з врахуванням змін на 114,5 тис.грн. 

(12,0%); 

- на утримання груп централізованого господарського обслуговування по 

загального фонду 342,4 тис.грн., або менше плану на 2015 рік з врахуванням 

змін на 122,3 тис.грн. (26,3%); 

• на соціальний захист та соціальне забезпечення всього 200,0 

тис.грн., в т.ч.: 

- видатки на оздоровлення дітей складають 200,0 тис.грн., або на  

рівні 2015 року.   

По відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації 

передбачені видатки в сумі 33 млн. 637,9 тис.грн., що на 2 млн. 627,6 тис.грн. 

(7,2%) менше плану на 2015 рік з врахуванням змін, в тому числі по загальному 

фонду передбачено 33 млн. 090,2 тис.грн., по спеціальному фонду 547,7 

тис.грн. За рахунок медичної субвенції по загальному фонду (у зв’язку із 

неприйняттям Верховною Радою України до 1 грудня 2015 року Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» на виконання вимог  

пункту 2 статті 77 Бюджетного кодексу України при розрахунку враховано 

обсяг медичної субвенції 2015 року) передбачено видатки в сумі 32 млн. 735,2 

тис.грн. У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про 

Державний бюджет України 2016 рік обсяг медичної субвенції буде приведено 

у відповідність із прийнятим Законом.  

За рахунок коштів районного бюджету спрямовується 205,0 тис.грн. на 

виконання Програми підтримки та розвитку діяльності Берегометської лікарні 

Червоного Хреста на 2014-2016, на виконання комплексної програми протидії 

захворювання на туберкульоз у 2012-2016 роках передбачено 50,0 тис.грн., а 

також на виконання комплексної програми соціальної підтримки сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і 
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поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2015 -2016 роки, 

в частині забезпечення безкоштовними медикаментами – 100,0 тис.грн.  

Із загальної суми видатків на утримання лікувальних закладів “Лікарні” 

передбачається сума коштів 23 млн. 124,0 тис.грн., в тому числі по загальному 

фонду 22 млн. 617,0 тис.грн., по спеціальному фонду 507,0 тис.грн., та на 1 

млн.532,3 тис.грн. (6,2%) менше плану на 2015 рік з врахуванням змін; 

- на утримання закладів “Поліклініки та амбулаторії” передбачається сума 

коштів 6 млн. 684,9 тис.грн., або на 692,3 тис.грн. (9,4%) менше плану на 2015 

рік з врахуванням змін; 

- на утримання лікувальних закладів “Фельдшерсько-акушерських 

пунктів” передбачається сума коштів 1 млн. 559,8 тис.грн., або на на 163,9 

тис.грн. (9,5%) менше плану на 2015 рік з врахуванням змін; 

- на утримання “Центрів первинної медико-санітарної допомоги” 

передбачаються кошти в сумі 1 млн. 519,2 тис.грн., або на 224,8 тис.грн. 

(12,9%) менше плану на 2015 рік з врахуванням змін; 

- на утримання централізованої бухгалтерії передбачається сума коштів 

420,0 тис.грн., або на 5,2 тис.грн. (1,2%) менше плану на 2015 рік з врахуванням 

змін; 

- на інші заходи по охороні здоров’я, які включають проїзд на лікування 

та безкоштовне зубопротезування, передбачається сума коштів 330,0 тис.грн., 

або на 9,0 тис.грн. (2,7%) менше плану на 2015 рік з врахуванням змін. 

Відділу культури райдержадміністрації видатки передбачені  на 

утримання підпорядкованих установ культури та надання підтримки районної 

кінематографії в сумі 10 млн. 430,1 тис.грн., в тому числі: по загальному фонду 

10 млн. 421,2 тис.грн, що більше на 4 млн. 520,9 тис.грн., або на 76,6% до плану 

на рік з врахуванням змін, по спеціальному фонду 342,4 тис.грн. У загальній 

сумі передбачених видатків на 2016 рік відділу культури райдержадміністрації 

враховано видатки на утримання усіх установ культури району. 

- на утримання бібліотек заплановано кошти по загальному фонду в сумі 

2 млн. 854,5 тис.грн., або на 2 млн. 238,9 тис.грн. (у 4 рази) більше плану на рік 

з врахуванням змін, по спеціальному фонду – 1,1 тис.грн.; 

- на утримання палаців та будинків культури, клубів та інших закладів 

клубного типу передбачено кошти по загальному фонду в сумі  2 млн. 071,2 

тис.грн., або на 1 млн. 722,6 тис.грн. більше плану на рік з врахуванням змін, 

спеціальному фонду – 40,2 тис.грн.  
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- на функціонування шкіл естетичного виховання дітей району у 2015 

році передбачено кошти по загальному фонду сумі 4 млн. 561,7 тис.грн., або на 

141,4 тис.грн. (3,2%) більше плану на рік з врахуванням змін, спеціальному 

фонду – 300,0 тис.грн. (надходження батьківської плати за навчання, які 

передбачаються спрямувати на оплату праці та нарахування на заробітну 

плату); 

- на інші культурно-освітні заклади та заходи районного бюджету 

(народні колективи та централізовану бухгалтерію) передбачено кошти по 

загальному фонду  в сумі 843,7 тис.грн., або на 418,0 тис.грн. (98,2%) більше 

плану на рік з врахуванням змін, по спеціальному фонду – 1,1 тис.грн.  

- фінансову підтримку районної кінематографії передбачено по 

загальному фонду 90,0 тис. грн., або 100% до плану на рік з врахуванням змін.  

Управлінню соціального захисту населення Вижницького 

райдержадміністрації на 2016 рік в районному бюджеті передбачаються 

видатки на утримання територіальних центрів по обслуговуванню одиноких 

непрацездатних громадян та відділень соціальної допомоги на дому (без 

субвенцій на соціальні програми) в обсягах 4 млн. 057,1 тис.грн., у тому числі 

по загальному фонду бюджету – 3 млн. 707,1 тис.грн., по спеціальному фонду 

350,0 тис.грн. Порівняно з планом на 2015 рік з врахуванням змін, видатки 

загального фонду зменшились на 248,9 тис.грн., що у повному обсязі 

забезпечують заробітну плату, харчування, розрахунки за комунальні послуги 

та енергоносії та  інші витрати  бюджету. 

Видатки на фінансування районної комплексної програми соціальної 

підтримки малозабезпечених верств населення  "Турбота" на 2013-2015 роки в 

сумі 200,0 тис.грн., або менше на 150,0 тис.грн. до плану на рік з врахуванням 

змін. На виконання комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених 

учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2015 -2016 роки 

передбачено кошти в сумі 200,0 тис.грн. 

Видатки на здійснення програм соціального захисту населення (оплата 

пільг, субсидій, виплата допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 

інвалідам та дітям-інвалідам, дітям сиротам та дітям, позбавлених 

батьківського піклування) за рахунок субвенції з Державного бюджету складає 

135 млн. 794,4 тис.грн з них: 
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- на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, 

інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям  

та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 

в сумі 121 млн. 970,6 тис.грн.; 

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 

електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот -  9 

млн. 293,8 тис.грн.; 

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 1 млн. 388,8 

тис.грн.; 

- на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством 

пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, 

природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного 

побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної 

плати, (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 

побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів 

у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших 

самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного 

податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян у сумі 1 млн. 032,6 тис.грн.; 

- 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»  – 2 млн. 108,6 тис.грн. 

Пільги реабілітованим особам ст.3 в сумі 46,9 тис.грн. (або на 3,1 тис.грн., 

менше видатків 2015 року)  та запропоновано аналогічно державним пільгам 

надавати за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в 

розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини 

доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України. 

Враховуючи протокол засідання робочої групи з визначення пріоритетних 

районних (комплексних) програм, що фінансуються з районного бюджету від 



 18 

26.11.2015 року, на 2016 рік передбачено фінансування 13 районних програм, 

що затверджені рішеннями районної ради відповідно до статті 91 Бюджетного 

кодексу України за рахунок загального фонду районного бюджету  в загальній 

сумі  1 млн. 261,4 тис.грн., які мають виключно соціальний характер та 

спрямовуються на захищені видатки.  

Резервний фонд  районного бюджету передбачається  у сумі 595,0 

тис.грн.  

Враховуючи те, що з 1 січня 2016 року закінчується строк дії пункту 20 

Розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу, яким 

передбачено особливий механізм фінансування органів місцевого 

самоврядування та закладів соціально-культурної сфери в селах, селищах та 

містах районного значення, у 2016 році надання міжбюджетних трансфертів не 

передбачається.   

На виконання частини четвертої статті 21 Бюджетного кодексу України  

фінансовим управлінням райдержадміністрації з метою запровадження 

середньострокового бюджетного планування розроблено Прогноз районного 

бюджету на 2017-2018 роки, що додається. 

Дякую за увагу! 

Зі співдоповіддю слухали: Романюка Іллю Танасійовича – голову 

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

економічного розвитку з питання «Про внесення змін до районного бюджету на 

2016 рік».   

Шановні депутати! 

На засіданні постійної комісії районної ради було внесено наступні зміни: 

Фінансовому управлінню Вижницької районної державної адміністрації в 

рішенні «Про районний бюджет на 2016 рік» врахувати кошти в сумі 250,0 тис. 

грн. за рахунок зменшення резервного фонду районного бюджету для 

фінансування видатків по виплаті заробітної плати апарату районної ради, в 

тому числі виплата середньої заробітної плати  голові  та заступнику голови 

районної ради шостого скликання згідно ч.2 ст.33 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад». 

Пункт 14.1. проекту рішення «Про районний бюджет на 2016 рік» 

доповнити словами «та витрат на охорону праці». 
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Схвалити зміни до проекту рішення «Про районний бюджет на 2016 рік» 

пов’язані з делегуванням видатків на дитячі навчальні заклади  та установи 

культури міським, селищному, сільським, бюджетам та доповнення додатками. 

Голосували за пропозицію депутатів постійної комісії:  

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Пропозицію прийнято. 

Голосували: прийняти рішення  «Про районний бюджет на 2016 рік» за 

основу: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про районний бюджет на 2016 рік» в 

цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (43-3/15 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про вирішення питань щодо 

призначення керівників окремих підприємств, установ, організацій, які 

використовують майно, що належить до спільної власності територіальних 

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

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Погребняк Р.М. – депутат районної ради. 

 Вніс пропозицію голосувати по кожній кандидатурі на призначення 

окремо. 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Пропозицію прийнято. 

1. Призначити Максимчука Віктора Петровича на посаду 

директора Вижницької районної дирекції кіновідеомережі. 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 
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2. Призначити Приньковського Василя Георгійовича на посаду 

головного лікаря комунального закладу Вижницької районної ради 

«Вашківецький Центр первинної медико-санітарної допомоги». 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

- Стринадко Світлану Миколаївну – на посаду директора 

Коритненської   ЗОШ І – ІІІ ст.; 

- Томнюк Олесю Степанівну – на посаду директора НВК 

«Берегометська гімназія». 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Шановні депутати! 

На засіданні профільної постійної комісії районної ради та засіданні 

колегії районної ради було внесено наступні зміни: 

В проекті рішення пункти:  

1.2.1.Доповнити назву та викласти в такій редакції: 

 «Про вирішення питань щодо призначення керівників окремих 

підприємств, установ, організацій та надання погодження на призначення 

окремих керівників загальноосвітніх навчальних закладів  району, які 

використовують майно, що належить до спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст Вижницького району»; 

1.2.2. В проекті цього ж рішення викласти в наступній редакції: 

- п.1.«Призначити Максимчука Віктора Петровича  на посаду 

директора Вижницької районної дирекції кіновідеомережі»; 

- п.2. «Призначити Приньковського Василя Георгійовича на посаду 

головного  лікаря комунального закладу Вижницької районної ради 

«Вашківецький Центр первинної медико-санітарної допомоги»; 
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- п.3 «Надати погодження відділу  освіти Вижницької районної 

державної адміністрації на призначення наступних директорів 

загальноосвітніх навчальних закладів району: 

- Стринадко Світлану Миколаївну -  на посаду директора 

Коритненської   ЗОШ І – ІІІ ст.; 

- Томнюк Олесю Степанівну – на посаду директора НВК 

«Берегометська гімназія.». 

Голосували за пропозицію депутатів постійної комісії:  

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Пропозицію прийнято. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про вирішення питань щодо 

призначення керівників окремих підприємств, установ, організацій, які 

використовують майно, що належить до спільної власності територіальних 

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

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (44-3/15 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про безоплатну передачу окремого 

нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міст району» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про безоплатну передачу окремого 

нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міст району»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (45-3/15 додається). 
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Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Програми 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа у Вижницькому районі на 2016-2020 роки» за 

основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Програми 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа у Вижницькому районі на 2016-2020 роки»   в 

цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (46-3/15 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про план роботи Вижницької 

районної ради VII скликання на 2016 рік» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

 На засіданні постійної комісії районної ради з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики, законності і захисту прав громадян було 

внесено наступні зміни: 

Включити в план роботи постійної комісії районної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики, законності і захисту прав громадян 

питання «Про роботу правоохоронних органів району по захисту прав громадян 

– ІІІ квартал 2016 року». 

Голосували за пропозицію депутатів постійної комісії:  

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Пропозицію прийнято. 
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Голосували: прийняти рішення  «Про план роботи Вижницької 

районної ради VII скликання на 2016 рік»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (47-3/15 додається). 

Питання «Різне»: 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення депутатів Вижницької 

районної ради Чернівецької області до Президента України, Прем’єр-

Міністра України, Голови Верховної ради України щодо розгляду та 

внесення змін до Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу 

України» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради . 

Шановні депутати! 

Пропонується наступний текст рішення та звернення:  

1. Прийняти звернення депутатів Вижницької районної ради 

Чернівецької області до Президента України, Прем’єр-Міністра України, 

Голови Верховної ради України щодо розгляду та внесення змін до 

Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України (додається).  

2. Направити це рішення до Президента України, Прем’єр-Міністра 

України та Голови Верховної Ради України. 

3. Опублікувати це рішення в засобах масової інформації. 

4. Організацію виконання цього рішення покласти на керуючого 

справами районної ради Івоняка Г.С. 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Вижницької районної ради Чернівецької області  

VII скликання 

На сьогодні Міністерством фінансів України оприлюднені проекти 

Законів України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та 
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стимулювання економічної діяльності в Україні» щодо внесення змін до 

Податкового кодексу України, «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України» (щодо узгодження норм бюджетного кодексу зі змінами до 

галузевого та податкового законодавства)» від 11.12.2015 р. та винесені на 

розгляд позачергового засідання Верховної Ради України, яке відбулося 

17.12.2015р.  Прийняття цих Законів призведе до порушення чинного 

законодавства при затвердженні районними радами відповідних рішень, 

резонансу з боку громадськості та значного ускладнення діяльності суб’єктів 

господарювання в сфері малого і середнього бізнесу. 

Норми проекту Закону України «Про створення конкурентних умов в 

оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» 

суперечать нормам ст. 12.3.4 Податкового кодексу України, якою зазначено, 

що рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно 

оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 

липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується 

застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін 

(плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються 

не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.   

В той же час пунктом 3 ст.27 Бюджетного кодексу України 

встановлено, що Закони України або їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

витрати бюджету) і приймаються після 15 липня року, що передує 

плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що 

настає за плановим. 

Таким чином, зміни до Податкового кодексу України необхідно 

запроваджувати лише з 01 січня 2017 року. 

Крім того, скасування спрощеної системи оподаткування для  

юридичних осіб та зміни такої системи для фізичних осіб-підприємців 

призведе до зростання ризиків переходу в тінь суб’єктів господарювання, які 

на сьогодні легально здійснюють діяльність та в подальшому поглибить 
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кризові явища в економіці, позбавить місцеві громади значних фінансових 

ресурсів, які будуть спрямовані вже до загальнодержавного бюджету. А 

внаслідок об’єднання ІІ та ІІІ груп спрощенців в одну групу зменшаться 

надходження від єдиного податку до бюджетів місцевого самоврядування 

внаслідок скорочення кількості платників ІІІ групи в результаті їх переходу 

на загальну систему оподаткування. 

Проектом Закону передбачені зміни розміру ставок місцевих податків і 

зборів, які повинні затверджуватись місцевими радами. При затвердженні 

розміру місцевих податків і зборів проекти рішень місцевих рад повинні 

пройти процедуру регуляторного узгодження у відповідності до Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» та обов’язково узгоджені з громадськістю, з організаціями та 

об’єднаннями промисловців, підприємців і роботодавців. Як свідчить 

практика прийняття аналогічних рішень такий процес займає щонайменше 2 

місяці.  

В той же час в  проекті Закону України «Про створення конкурентних 

умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» 

відсутні положення щодо механізму затвердження місцевими радами рішень 

про місцеві податки і збори. Відсутність чітких правил  оподаткування  

призводить до невизначеності ведення бізнесу та навіть його існування.    

Проектом Закону України  «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України» (щодо узгодження норм бюджетного кодексу зі змінами до 

галузевого та податкового законодавства)» передбачається: 

- зменшення податкових надходжень бюджетів місцевого 

самоврядування шляхом перерозподілу зарахування єдиного податку (25% до 

Державного бюджету; 30% до обласних бюджетів; 45% до бюджетів міст, 

селищ, сіл та об’єднаних територіальних громад) призведе до значних втрат 

місцевих бюджетів. Відповідно до чинного Податкового кодексу України цей 

податок віднесено до категорії місцевих. Отже, визначення його джерелом 

надходжень Державного бюджету грубо порушує Європейську хартію 
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місцевого самоврядування. Такі пропозиції позбавляють органи місцевого 

самоврядування стимулів для інтенсифікації місцевого економічного 

розвитку та збільшення надходжень до бюджету; 

- закріплення як власних видатків місцевих бюджетів на компенсаційні 

виплати за пільговий проїзд, пільги з послуг зв’язку та інші пільги, 

передбачені законодавством, які раніше фінансувались за рахунок субвенцій 

з державного бюджету місцевим бюджетам, що призведе до відволікання 

власного фінансового ресурсу;  

- передача фінансування лікарень широкого профілю, пологових 

будинків, більшості медичних закладів на обласний рівень. Реалізація 

зазначеної норми призведе до погіршення якості та доступності надання 

медичних послуг мешканцям міст, селищ, сіл.  

 Крім зазначеного має місце запровадження додаткового акцизного 

податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів. Так, акцизний податок, що зараховується до бюджетів 

міст районного значення, сільських, селищних бюджетів безумовно 

сприятиме наповненню місцевих бюджетів. Проте, при впровадженні даного 

платежу не враховано те, ще зазначений вид податку найбільше надходить до 

селищного та міських місцевих бюджетів, а сільські місцеві бюджети 

залишаються без фінансового ресурсу, так як суб’єкти господарювання, які 

сплачують акцизний податок з реалізації нафтопродуктів, біодизелю та 

скрапленого газу в основному розміщенні у великих адміністративних 

центрах. 

Враховуючи вищевикладене, просимо Вашого сприяння у таких 

питаннях: 

1) переглянути норми проекту Закону України «Про створення 

конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності 

в Україні» та запровадити зміни до Податкового кодексу України не раніше 

ніж з 01 січня 2017 року, провівши попередні конструктивні консультації з 

представниками бізнесу, в т.ч. малого та середнього бізнесу; 
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2) переглянути норми проекту Закону України «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України» (щодо узгодження норм Бюджетного кодексу 

зі змінами до галузевого та податкового законодавства)», а саме: 

- залишити чинний порядок зарахування єдиного податку в повному 

обсязі до бюджетів міст, селищ, сіл та об’єднаних територіальних громад;  

- зберегти чинний порядок фінансування за рахунок субвенцій з 

державного бюджету компенсаційних виплат за пільговий проїзд, пільг з 

послуг зв’язку та інших пільг передбачених законодавством; 

 - спрямувати хоча би 25 відсотків рентної плати за користування 

надрами для видобування нафти до районних бюджетів; 

- внести зміни до статтей 64, 69 Бюджетного кодексу України,  щодо 

зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів у співвідношенні 60 відсотків до 

бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів та 40 

відсотків до районного бюджету для збалансування видатків з районного 

бюджету бюджетам місцевого самоврядування; 

 - встановити термін запровадження змін положень, якими 

визначено механізми фінансування сфери охорони здоров’я на рівні 

місцевого самоврядування, з 01 січня 2017 року. 

Крім зазначеного, з метою збільшення наповнюваності місцевих 

бюджетів, просимо внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України              

№ 827 від 12 грудня 1994 року «Про затвердження переліків корисних 

копалин загальнодержавного та місцевого значення», віднісши наступні 

корисні копалини із переліку загальнодержавного значення до переліку 

корисних копалин місцевого значення: сировина піщано – гравійна (галька -                                     

піщано-гальковий матеріал; гравій  - ракуша).   

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення депутатів Вижницької 

районної ради Чернівецької області до Президента України, Прем’єр-

Міністра України, Голови Верховної ради України щодо розгляду та 
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внесення змін до Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу 

України»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (48-3/15 додається). 

Андрюк М.І. – голова районної ради . 

Шановні депутати! 

(1). На ІІ пленарному засіданні ІІ сесії районної ради VІІ скликання було 

дано доручення постійній комісії районної ради з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики, законності і захисту прав громадян надати 

рекомендації з приводу щодо забезпечення матеріалами сесій депутатів 

районної ради в електронному вигляді та припинення їх надання в паперовому 

вигляді, комісія прийняла наступні висновки та рекомендації: 

Відповідно до статті 35 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад» відповідна рада (районна рада) забезпечує її депутатів інформаційними 

матеріалами ради, надає можливість депутатам ознайомитися з рішеннями ради 

та її органів. Регламентом Вижницької районної ради VІІ скликання 

передбачено, що виконавчий апарат Ради забезпечує отримання кожним 

депутатом Ради проектів рішень та інших матеріалів, необхідних для розгляду 

питань порядку денного сесії Ради, не пізніше як за 5 днів до її відкриття, а у 

виняткових випадках — у день відкриття сесії (пункт 15.8.). За згодою депутата 

Ради та за наявності технічної можливості документи направляються йому 

електронною поштою (пункт 15.9.).  

Пункт 15.8. Регламенту не вказує, в якому вигляді депутати отримують 

сесійні матеріали, однак співставивши його із пунктом 15.9., комісія трактує 

норму пункту 15.8. Регламенту як обов’язок ради (виконавчого апарату) 

забезпечити надання депутатам районної ради паперових матеріалів. В 

електронному вигляді депутати забезпечуються матеріалами лише за їхньою 

згодою. Норма статті 35 Закону «Про статус депутатів місцевих рад» гарантує 
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право депутата бути забезпеченим матеріалами ради (в тому числі і в 

паперовому вигляді). 

На підставі викладеного комісія дійшла в и с н о в к у: 

- Депутатам районної ради можуть надаватися матеріали сесій в 

електронному вигляді за їхньою згодою. Якщо депутат районної ради наполягає 

на отриманні відповідних матеріалів в паперовому вигляді – рада повинна 

забезпечити його матеріалами в паперовому вигляді;  

- Внесення змін до Регламенту  районної ради в частині забезпечення 

депутата матеріалами сесій виключно в електронному вигляді не позбавлятиме 

його депутатських гарантій, передбачених ст. 35 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад»  - одержати відповідні документи в паперовому 

вигляді. 

З огляду на викладене постійна комісія р е к о м е н д у є: 

- Виконавчому апарату районної ради здійснити опитування депутатів, 

які дають згоду (письмову) на отримання матеріалів сесій в електронному 

вигляді. Депутатів, які не дали відповідної згоди, забезпечувати матеріалами 

сесій в паперовому вигляді. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати? 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Пропозицію прийнято.  

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні колеги! 

Також було розглянуто постійною комісією районної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики, законності і захисту прав громадян 

питання «Про звернення депутата районної ради, голови депутатської фракції 

політичної партії «Українське об’єднання патріотів - УКРОП» у Вижницькій 

районній раді Клим Р.Д. щодо електронних петицій».  

Було прийнято відповідні рекомендації: 

Створити робочу групу із залученням фахових спеціалістів, депутатів 

районної ради, з метою вивчення питання організаційно-технічної та фінансової 



 30 

можливості створення умов (бази) в районній раді для запровадження 

електронних петицій. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати? 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Пропозицію прийнято.  

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні колеги! 

По запиту Погребняка Руслана Миколайовича щодо зупинення забору 

гравійно-пісчаної суміші приватним підприємством «Роднічок» на руслі річки 

Сірет в селищі Берегомет пропоную провести виїзне засідання постійної комісії 

З питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони 

довкілля та надзвичайних ситуацій на базі Берегометської селищної ради. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати? 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Пропозицію прийнято.  

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні колеги! 

Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути. 

Третю сесію районної ради сьомого скликання оголошую закритою.  

 

 

 

Голова районної ради        М.Андрюк  

 

 


