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УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

П Р О Т О К О Л 

тридцятої  сесії районної ради  

VІІ скликання 

15 серпня 2019 року                                                                м.Вижниця 

       1100 год. 

Присутні                         -  24 депутати районної ради 

                                             із  34 (список додається) 

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

Президія:  

Татарин Ю.Д. – в.о. голови 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 тридцятої сесії районної ради.  

Обрання  секретаріату: 

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

обрати секретаріат тридцятої сесії районної ради у складі трьох депутатів: 

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

Вирішили:   

Рішення прийняти (додається 79-30/19) 

 

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

лічильну комісію тридцятої сесії районної ради.  

   Обрання   лічильної  комісії: 

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

обрати лічильну комісію тридцятої сесії районної ради у складі трьох 

депутатів: 

   

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

Вирішили :   

Рішення прийняти (додається №80-30/19). 

Обговорення порядку денного та регламенту роботи тридцятої  

сесії районної ради VІІ скликання: 

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

прийняти порядок денний та регламент роботи тридцятої сесії районної 

ради VІІ скликання за основу: 

За – 24,  проти – 0,  утримались – 0. 
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ПОРЯДОК   ДЕННИЙ  ТА  РЕГЛАМЕНТ 

тридцятої сесії районної ради VІІ скликання   

 

1.Про затвердження комплексної Програми поводження з твердими 

побутовими відходами на території Вижницького району крім населених 

пунктів, які увійшли до ОТГ на 2019-2021 роки. 

 Доповідач:Швейко В.П.  – начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку 

інфраструктури Вижницької районної державної адміністрації.  

2.Про затвердження звіту  про виконання  районного бюджету  за І-ше 

півріччя 2019 року. 

3.Про внесення змін до районного бюджету за 2019 рік. 

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

районної державної адміністрації. 

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

бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку. 

4.Про затвердження списку присяжних Вижницького районного суду 

Чернівецької області. 

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

апарату Вижницької районної ради.  

5.Про звіт голови районної ради. 

Доповідач:Андрюк М.І.  – голова Вижницької районної ради. 

6.Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах загальної і 

середньої освіти, навчально-виховних комплексах та дошкільних установах, 

що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

району в 2019-2020 навчальному році. 

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

державної адміністрації. 

7.Про затвердження тарифів на послуги з виробництва, транспортування 

та постачання теплової енергії для бюджетних установ з використанням 

природного газу та альтернативних джерел енергії, що надаються КП «Ком-

сервіс» Вижницької районної ради на опалювальний сезон 2019-2020 років. 

Доповідач: Труфин О.П. – в.о. директора КП «Ком-сервіс». 

8.Про затвердження акта приймання-передавання Районного будинку 

дитячої та юнацької творчості зі спільної власності територіальних громад сіл, 
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селища, міст району у комунальну власність Вижницької міської 

територіальної громади. 

9.Про затвердження акта приймання-передавання Вижницької районної 

бібліотеки для дітей зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міст району у комунальну власність Вижницької міської територіальної 

громади. 

10.Про внесення змін до рішення п’ятнадцятої сесії районної ради VII 

скликання 11 травня 2017 року №76-15/17 «Про безоплатну передачу окремого 

нерухомого майна (будівлі старого корпусу Мигівського НВК) зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну 

власність територіальної громади с.Мигове». 

11.Про затвердження Переліку об'єктів спільної власності територіальних 

громад сіл, селища та міст Вижницького району. 

12.Про розгляд рішень двадцять восьмої сесії Вижницької міської ради 

VIІІ скликання від 17 квітня 2019 року щодо надання згоди на прийняття майна 

у комунальну власність Вижницької міської територіальної громади. 

13.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 по 8-13 питаннях: Никифоряк Ю.П. – голова постійної комісії 

районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій.  

14.Різне. 

Шановні депутати! 

Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», 

Регламенту Вижницької районної ради,  пропозицій щодо оприлюднення і  

включення в порядок денний тридцятої сесії інших питань і проектів 

рішень до них  у встановлені терміни не надходило. 

 Голосували:  

Прийняти порядок денний та регламент роботи тридцятої сесії 

районної ради VІІ скликання в цілому: 

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

Розгляд питань порядку денного: 
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Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження комплексної 

Програми поводження з твердими побутовими відходами на території 

Вижницького району крім населених пунктів, які увійшли до ОТГ на 2019-

2021 роки» за основу: 

За – 24, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження комплексної 

Програми поводження з твердими побутовими відходами на території 

Вижницького району крім населених пунктів, які увійшли до ОТГ на 2019-

2021 роки»   в цілому: 

За –24, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (81-30/19 додається). 

 

 

Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового 

управління Вижницької районної державної адміністрації з питання «Про 

затвердження звіту  про виконання  районного бюджету  за І-ше півріччя 

2019 року».     

Шановні депутати! 

Доходи 

На 2019 рік в зведений бюджет Вижницького району включено 8 

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

До місцевих бюджетів Вижницького району за січень-червень 2019 року 

надійшло доходів (включаючи трансферти) в сумі 248 млн. 194,2 тис.грн., з них 

до загального фонду 245 млн. 266,3тис.грн., спеціального – 2 млн. 927,8 

тис.грн. 

За січень - червень 2019 року до місцевих бюджетів району надійшло 

власних доходів в сумі 27 млн. 832,0 тис.грн., в т.ч. до загального фонду 

надійшло 25 млн. 064,1 тис.грн. при плані на січень-червень 24 млн. 284,4 

тис.грн., або більше на 3 млн. 173,5 тис.грн. (14,5%). Планові показники 

загального фонду по району виконані на 103,2%. Не забезпечено виконання 

плану за січень-червень Берегометським селищним бюджетом (-576,2тис.грн.) 

та Лукавецьким сільським бюджетом (-36,5тис.грн). 
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До спеціального фонду надійшло доходів в сумі 2 млн. 767,8 тис.грн., або 

93,5% (-191,2 тис.грн.) до плану на звітну дату та на 613,6 тис.грн. (18,1%) 

менше минулого року. 

Видатки 

За січень-червень 2019 року проведено видатків з місцевих бюджетів 

району в сумі 247 млн. 896,6 тис.грн., або 50,3% до уточненого плану на рік та 

89,3% до уточненого плану на звітну дату, в т.ч. по загальному фонду в сумі 

237 млн. 640,6 тис.грн., або 50,1% до уточненого плану на рік та 90,5% до 

уточненого плану на звітну дату; по спеціальному фонду – 10 млн. 256,0 

тис.грн., або 55,8% до уточненого плану на рік та 68,5% до уточненого плану на 

звітну дату.  

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ 

РАЙОННОГО  БЮДЖЕТУ  ЗА І-ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ 

За І-півріччя 2019 року до загального і спеціального фондів районного 

бюджету надійшло доходів 227 млн. 363,0тис.грн., що на 47 млн. 238,3 тис.грн. 

(17,2%) менше надходжень попереднього року, в тому числі (без врахування 

міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів 16 млн. 796,8 тис.грн., або 

103,3% (+537,6 тис.грн.) до плану на І-півріччя 2019 року та на 1 млн.632,7 

тис.грн. (10,8%) більше надходжень попереднього року. 

До загального фонду надійшло власних доходів 15 млн. 130,6 тис.грн., 

або 105,2% до плану на І півріччя 2019 року та більше на 2 млн. 198,3 тис.грн. 

(17%) порівняно з попереднім роком. 

У розрізі основних доходних джерел до загального фонду районного 

бюджету надійшло: 

- податку на доходи фізичних осіб – 12 млн. 794,9 тис.грн., або 93,8%       

(-843,5 тис.грн.) до плану на І півріччя та на 321,4 тис.грн. (2,6%) більше від 

аналогічного періоду 2018 року. Невиконання плану пов’язане із не сплатою 

належного платежу за лютий - березень 2019 року ДП «Берегометське ЛМГ», 

так сплачено менше попереднього року на 713,5 тис.грн.. або 41,2%. В обсязі 

доходів загального фонду районного бюджету надходження зазначеного 

податку становлять 84,6%. Найбільшими платниками зазначеного податку є 

відділ освіти Вижницької райдержадміністрації, ДП “Берегометське ЛМГ”, 

Берегометська селищна рада; 
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- податку на прибуток підприємств районної комунальної власності – 9,0 

тис.грн., або 46,4% (-10,4 тис.грн.) до плану на відповідний період та на 9,1 

тис.грн., або 50,1% менше від аналогічного періоду попереднього року, та на 

73% (-24,8 тис.грн.) менше аналогічного періоду 2017 року тобто 

спостерігається значне зменшення надходжень з року в рік даного платежу, що 

свідчить про неефективне управління об’єктами районної комунальної 

власності; 

У відповідності до змін внесених до Податкового кодексу України  у 2019 

році до районного бюджету зараховується 37% рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку 

рубок головного користування. За І півріччя надійшло 1 млн. 924,0тис.грн. або 

128,3% до плану на рік; 

- частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств 

та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – 3,5 

тис.грн., або 38,6% до уточненого плану на І півріччя, та на 1,9 тис.грн. (34,8%) 

менше попереднього року, та на 80,1% (-14,1 тис.грн.) менше аналогічного 

періоду 2017 року;  

- адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 21,2 тис.грн., що 

на 0,2 тис.грн. (1%) менше попереднього року та на 40,9% (-14,7 тис.грн.) 

менше до 2017 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 – 137,2 тис.грн., що на 70,8 тис.грн. (у два рази) 

більше попереднього року; 

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом – 43,3 тис.грн., що на 15,9 тис.грн. (26,8%) менше попереднього 

року; 

- плати за розміщення тимчасово вільних коштів  районного бюджету– 

128,5 тис.грн., що на 81,9 тис.грн. (у 2,7 рази) більше минулого року. 

 До спеціального фонду районного бюджету за звітний період надійшло 1 

млн.666,2 тис.грн., або 88,6% (-213,7 тис.грн.) до уточненного плану та на 565,6 

тис.грн. (25,3%) менше до аналогічного періоду минулого року.  
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У розрізі основних платежів до спеціального фонду районного бюджету 

надійшло: 

- власних надходжень бюджетних установ і організацій – 1 млн. 618,6 

тис.грн. (97,1% загального обсягу надходжень спеціального фонду), або на 

565,6 тис.грн. (25,3%) меньше попереднього року, з них надходжень від плати 

за послуги, що надаються бюджетними установами – 739,2 тис.грн., 83,9%         

(-141,0 тис.грн.) до плану; інших джерел власних надходжень (в т.ч. 

благодійних внесків) – 879,4 тис.грн., 88% (-120,2 тис.грн.) до плану. Не 

забезпечено виконання плану власних надходжень відділом освіти (-243,7 

тис.грн.), КУ «Вижницька ЦРЛ» (-146,2 тис.грн.). 

- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва – 0,2 тис.грн. 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ 

РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА  І-ШЕ ПІВРІЧЧЯ  2019 РОКУ  

З районного бюджету за І-ше півріччя 2019 року на утримання 

бюджетних установ та здійснення заходів проведено видатків в загальній сумі 

227 млн. 329,0 тис.грн., або 50,7 % до уточненого плану на рік та 84,2% до 

уточненого плану на звітну дату, з них видатків районного бюджету (без 

міжбюджетних трансфертів, які перераховані сільським, селищному, міським 

бюджетам) у сумі 217 млн. 053,7 тис.грн., або 50,7% до уточненого плану на 

2019 рік, 90,7% до уточненого плану на звітну дату та на 43 млн. 325,6 тис.грн., 

або на 16,6% менше, ніж за відповідний період попереднього року, з них: 

- загального фонду – 209 млн. 198,0 тис.грн.(91,5% до уточненого плану 

на  звітну дату– 228 млн. 584,1 тис.грн.), що на  48 млн. 482,6 тис.грн., або на 

18,8 відсотків  менше попереднього року; 

- спеціального фонду – 7 млн. 854,8 тис.грн.(72,4% до уточненого плану 

на звітну дату – 10 млн. 849,4 тис.грн.), та більше на 5 млн. 157,0 тис.грн., або у 

3 рази попереднього року; 

Фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету 

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

казначейства та із додержанням режиму економії у використанні бюджетних 

коштів. 

Видатки загального фонду районного бюджету на виплату заробітної 

плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери за І-ше півріччя 2019 
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року склали 80 млн. 757,3 тис.грн., що складає 35,5% до загальної суми 

видатків, та профінансовано до уточненого плану на рік на 96,3% та 

збільшились у порівнянні з звітним періодом минулого року на 9 млн. 052,1 

тис.грн. (+12,7%), в тому числі видатки за рахунок освітньої субвенції в сумі 43 

млн. 977,9 тис.грн., медичної субвенції - в сумі 16 млн. 769,5 тис.грн.; на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв – 5 млн. 062,7 тис.грн., що складає 96% до 

уточненого плану на звітну дату, і збільшились у порівнянні з минулим роком 

на 560,6 тис.грн. (+12,5%), придбання медикаментів та продуктів харчування – 

2 млн. 270,5 тис.грн. і зменшились у порівнянні з минулим роком на 11,9 

тис.грн. (-0,5%).  

На утримання апарату районної ради (КПКВКМБ 0110150) видатки при 

уточненому плані на І-ше півріччя 2019 року – 1 млн. 527,4 тис.грн.  склали 1 

млн. 452,4 тис.грн., (96,8%) та менше на 3,2 тис.грн. (-0,2%) порівняно з 

відповідним періодом 2018 року з них: видатки загального фонду 1 млн. 452,4 

тис.грн. ( 96,8% до плану) та більше на 0,4 тис.грн. порівняно з 2018 роком. На 

оплату праці з нарахуваннями профінансовано видатків в сумі 1 млн. 328,9 

тис.грн. (91,5% до загальної суми видатків), що більше на 131,2 тис.грн. 

(+10,9%) порівняно з 2018 роком. По спеціальному фонду профінансовано 

видатки в сумі 12,8 тис.грн. 

По КПКВКМБ 0110180 інша діяльність у сфері державного управління 

(архів) видатки загального фонду при уточненому плані на І-ше півріччя 2019 

року склали 114,0 тис.грн. (93,1% до плану), в І-ше півріччі 2018 року ці 

видатки відображалися в складі видатків на утримання апарату районної ради. 

На оплату праці з нарахуваннями профінансовано видатків в сумі 98,1 

тис.грн.(86,0% до загальної суми видатків). По спеціальному фонду 

профінансовано видатки в сумі 40,0 тис.грн. 

Із загальної суми видатки загального фонду по районній раді склали: 

       -  на фінансову підтримку громадських організацій  - 77,0 тис.грн.,  з них 

28,6 тис.грн. на виконання районної програми підтримки ветеранів Афганської 

війни, учасників бойових дій та їх сімей на 2014-2018 роки та на 4,0 тис.грн. 

менше (-12,3%) до минулого року, на виконання районної програми підтримки 

діяльності Вижницької районної організації ветеранів України на 2017-2021 

роки 48,4 тис.грн., та на 4,0 тис.грн. менше (-7,6%) до минулого року; 

 - на районну комплексну програму розвитку місцевого самоврядування 

Вижницького району на 2017-2021 роки (на виплату матеріальної допомоги 
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малозабезпеченим громадянам по зверненнях депутатів районної ради) – 55,4 

тис.грн., або на 22,1 тис.грн., менше (-28,5%) попереднього року. 

-  на фінансування комплексної програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району на 2018-2020 роки – 114,1 тис.грн., 

або на 36,4 тис.грн., більше (+46,8%) попереднього року. 

По головному розпоряднику коштів “Відділ освіти райдержадміністрації” 

видатки склали 67 млн. 469,8 тис.грн., в т.ч. загального фонду в сумі 62 млн. 

627,1 тис.грн., або 93,7 % до уточненого плану на І-ше півріччя 2019 року (66 

млн. 874,4 тис.грн.) та більше до відповідного періоду 2018 року на 12 млн. 

050,1 тис.грн.(+23,9%) з них: 

- за рахунок освітньої субвенції 44 млн. 412,7 тис.грн., та більше до 

відповідного періоду 2018 року на 8 млн. 422,5 тис.грн. (+23,4%); 

-  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 114,1 тис.грн. (97,0% до у 

точненого плану І-ше півріччя 2019 року) та більше до відповідного 

періоду 2018 року на 44,9 тис.грн. (+64,7%); 

- додаткової дотації 7 млн. 936,0 тис.грн. (100% до у точненого плану І-ше 

півріччя 2019 року) та більше до відповідного періоду 2018 року на 468,5 

тис.грн. (+6,3%); 

- коштів районного бюджету 9 млн. 519,4 тис.грн., (99,9% до уточненого 

плану І-ше півріччя 2019 року) та більше до відповідного періоду 2018 

року на 2 млн. 952,3 тис.грн. (+44,9%); 

-  субвенцій з місцевих бюджетів 332,9 тис.грн. або 70,0% до плану на І-ше 

півріччя 2019 року; 

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 350,9 ти.грн. або 

62,9% до плану на І-ше півріччя 2019 року; 

         по спеціальному фонду в  сумі 6 млн.259,2 тис.грн., або 74,7% до 

уточненого плану на І-ше півріччя 2019 року (8 млн. 383,1 тис.грн.,), та більше 

на 5 млн. 620,4 тис.грн., до відповідного періоду 2018 року в т.ч.: 

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1 млн. 

416,5 тис.грн., або 82,2%  до плану на звітну дату; 

- коштів районного бюджету 463,2 тис.грн. або 89,9% до плану на звітну 
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дату; 

- за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету, що 

утворився на початок року в сумі 113,9 тис.грн. 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 коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 

бюджетного періоду в сумі 3 млн. 736,4 тис.грн., або 70,5% до плану на 

звітну дату. 

Із загальної суми спрямовано на оплату праці з нарахуваннями - 56 млн. 

689,6 тис.грн. (95,5% до уточненого плану на І-ше півріччя 2019 року) та 

більше до відповідного періоду 2018 року на 10 млн. 819,2 тис.грн.(+23,6%) в 

тому числі за рахунок освітньої субвенції 43 млн. 977,9 тис.грн. (93% до плану), 

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 89,4 тис.грн.(96%), за рахунок додаткової дотації 5 млн. 

843,0 тис.грн. (100%), за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції у сумі 

338,2 тис.грн. (62%),  за рахунок коштів районного бюджету 6 млн. 327,8 

тис.грн. (99,99%), субвенцій з місцевих бюджетів 132,9 тис.грн. (96%); 

харчування дітей та учнів – 1 млн. 630,2 тис.грн. (99% до уточненого плану на 

І-ше півріччя 2019 року) та менше на 39,0 тис.грн.(-4,6%); оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв – 2 млн. 892,1 тис.грн. (99,8 % до уточненого плану на І-

ше півріччя 2019 року) та більше до відповідного періоду 2018 року на 647,5 

тис.грн. (+28,8%).  

Середня вартість харчування 1 діто-дня в загальноосвітніх закладах по 

загальному фонду 2019 рік склала 17,55 грн., в НВК (дошкільні відділення) 

24,77 грн., та ДНЗ -17,81 грн.  

Надійшло платних послуг та благодійних внесків в загальній сумі 613,5 

тис.грн., або на 25,3 тис.грн. (-4,0%) менше до відповідного періоду минулого 

року, з них від плати за послуги – 198,0 тис.грн., від оренди майна– 17,2 

тис.грн., від реалізації майна – 26,1 тис.грн., благодійні внески – 347,3 тис.грн., 

від підприємств, організацій та від інших бюджетних установ для виконання 

цільових заходів - 24,9 тис.грн.  

Із загальної суми видатків установ освіти: 
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  - на утримання однієї дитячої дошкільної установи видатки по 

загальному фонду склали 493,41 тис.грн. (100 % до уточненого плану на І-ше 

півріччя 2019 року) та більше до 2018 року на 297,6 тис.грн. (65,8%). Із 

загальної суми спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 455,2 тис.грн. 

(100% до уточненого плану на І-ше півріччя 2019 року) та більше на 186,7 

тис.грн. (+69,5%). По спеціальному фонду видатки склали 39,2 тис.грн. 

  - на утримання загальноосвітніх закладів видатки по загальному 

фонду склали 59 млн. 622,5 тис.грн. (91,7% до уточненого плану на І-ше 

півріччя 2019 року) та більше в порівнянні з відповідним періодом 2018 року на 

11 млн. 345,1 тис.грн. (+23,5%), з них за рахунок освітньої субвенції 44 млн. 

412,7 тис.грн., або 74,5% в загальній сумі, за рахунок субвенції з місцевого 

бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 114,1 

тис.грн., або 0,2% в загальній сумі, додаткової дотації 7 млн. 936,0 тис.грн. або 

13,3% в загальній сумі, коштів районного бюджету 6 млн. 960,4 тис.грн або 

11,7% в загальній сумі, субвенцій з місцевих бюджетів 200,0 тис.грн., або 0,3% 

в загальній сумі. 

На оплату праці з нарахуваннями видатки склали 53 млн. 987,1 тис.грн., 

та більше до відповідного періоду минулого року на 10 млн. 175,0 тис.грн. 

(+23,2%) з них за рахунок освітньої субвенції 43 млн. 977,9 тис.грн. (95% до 

плану), за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 89,4 тис.грн. (96%), за рахунок додаткової 

дотації 5 млн. 843,0 тис.грн. (100%), за рахунок коштів районного бюджету 3 

млн. 986,8 тис.грн. (100%). 

По спеціальному фонду видатки склали 4 млн. 802,2 тис.грн. (або на 4 

млн. 207,7 тис.грн.(у 6,7 раз більше до відповідного періоду минулого року), в 

т.ч. за рахунок коштів районного бюджету 463,2 тис.грн. з них: 67,8 тис.грн. на 

капітальний ремонт автобуса Бережницького НВК, 295,1 тис.грн., капітальний 

ремонт системи опалення Коритненської ЗОШ І-ІІІ ст., 59,8 тис.грн., 

капітальний ремонт котельні ЛукавецькоїЗОШ І-ІІІ ст., 40,4 тис.грн., 

капітальний ремонт пічок опалення Вовчинецького НВК;  за рахунок залишку 

освітньої субвенції, що утворився на початок року 3 млн. 850,3 тис.грн. з них: 2 

млн. 524,5 тис.грн. на придбання комп’ютерної техніки та мультимедійного 

обладнання, 113,9 тис.грн. на оснащення ресурсних кімнат, 185,1 тис.грн. на 
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придбання підручників, 687,7 тис.грн., на капітальний ремонт системи 

опалення Коритненської ЗОШ І-ІІІст., 56,6 тис.грн. на капітальний ремонт 

пічок Бережонського та Слобода-Банилівського НВК, 282,5 тис.грн. на 

капітальний ремонт системи Бережницького НВК. 

По ЗОШ за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій 1 млн. 416,5 тис.грн., або 82% до плану на звітну дату з них: 59,5 

тис.грн., на капітальний ремонт системи опалення Бережницького НВК,  867,0 

тис.грн., на капітальний ремонт будівлі навчально-виховний комплекс 

“Берегометська гімназія”, 394,0 тис.грн. на капітальний ремонт покрівлі будівлі 

Долішньошепітського НВК I—III ступенів,  40,0 тис.грн. на придбання 

спортивного обладнання для Коритненської ЗОШ I—III ступенів, 56,0 тис.грн. 

на придбання мультимедійного обладнання для кабінету фізики Лукавецької 

ЗОШ I—III ступенів. 

- на утримання позашкільних закладів освіти видатки склали 655,2 

тис.грн. (98,8% до уточненого плану на І-ше півріччя 2019 року) та менше до 

попереднього року на 77,3 тис.грн. (-10,9%), з них на оплату праці з 

нарахуваннями – 610,2 тис.грн., або менше до 2018 року на 77,7 тис.грн.                   

(-11,3%); 

  - на утримання методичного відділу видатки склали 509,9 тис.грн. (99,8% до 

уточненого плану на І-ше півріччя 2019 року)  та більше до відповідного 

періоду 2018 року на 95,9 тис.грн. (+23,2%), з них на оплату праці з 

нарахуваннями – 472,7 тис.грн., або більше на 90,1 тис.грн. (+23,5%); 

- на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти видатки по 

загальному фонду склали 971,4 тис.грн.(100 % до уточненого плану на І-ше 

півріччя 2019 року) та більше до попереднього року на 194,3 тис.грн. 

(+25,0%), з них на  оплату праці з нарахуваннями – 916,2 тис.грн., або більше 

на 197,0 тис.грн. (+27,4%) до 2018 року; 

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

сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким в поточному 

році виповнюється 18 років) видатки склали 1,4 тис.грн. (100 % до 

уточненого плану на І-ше півріччя 2019 року); 

- забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів видатки склали 

351,0 тис.грн. (62,9% до уточненого плану на І-ше півріччя 2019 року); 
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- 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 38,3 тис.грн.(100% до 

уточненого плану на І півріччя 2019 року), придбано путівки для 8 дітей, 

вартість путівки складає на 1 дитину складає 4788 грн.; 

- на організацію та проведення громадських робіт видатки склали 19,6 

тис.грн. (53,5% до уточненого плану на І півріччя 2019 року). 

По головному розпоряднику коштів “Управління соціального захисту 

населення районної державної адміністрації” видатки склали всього 119 млн. 

224,4 млн.грн., в тому числі загального фонду на утримання установ і 

здійснення заходів та виплат склали 118 млн. 906,3 тис.грн. (90,1 % до 

уточненого плану на І-е півріччя 2019 року) та  менше  відповідного  періоду  

попереднього  року  на 58 млн. 085,9 тис.грн. (-32,8 %). Видатки спеціального 

фонду – 318,1 тис.грн. (101,5 % до уточненого плану на І-ше півріччя 2019 

року), або більше відповідного періоду попереднього року  на 62 тис.грн., або  

на 24,2%. 

        Із загальної суми видатки загального фонду на утримання Вижницького 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг),  які склали всього 2 млн. 684,5 тис.грн., в тому числі загального фонду 

2 млн. 366,4 тис.грн., з них за рахунок районного бюджету 1 млн.481,0 

тис.грн.(62,6% від загальної суми видатків), Вижницького міського бюджету 

608,1 тис.грн.(25,7% від загальної суми видатків), Вашківецького міського 

бюджету 277,4 тис.грн. (11,7% від загальної суми видатків), що в порівнянні з  

відповідним періодом 2018 року більше на 315,4тис.грн., або на 15,4%, в т.ч. по 

районному бюджету більше на 95,9 тис.грн. (+6,9%), Вижницькому міському 

бюджету більше на 4,2 тис.грн. (+0,7%), Вашківецькому міському бюджету 

більше на 215,4 тис.грн.(+4,5 рази) у зв’язку із передачею делегованих 

повноважень з 01.07.2018 року до районного бюджету з Вашківецького 

міського ОТГ 6 шт.од. соціальних робітників, в т.ч. видатки на оплату праці з 

нарахуваннями – 2 млн.278,9 тис.грн. (88,7% до уточненого плану на І-е 

півріччя 2019 року), або на 356,3 тис.грн. (+18,5%) більше відповідного періоду 

минулого року, харчування – 10,8 тис.грн. (24,3% до уточненого плану на І-е 

півріччя 2019 року), або менше на 22,4 тис.грн. (-3 рази) до відповідного 

періоду 2018року, оплату комунальних послуг і енергоносіїв– 47,9 тис.грн. 
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(86,2% до уточненого плану на І-е півріччя 2019 року), або більше на 11,9 

тис.грн. до відповідного періоду 2018 року (+33%).  

         Вартість проживання одного підопічного в місяць склала 5,7 тис.грн., що 

більше на 0,7 тис.грн. в порівнянні із відповідним періодом 2018 року, або на 

14%. 

Вартість одного ліжко-дня харчування підопічних в стаціонарному 

відділенні для постійного або тимчасового проживання в загальному склала 

50,72 грн за   рахунок спеціального фонду, що в порівнянні із вартістю 

харчування відповідного періоду 2018 року більше  на 2,96 грн., або на 6,2%, по 

спеціальному фонду. 

 Із загальної кількості підопічних (26) на обслуговуванні знаходились 14 

підопічних (53,9%) з місцевих рад районного бюджету, 9 підопічних з 

Вижницького міського ОТГ (34,6%), 2 з Вашківецького міського ОТГ (7,7%) та 

1 з інших районів області (3,8%). 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.  

За І-е півріччя 2019 року надійшло коштів у вигляді субвенцій від 

об’єднаних територіальних громад в загальній сумі 960,5 тис.грн., при плані на 

І-е півріччя  2019 року-  960,5 тис.грн., або 100%, в тому числі від:  

Вашківецької міської територіальної громади 302,4 тис.грн., або 100% до 

плану на І-е півріччя 2019 року (232,0 тис.грн. на утримання 6 соціальних 

робітників, що надають соціальні послуги підопічним з території Вашківецької 

ОТГ, 45,9 тис.грн. на  надання соціальних та реабілітаційних послуг 1-му 

підопічному, який утримуються в відділенні стаціонарного догляду для 

постійного або тимчасового проживання в с.Коритне та 25,0 тис.грн. на 

відшкодування реабілітованим особам  пільг на житлово-комунальні послуги). 

Залишок не використаних коштів становить 13,8 тис.грн. по відшкодуванню 

реабілітованим особам  пільг на житлово-комунальні послуги. 

Вижницької міської територіальної громади в загальній сумі 658,1 

тис.грн. (на відшкодування реабілітованим особам пільг на житлово-комунальні 

послуги 50,0 тис.грн., утримання Вижницького територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в сумі 608,1 тис.грн. 
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Залишок не використаних коштів становить 33,7 тис.грн. по відшкодуванню 

реабілітованим особам  пільг на житлово-комунальні послуги. 

        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 

80-річного віку в сумі 116 млн. 279,1 тис.грн., або на 58 млн. 499,8 тис.грн. 

(33,5 %) менше відповідного періоду попереднього року, з них: 

- на надання пільг окремим категоріям  громадян в сумі 6 млн. 397,3 

тис.грн.,  або на 3 млн. 157,6 тис.грн. (у 2 рази) більше відповідного періоду 

попереднього року. Найбільшу питому вагу складають пільги за використаний 

природний газ - 83 % (5 млн. 308,7 тис.грн.), електроенергію – 10,6 % (679,5 

тис.грн.); 

- на  виплату  житлових  субсидій населенню на ЖКП видатки склали в 

сумі 24 млн. 783 тис.грн., або на 62 млн. 699 тис.грн. (-71,7%) менше 

відповідного періоду попереднього року у зв’язку з наданням житлових 

субсидій населенню у грошовій формі. Найбільшу питому вагу складають 

виплати житлових субсидій за споживання природного газу 83 % (20 млн. 569,1 

тис.грн.), електроенергію 4,1 % (1 млн. 024,6 тис.грн.). При цьому, загальна 

заборгованість по субсидіях станом на 01.07.2019 року становить 119,5 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 84 

млн. 047,4 тис.грн., або на 1 млн. 199,3 тис.грн. (1,4%) більше відповідного 

періоду попереднього року. Найбільшу питому вагу в зазначених виплатах 
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складають виплати допомоги  при народженні дитини – 20,9% (17 млн. 553,8 

тис.грн.), виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім"ям-50 

% (42 млн. 039,9 тис.грн.), державна соціальна допомога особам з інвалідністю 

з дитинства та дітям з інвалідністю – 11,5% (9 млн. 646,1 тис.грн.) та  виплати  

допомоги   на  дітей  одиноким  матерям-  6,6% (5 млн. 513,1 тис.грн.); 

         - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 

профінансовано в сумі  1 млн. 051,4 тис.грн. або 56,1% до уточненого плану на 

І-е півріччя 2019 року та на 157,7 тис.грн.(-13%) менше відповідного  періоду 

попереднього  року. 

 За І-е півріччя поточного року на виконання заходів районної 

комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств 

населення  "Турбота" на 2019-2021 роки профінансовано 172,3 тис.грн., або 

100% до уточненого плану на І-е півріччя 2019 року та більше на 53,1 тис.грн. 

(+44,5%) до відповідного періоду минулого  року. 

На  виконання заходів районної комплексної програми соціальної 

підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 

загиблих на 2017-2019 роки  використано коштів в сумі 52,5 тис.грн., або 58,9% 

до уточненого плану на І-е півріччя 2019 року, що більше на 0,5 тис.грн. (+64%)  

до відповідного періоду минулого року. Дані кошти використано на виплату 

матеріальної допомоги учасникам АТО в сумі 36,0 тис.грн., на здійснення 

безкоштовного відпуску медикаментів 6,8 тис.грн. та безкоштовного 

зубопротезування в сумі 9,7 тис.грн.  

По головному розпоряднику коштів “Вижницька районна державна 

адміністрація” видатки загального фонду за І-ше півріччя  2019 року склали 11 

млн. 606,9 тис.грн., що на 10 млн. 778,8 тис.грн.(1,4 рази) більше до 

аналогічного періоду минулого року ( у зв’язку  упорядкуванням структури 

районної державної адміністрації здійснено передачу бюджетних призначень 

від головного розпорядника коштів районного бюджету «Відділ охорони 

здоровя  райдержадміністрації» до головного розпорядника коштів районного 

бюджету «Вижницька районна державна адміністрації»), з них: 
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 за бюджетною програмою “ Заходи державної політики з питань дітей та 

їх соціального захисту” на виконання заходів Програми  подолання дитячої 

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

8,2 тис.грн. що на 2,0 тис.грн. (-19,6%)  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 – 132,8 тис.грн., що на 9,9 тис.грн. (+28,1%) більше до 

аналогічного періоду минулого року; 

 за бюджетною програмою “Здійснення заходів та реалізація проектів на 

виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь України`” на 

виконання заходів Програми оздоровлення і відпочинку дітей та розвитку 

молодіжної політики Вижницького району на 2016-2020 роки роки - 4,3 тис.грн. 

що на 10,2 тис.грн. (-70,3%) менше до аналогічного періоду минулого року; 

 видатки на фізичну культуру і спорт за  2018 рік склали 161,9 тис.грн., що 

на 441,5 тис.грн., або на 73,2% менше до аналогічного періоду минулого року, у 

зв’язку з ліквідацією дитячо-юнацької  спортивної школи з 1 вересня 2018 року 

із штатною чисельність 13 одиниць. відповідно до рішення 24 сесії районної 

ради УІІ скликання від 30.08.2018 року №94-24/18 «Про ліквідацію 

комунального закладу з фізкультури і спорту «Вижницька районна дитячо-

юнацька спортивна школа», в тому числі: 

 за бюджетною програмою “Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту” на виконання заходів районної цільової 

соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки 

видатки склали 52,3 тис.грн., або 97,5% до  уточненого плану на рік та  на 11,2 

тис.грн. (+24,2%) більше аналогічно до попереднього року; 

 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 – 7,8 тис.грн., 35,3% до уточненого плану на звітну дату та на 3,6 

тис.грн. більше 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” –
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101,8 тис.грн., 95,8% до уточненого плану на звітну дату та на 14,7 тис.грн. 

(+16,9%) більше попереднього року; 

 за бюджетною програмою “Сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва”  на виконання заходів Програми розвитку малого та 

середнього підприємництва у Вижницькому районі на 2019-2020 роки видатки 

за І-ше півріччя не проводились; 

 за бюджетною програмою “ Реалізація програм і заходів в галузі туризму 

та курортів”  на виконання заходів комплексної Програми розвитку 

туристичної галузі Вижницького району на 2016-2020 роки видатки за І-ше 

півріччя не проводились; 

 за бюджетною програмою “ Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення”  на на виконання заходів Районної програми 

“Забезпечення призову громадян на військову службу до Збройних сил України 

на 2016-2020 роки” видатки  склали 8,0 тис.грн., 14,9% до уточненого плану на 

звітну дату; 

 за бюджетною програмою “Фінансова підтримка засобів масової 

інформації”   на виконання заходів комплексної програми розвитку 

інформаційної та видавничої галузей Вижницького району на 2018-2020 роки – 

25,3 тис.грн., 62,4% до уточненого плану  на  звітну дату; 

 за бюджетною програмою “ Інші заходи  у сфері засобів масової 

інформації”  на на виконання заходів Комплексної програми розвитку 

інформаційної та видавничої галузей Вижницького району на 2018-2020 роки 

(книговидання) видатки за І-ше півріччя не проводились. 

            Відповідно до розпорядження Вижницької районної державної 

адміністрації від 02.04.2019 року №55 «Про передачу бюджетних призначень» 

здійснено передачу бюджетних призначень від головного розпорядника коштів 

районного бюджету «Відділ охорони здоровя  райдержадміністрації» до 

головного розпорядника коштів районного бюджету «Вижницька районна 

державна адміністрації» у зв’язку  упорядкуванням структури районної 

державної адміністрації.  

Видатки на утримання закладів охорони здоров’я району  за січень - 

червень поточного року склали всього 23 млн. 056,3 тис.грн., з них по 

загальному фонду склали 22 млн. 494,0 тис.грн., що становить 97,8% до 

уточненого плану на звітну дату (-506,1 тис.грн.) та на 10,1% (-2 млн. 518,0 

тис.грн.) менше минулого року, з них за рахунок: 
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 медичної субвенції з державного бюджету видатки склали 8 млн. 834,9 

тис.грн., медичної субвенції від Вижницької міської ради 5 млн. 604,0 тис.грн., 

Вашківецької міської ради 3 млн. 803,7 тис.грн., 

 додаткової дотації з обласного бюджету -  1млн. 976,8 тис.грн.,  

за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на централізовані 

заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет  - 718,2 тис.грн.,  

за рахунок коштів районного бюджету  1 млн. 256,5 тис.грн.( в т.ч. на 

заробітну плату з нарахуваннями – 830,8 тис.грн., на виконання заходів 

Районної програми підтримки та розвитку діяльності Берегометської лікарні 

Червоного Хреста на 2017-2019 роки –199,8 тис.грн., на виконання заходів 

Комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО 

та вшанування пам’яті загиблих на 2017-2019 роки – 16,5 тис.грн., на 

централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет  - 

110,4 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 78,3 тис. грн.; 

іншої субвенцій з місцевих бюджетів в сумі 222,4 тис.грн., на виконання 

заходів Районної програми підтримки та розвитку діяльності Берегометської 

лікарні Червоного Хреста на 2017-2019 роки. 

Із загальної суми видатків на оплату праці з нарахуваннями видатки 

склали 17 млн. 600,4тис.грн., що менше на 2 млн. 257,4 тис.грн. (-11,4%) 

порівняно з попереднім роком; видатки на медикаменти і перев’язувальні 

матеріали та відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів 

безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно 

до законодавства– 1 млн. 779,2 тис.грн., що менше на 0,3 тис.грн. (-0,1%) до 

відповідного періоду 2018 року; харчування – 250,4 тис.грн., що більше на 19,3 

тис.грн.(+ 8,4%) до відповідного періоду 2018 року; оплату комунальних послуг 

та енергоносіїв –1 млн. 976,1 тис.грн., що менше  на 19,5 тис.грн. (-1,0 %) до 

аналогічного періоду 2018 року .  

Штатна чисельність працівників по комунальній установі «Вижницька 

центральна районна лікарня» станом на 01.07.2019 року становить 467,25 

одиниць та фактично зайнятих 465,25 одиниць. Ліжковий фонд по звичайних 
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стаціонарах станом на 01.07.2019 року становить 230 ліжок.  Кількість ліжко-

днів за звітний період становить 36,9 тис. ліжно-днів.  

Фактична вартість медикаментів на один ліжко-день в лікарні становила 

16,36 грн., що на 0,37 грн. (+2,3%) більше від планової  вартості (15,99 грн.) та  

на 3,58 грн. (+28,0%) більше від фактичної вартості за звітний період 2018 рік, 

харчування – 12,65 грн., що на 0,70 грн. (+5,9%) більше від планової  вартості 

(11,95 грн.) та на 0,13 грн. (-1,0%) менше від фактичної вартості  за  звітний 

період 2018 рік). 

Із загальної суми видатків видатки за бюджетною програмою 

“Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” склали 21 

млн.507,3 тис.грн., в тому числі загального фонду 20 млн. 945,0 тис.грн., що 

становить 99,2% до уточненого плану на звітну дату та на 1 млн. 731,8 тис.грн. 

більше (+9,0%) до аналогічного періоду 2018 року, з них на оплату праці з 

нарахуваннями 17 млн. 600,4 тис.грн., що на 2 млн. 257,4 тис.грн. менше (-

11,4%). Кредиторська заборгованість по захищених статтях видатків станом на 

01.07.2019 року по КУ «Вижницька центральна районна лікарня»  складає 574,4 

тис.грн., в тому числі на заробітні плату – 227,8 тис.грн., на нарахування на 

заробітну плату – 346,6 тис.грн. 

За бюджетною програмою “Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” 

видатки  склали 76,2 тис.грн., в тому числі загального фонду 76,2 тис.грн., що 

становить 80,2% до уточненого плану на звітний період та на 556,6 тис.грн. 

менше (-88,0%) до аналогічного періоду 2018 року у зв’язку з реалізацію 

медичної реформи в частині надання первинної медичної допомоги. Зазначені 

кошти спрямовано на енергоносії. 

За бюджетною програмою “Первинна медична допомога населенню, що 

надається амбулаторно- поліклінічними закладами (відділеннями)” склали 98,9 

тис.грн., в тому числі загального фонду – 98,9 тис.грн., що становить 72,3 % до 

уточненого плану на звітну дату та на 2 млн. 697,2 тис.грн. менше (-96,5%) 

аналогічного періоду 2018 року у зв’язку з реалізацію медичної реформи в 

частині надання первинної медичної допомоги. Зазначені кошти спрямовано на 

придбання безкоштовних медикаментів пільгової категорії населення. 

Видатки на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет слали 828,6 тис.грн., що становить 93,8% до уточненого 

плану на звітну дату та на 51,1 тис.грн. більше (+6,6%) до аналогічного періоду 
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2018 року, в тому числі  за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету в 

сумі 718,2 тис.грн., за рахунок коштів районного бюджету в сумі 110,4 тис.грн.. 

             У 2019 році  з врахуванням змін передбачено видатки на централізовані 

заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 1млн.836,0 

тис.грн. , в тому числі за рахунок субвенції  з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної 

субвенції в сумі 1 млн. 289,5 тис.грн., за рахунок залишку коштів субвенції  з 

місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я 

за рахунок коштів медичної субвенції, що утворився на початок року в сумі 

116,5 тис.грн.,  за рахунок коштів районного бюджету в сумі 430,0 тис.грн. 

Потреба в асигнуваннях на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 

(297 чол.) на 2019 рік складає 2млн.710,8 тис.грн. Видатки на цукрознижувальні 

припарати хворим на цукровий та нецукровий діабет не забезпечено в сумі  

874,8 тис.грн. 

 На відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань профінансовано кошти в сумі 78,3 тис.грн., що становить 100% до 

плану на рік та плану на звітну дату та на 148,7 тис.грн. менше (-65,5%) до 

аналогічного періоду 2018 року. 

За бюджетною програмою “Інші  програми та заходи у сфері охорони 

здоров’я” проведено видатки в сумі 467,0 тис.грн., або 68,2% до уточненого 

плану на зітну дату та менше на 148,3 тис.грн. (-24,1%) до аналогічного періоду 

2018 року. 

 Зазначені видатки включають видатки на безкоштовне 

зубопротезування – 34,8 тис.грн. (18 осіб), 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 9,7 тис.грн. (4 особи),  

на оплата проїзду хворим за межами області в сумі 0,8 тис.грн., на 

фінансування програми підтримки та розвитку діяльності Центру Червоного 

Хреста для медико-соціальної підтримки та реабілітації на 2017-2019 роки в 

сумі 422,2 тис.грн. (кошти районного бюджету – 199,8 тис.грн., кошти іншої 

субвенції місцевих рад -222,4 тис.грн.) 

Видатки спеціального фонду склали 562,3 тис.грн., або 40,3% до 

уточненого плану на рік та на 762,1 тис.грн. (-57,5%) менше до минулого року, 

з них:  
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по КТКВК МБ 0712010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню” видатки склали 562,3 тис.грн., в т.ч. на виплату заробітної плати з 

нарахуваннями працівникам відділення ортопедичної стоматології – 135,2 

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

стоматології та на придбання господарських товарів – 251,9 тис.грн., оплата за 

енергоносії – 9,7 тис.грн., медикаменти – 165,7 тис.грн.   

За  2019 рік надійшло власних надходжень по установах охорони 

здоров’я району в загальній сумі 500,8 тис.грн., або на 45,3 тис.грн. (+9,9%) 

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

274,2 тис.грн., від здачі в оренду вільних приміщень 57,5 тис.грн., від 

господарської діяльності 1,4 тис.грн., благодійних коштів надійшло в сумі 167,7 

тис.грн. 

 По головному розпоряднику коштів “Відділ культури 

райдержадміністрації” видатки на утримання установ і закладів культури та 

мистецтва по загальному фонду склали 2 млн. 774,7 тис.грн., що становить 

98,9% до уточненого плану І-е півріччя 2019 року та більше на 194,2 тис.грн. до  

відповідного періоду минулого року (+7,5%).  

Із загальної суми видатків видатки на оплату праці з нарахуваннями 

склали  -   2 млн.614,9 тис.грн., що становить 100% до уточненого плану на І-е 

півріччя 2019 року та більше на 280,3 тис.грн. (+12%) до відповідного періоду  

2018 року, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 49,0 тис.грн., або 

менше на 36,3 тис.грн. (-42,6 %) до  відповідного періоду 2018 року. 

На утримання бібліотек видатки загального фонду склали 454,4 тис.грн., 

або менше на 22,1 тис.грн. до відповідного періоду минулого року (+5,1%), з 

них на оплату праці з нарахуваннями – 445,6 тис.грн., що більше на 37,1тис.грн. 

(+9,1%) до  відповідного періоду минулого року. 

На утримання районного будинку народної творчості та дозвілля – 292,9 

тис.грн., або більше на 8,9 тис.грн. (+3,1%) до відповідного періоду минулого 

року, з них на оплату праці з нарахуваннями –278,5 тис.грн., що більше на 20,0 

тис.грн. (+7,7%) до відповідного періоду минулого року.    

На функціонування школи естетичного виховання дітей району 

профінансовано 1 млн. 576,9 тис.грн., або більше ніж у відповідному періоді 

2018 року на  165,5 тис.грн. (+11,7%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 

1 млн.545,7 тис.грн., або більше на 178,6 тис.грн. (+13,1%). до відповідного 

періоду минулого року. 
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На інші культурно-освітні заклади та заходи (народні колективи та 

централізовану бухгалтерію) – 450,5 тис.грн., або більше відповідно на 58,2 

тис.грн. (+14,8%), з них на оплату праці з нарахуваннями –345,2 тис.грн., або 

більше до відповідного періоду  минулого року на 44,8 тис.грн. (+14,9%). 

Видатки спеціального фонду склали 487,5 тис.грн., або 70,2% до 

уточненного плану на 2019 рік.  Із загальної суми видатків спеціального фонду 

капітальні видатки  (кошти  наданої субвенції з державного бюджету на 

соціально-економічни розвиток окремих територій) склали 366,9 тис.грн., при 

уточненному плані на І-е півріччя 2019 року  518,7 тис.грн., або виконання 

становить 94%.  

За  І-ше півріччя 2019 року надійшло власних надходжень, отриманих як 

плата за послуги, що надаються бюджетними установами, в загальній сумі 80,3 

тис.грн., що становить 56,4% до уточненого плану на 2019 рік та на 4,1 тис.грн. 

(-4,8%) менше до відповідного періоду 2018 року, в тому числі: від читання 

літератури та послуг ксерокопіювання – 2,1 тис.грн., що на рівні відповідного 

періоду минулого року, від плати за навчання в школі естетичного виховання 

дітей – 65,7 тис.грн., або більше на 3,0 тис.грн. (+4,8%)  до відповідного періоду 

2018 року, проведення вистав та концертів народними колективами та 

культурно-масових заходів – 12,0 тис.грн., або на 6,0 тис.грн. більше  до  

відповідного періоду 2018 року (+100%), коштів від здачі в оренду вільних 

приміщень в сумі 0,4 тис.грн., що менше на 13,2 тис.грн. до відповідного 

періоду минулого року. 

 

СТАН ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ 

УСТАНОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 

Обсяг дебіторської заборгованості загального фонду районного бюджету 

станом на 01.01.2019 р.складає  21,9 тис.грн., що порівняно з початком року  

більше на 158,2 тис.грн. (на 01.07.2019 р. склала 180,0 тис.грн.). 

Протермінована дебіторська  заборгованість на звітну дату – відсутня. 

Дебіторська заборгованість за рахунок державних трансфертів по 

управлінню соціального захисту населення складає 154,2 тис.грн., з них: 128,9 

тис.грн. - по природному газу, яка виникла за рахунок  проведення  розрахунку 

невикористаних сум субсидій за опалювальний період 2018-2019 років; 25,3 

тис.грн.- по електроенергії, яка виникла за рахунок проведення перерахунку 

субсидій на оплату електроенергії у  січні 2019 році. 
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Обсяг кредиторської заборгованості загального фонду в порівнянні з 

початком року  зменшився на 727,9 тис.грн. (01.01.2019 р. – 1 млн 694,7 

тис.грн.) і станом на 01.07.2019 р. склав 966,8 тис.грн.(протермінована 

кредиторська заборгованість відсутня).  

За рахунок державних трансфертів кредиторська заборгованість станом 

на 01.07.2019 рахується по управлінню соціального захисту населення в сумі 

392,4 тис.грн., яка утворилася за рахунок недофінансування субвенції з 

державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на 

оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 

водовідведення, квартирної  плати (утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій),  управління багатоквартирним будинком, вивезення 

побутового сміття та рідких нечистот  та  надання пільг та житлових субсидій 

населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу у червні 2019 року та зменшилася на 1 млн. 302,2 тис.грн. 

Протермінована кредиторська заборгованість станом на 01.07.2019 року 

відсутня.  

Обсяг дебіторської заборгованості спеціального фонду районного 

бюджету порівняно з початком року (на 01.01.2019 р. – 176,0 тис.грн.) 

збільшився на  0,5 тис.грн. і станом на 01.07.2019 р. склала 176,5 тис.грн., 

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

власних коштів бюджетних установ – 21,3 тис.грн., з неї по відділу освіти – 18,2 

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

установах, по відділу культури – 3,1 тис.грн. по платі батьків за навчання в 

школах естетичного виховання дітей. 

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(01.01.2019 р. – 43,1 тис.грн.) зменщилась на 22,2 

тис.грн. і станом на 01.07.2019 р. складає  20,9 тис.грн., термін оплати якої не 

настав – відсутня). 
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По доходах кредиторська заборгованість на звітну дату складає  20,9 

тис.грн., з них: по відділу освіти – 18,8 тис.грн. на утримання дітей в дитячих 

дошкільних установах, по відділу культури – 2, тис.грн за навчання в школах 

естетичного виховання. 

ДЕПОЗИТИ 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 

року  № 6 “Про затвердження Порядку розміщення  тимчасово вільних коштів 

місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках” із змінами, у  

січні 2019 році фінасовим  управлінням Вижницької РДА було розміщено 

тимчасово вільні кошти загального фонду районного бюджету на депозитному 

рахунку в  ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» під 15% 

річних на  суму  3 млн.грн., з яких знято 26.03.2019 року 400,0 тис.грн.,  

24.04.2019 року 700,0 тис.грн. та 25.06.2019 200,0 тис.грн..  Станом на 

01.07.2019 року залишок тимчасово вільних коштів на депозитному рахунку 

становить 1 млн. 700 тис.грн.  внаслідок чого на 01.07.2019 року залучено 

додатково 128,5 тис.грн. 

       

      ТРАНСФЕРТИ, ОДЕРЖАНІ З ДЕРЖАВНОГО, ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ 

ТА ІНШИХ БЮДЖЕТІВ, НАДАНІ ТРАНСФЕРТИ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ 

 

До районного бюджету надійшло трансфертів у сумі 210 млн.406,2 

тис.грн., або 51,7% до уточненого плану на 2019 рік, 93,9% (-13 млн. 

695,5тис.грн.) до плану на звітну дату, та на 18,9% (-48 млн. 971,0тис.грн.) 

менше, ніж за відповідний період минулого року. Питома вага трансфертів у 

всіх доходах району становить 93,3%. 

Із загальної суми трансфертів надійшло державних трансфертів в сумі 

70млн.289,7 тис.грн., або 100% до плану на звітну дату та на 8 млн. 

718,6тис.грн. (14,2%) більше до відповідного періоду минулого року, в тому 

числі: базової дотації 12 млн. 144,6 тис.грн., або 100% до плану на звітну дату 

та на 3млн.259,8 тис.грн.(36,7%) більше до відповідного періоду минулого 

року, освітньої субвенції з державного бюджету 4 млн. 653,5 тис.грн., або 

100% до плану на звітну дату та на 5 млн. 505,8 тис.грн. (13,4%) більше 

відповідного періоду минулого року, медичної субвенції з державного 

бюджету надійшло 8 млн. 839,1 тис.грн., або 100% до плану на звітну дату та 
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на 2 млн. 818,0 тис.грн. (24,2%) менше відповідного періоду минулого року, 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2 млн. 771,0 

тис.грн., або 100% до плану на звітну дату. 

 Додаткової дотації з обласного бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я 

надійшло в 9 млн.906,0тис.грн., або 100% до плану на звітну дату та на 683,4 

тис.грн. (7,4%) більше до відповідного періоду минулого року. 

Надійшло субвенції на соціальні виплати з державного бюджету в сумі 

116 млн. 279,2 тис.грн., або 89,9% (-13 млн. 132,7 тис.грн.) до плану на звітний 

період та на 58 млн. 499,8 тис.грн. (33,5%) менше, ніж за відповідний період 

минулого року, в тому числі: 

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

та соціальної допомоги – 84 млн. 047,4 тис.грн., або 91,7% до плану на звітний 

період та на 1 млн. 199,3 тис.грн. (1,4%) більше відповідного періоду минулого 

року; 

субвенції на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування–1 млн. 1051,4 тис.грн., або 56,1% 

до  уточненого плану на звітний період та на 157,7 тис.грн. (-13%) менше 

відповідного періоду минулого року; 

субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 

електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати – 27 млн. 838,5 тис.грн., або 87,6% до плану 

звітного періоду та на 60 млн.023,1 тис.грн. (68,3%) менше ніж за відповідний 

період минулого року; 

субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 3 млн. 341,9 

тис.грн., або 82,2% до плану звітного періоду та на 16,8% (+481,7 тис.грн.) 

більше ніж за відповідний період минулого року. 

Надійшло субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам (з 

обласного бюджету) в сумі 12 млн. 327,7 тис.грн., або 97,6% (-270,0 тис.грн.) до 

плану на звітний період та на 500,7 тис.грн. (+4,2%) більше, ніж за відповідний 

період минулого року, в тому числі: 
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субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 544,6 тис.грн., або 100% до 

плану на звітний період; 

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 420,4 тис.грн., 

або 67,8% до плану на звітний період та на 92,4 тис.грн. (+28,2%)  більше до 

минулого року; 

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 138,8 тис.грн. або 100% до плану та на 133,1тис.грн. (49,0%)  менше 

до минулого року; 

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 505,1 тис.грн., або 100% до 

плану на звітний період та на 58,2 тис.грн. (10,3%)  менше до минулого року; 

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

рахунок коштів медичної субвенції – 10 млн. 045,4 тис.грн., або 100% до плану 

на звітний період та на 390,3 тис.грн. (-3,7%) менше минулого року, в тому 

числі від Вашківецької міської ради на вторинну медичну допомогу – 

3млн.803,7 тис.грн., Вижницької міської ради –на вторинну медичну допомогу – 

5 млн.607,3 тис.грн.; на безкоштовні цукрознижувальні лікарські засобами для 

хворих на цукровий та нецукровий діабет – 633,4 тис.грн.. 

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 23,1 тис.грн., 

або 100% до плану на звітний період; 

субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 

окремих захворювань – 78,3тис.грн., або 100% до плану на звітний період та на 

149,8 тис.грн. (65,7%)  менше до минулого року; 

субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету в сумі 572,0 тис.грн., або 100% до плану на звітний період . 

Отримано іншої субвенції з міських, селищного, сільських бюджетів 

районним бюджетом  по загальному фонду в загальній сумі 1 млн. 603,6 

тис.грн., в тому числі з Вижницького міського бюджету - в сумі 956,0 тис.грн., з 

них на утримання Вижницького будинку дитячо-юнацької творчості 137,9 
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тис.грн. (100% до плану на звітний період), Вижницького територіального 

центру  соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 608,1 тис.грн. 

(100% до плану), відшкодування пільг реабілітованим громадянам за житлово-

комунальні послуги 50,0 тис.грн.; Вашківецького міського бюджету в сумі 

302,4 тис.грн., з них на відшкодування пільг реабілітованим громадянам за 

житлово-комунальні послуги 25,0 тис.грн., на  утримання Вижницького 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) 277,4 тис.грн. (100% до плану), обласного бюджету в сумі 11,0 тис.грн., 

яка передбачена відділу освіти райдержадміністрації на відзначення 

переможців фестивалю-конкурсу «Розквітай, писанко!»; 

Берегометського селищного бюджету в сумі 90,0 тис.грн. на виконання 

заходів Комплексної програми підтримки та розвитку діяльності Центру 

Червоного Хреста для медико-соціальної підтримки та реабілітації на 2017-

2019 роки при плані на січень-червень 350,0 тис.грн., надійшло 90,0 тис.грн., 

або тільки 25,7% до плану. 

Долішньошепітського сільського бюджету в сумі 21,8 тис.грн., на 

харчування дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

Долішньошепітського НВК та Лопушнянської ЗОШ І-ІІІст. 

Лукавецького сільського бюджету в сумі 132,4 тис.грн., з них на 

харчування   дітей із малозабезпечених сімей для Лукавецької ЗОШ І-ІІІст. та 

Вовчинецької ЗОШ І-ІІ ст. в сумі 100,0 тис.грн., на виконання заходів 

Комплексної програми підтримки та розвитку діяльності Центру Червоного 

Хреста для медико-соціальної підтримки та реабілітації на 2017-2019 роки в 

сумі 32,4 тис.грн. 

Мигівського сільського бюджету в сумі 250,0 тис.грн., з них на виконання 

заходів Комплексної програми підтримки та розвитку діяльності Центру 

Червоного Хреста для медико-соціальної підтримки та реабілітації на 2017-

2019 роки в сумі 100,0 тис.грн., на харчування  дітей пільгової категорії  

Мигівського НВК –опорний заклад Вижницької районної ради надійшли кошти 

в сумі 150,0 тис.грн. 

По спеціальному фонду в загальній сумі 160,0 тис.грн., в тому числі з 

Вижницького міського бюджету - в сумі 160,0 тис.грн., з них на  капітального 

ремонту об’єктів комунальної власності районної ради в сумі160,0 тис.грн. 

 Надано іншу субвенцію з районного бюджету бюджетам місцевого 

самоврядування на утримання дошкільних закладів та установ культури – 9 
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млн. 062,3 тис.грн., або 100% до плану на звітну дату  та на 1 млн.039,2 

тис.грн.(+12,1%) більше минулого року. 

 

 ФІНАНСУВАННЯ  РАЙОННИХ ПРОГРАМ 

 

На фінансування місцевих програм з районного бюджету за І-е півріччя 

2019 року спрямовано коштів у загальній сумі 1544,2 тис.грн., або 73,5% до 

уточненого плану на І-е півріччя 2019 року, з них: 

- на фінансування програми підтримки ветеранів Афганської війни, 

учасників бойових дій та їх сімей  ветеранів на 2019-2022 роки – 28,6 тис.грн., 

або 62% до уточненого плану на І-е півріччя 2019 року та менше на 4,0 тис.грн. 

до  відповідного періоду минулого року, або на 12,3%;  

- на фінансування районної програми підтримки діяльності Вижницької 

районної організації ветеранів України на 2017-2021 роки – 90,6 тис.грн., або 

58,7% до уточненого плану на І-е півріччя 2019 року та більше на 5,1 тис.грн. 

до  відповідного періоду минулого року, або на 6 %; 

- на фінансування комплексної програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району  на 2018-2020 роки – 139,4 тис.грн., 

або 81,4% до уточненого на І-е півріччя 2019 року та більше на 33,8 тис.грн. до 

відповідного періоду минулого року, або на 32%; 

- на фінансування програми оздоровлення і відпочинку дітей та розвитку 

молодіжної політики Вижницького району на 2016-2020 роки – 42,6 тис.грн., 

або 87,5% до уточненого плану на І-е півріччя 2019 року та менше на 44,8 

тис.грн. до відповідного періоду минулого року, або на 51,2%; 

- на фінансування районної цільової соціальної програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки – 52,3 тис.грн., або 97,6% до 

уточненого плану на І-е півріччя 2019 року та більше на 10,2 тис.грн. до 

відповідного періоду минулого року, або 24,2% ; 

- на фінансування програми розвитку цивільного захисту, забезпечення 

пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у 

Вижницькому районі на 2016-2019 роки – 60,0 тис.грн., або 100% до 

уточненого плану на І-е півріччя 2019 року та більше на 35,0 тис.грн.  до  

відповідного періоду минулого  року, або  140%; 

 - на фінансування районної програми підвищення ефективності 

виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної 
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регіональної політики та впровадження реформ на 2019-2021 роки – 45,0 

тис.грн., або 100% до уточненого плану на І-е півріччя 2019 року, у 

відповідному періоді минулого року дана програма не діяла та не 

фінансувалась; 

-  на фінансування комплексної програми підтримки та розвитку діяльності 

Центру Червоного Хреста для медико-соціальної підтримки та реабілітації на 

2017-2019 роки – 422,2 тис.грн.(кошти районного бюджету – 199,8 тис.грн., 

кошти іншої субвенції місцевих рад 222,4 тис.грн.), або 66,8% до уточненого 

плану на І-е півріччя 2019 року та менше на 141,6 тис.грн.  до відповідного 

періоду минулого року, або на 25,1%; 

- 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 – 

52,5 тис.грн., або 58,9% до уточненого плану на І-е півріччя 2019 року, що 

більше на 20,5 тис.грн. до відповідного періоду минулого року; 

- на фінансування районної комплексної програми соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення  "Турбота" на 2019-2021 роки – 172,3 

тис.грн., або 100% до уточненого плану на І-е півріччя 2019 року та більше на 

53,1 тис.грн.; до відповідного періоду минулого  року, або  на 44,5%; 

- на фінансування програми протидії злочинності, забезпечення публічної 

безпеки і порядку у Вижницькому районі на 2016-2020 роки – 30,0 тис.грн., або 

100% до уточненого плану на І-е півріччя 2019 року, у відповідному періоді 

минулого року дана програма не фінансувалась; 

- на фінансування районної комплексної програми розвитку місцевого 

самоврядування Вижницького району на 2017-2021 роки – 55,4 тис.грн., або 

57,9% до уточненого плану на І-е півріччя 2019 року, у відповідному періоді 

минулого року дана програма не фінансувалась; 

- на фінансування районної програми подолання дитячої бездоглядності і 

безпритульності у Вижницькому районі на 2017-2021 роки – 8,2 тис.грн., при 

уточненому плані на І-е півріччя 2019 року, або 68,3% та  менше  на 2,0 тис.грн. 

до відповідного періоду минулого року;  

- на фінансування програми забезпечення призову громадян на військову 

службу до Збройних сил України на 2016-2020 роки – 8,0 тис.грн., або 14,9% до 

уточненого плану на І-е півріччя 2019 року, що на рівні із фінансуванням 

відповідного періоду минулого року; 
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- на фінансування програми матеріально-технічного забезпечення 

управління соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації на 

2018-2020 роки – 10,0 тис.грн., або 66,7% до уточненого плану на І-е півріччя 

2019 року та  більше на 5,0 тис.грн. до відповідного періоду минулого року; 

- на фінансування програми підвищення ефективності діяльності 

відділення інспекторів прикордонної служби "Красноїльськ" Чернівецького 

прикордонного загону на 2019 -2021 роки – 50,0 тис.грн., при уточненому плані 

на І-е півріччя 2019 року, у відповідному періоді минулого року кошти не 

фінансувались, оскільки не була прийнята  така програма; 

- 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  - 10,0 тис.грн., або 100% 

до уточненого плану на І-е півріччя 2019 року, у відповідному періоді минулого 

року програма не фінансувалась; 

 - на фінансування програми розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги та підтримки комунального некомерційного підприємства 

"Берегометський центр ПМСД" Вижницької районної ради на 2019-2021 роки – 

177,9 тис.грн., або 76,7% до уточненого плану на І-е півріччя 2019 року, у 

відповідному періоді минулого року дана програма не діяла та не 

фінансувалась; 

 - на фінансування районної комплексної програми розвитку культури 

Вижницького району на 2019 – 2021 роки- 89,2 тис.грн., або 81,1% до 

уточненого плану на І-е півріччя 2019 року та  більше на 22,2 тис.грн. до 

відповідного періоду минулого року. 

ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 

                    Резервний фонд районного бюджету затверджено рішенням 26 сесії 

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

районний бюджет на 2019 рік ” у сумі 500,0 тис.грн. Протягом І-го півріччя  

2019 року кошти резервного фонду не використовувались. 

Дякую за увагу! 

 

Запитання: Погребняк Р.М. – депутат районної ради. 

Чи є перевиконання районного бюджетута чи розміщені кошти в 

банку. 
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Відповідь: 

Кириляк Л.І. – начальник фінансового управління Вижницької 

районної державної адміністрації. 

Перевиконання районного бюджету становить 10,7 млн.грн., або 

106%. 

Розміщено 1,7 млн.грн. під 15% річних, в результаті чого до 

районного бюджету поступило 200,0 тис.грн.    

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження звіту  про 

виконання  районного бюджету  за І-ше півріччя 2019 року» за основу: 

За – 24, утримались – 0, проти – 0. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження звіту про 

виконання районного бюджету за І-й квартал 2019 року»   в цілому: 

За – 24, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (82-30/19 додається). 

 

Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового 

управління Вижницької районної державної адміністрації з питання «Про 

внесення змін до районного бюджету за 2019 рік».     

Шановні депутати! 

Пропонується внесення змін до районного бюджету на 2019 рік, 

зокрема: 

І. По доходах (додаток 1): 

1. Дохідна частина  районного бюджету по загальному фонду 

збільшується в цілому на 221 тис.322 грн. за рахунок: 

1) субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 298,0 тис.грн. 

передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. 

№ 500-р "Деякі питання розподілу у 2019 році 

2) цільових субвенцій,  наданих районному бюджету з : 
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 Вашківецького міського бюджету (відповідно до рішення міської ради 

від 14.06.2019 №263-35/19  «Про внесення змін до міського бюджету на 2019 

рік») субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові кошти для 

медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб, вторинний рівень 

медичної допомоги)  в сумі 5 тис.375 грн.; 

 Вижницького міського бюджету (відповідно до рішення Вижницької 

міської ради від 24.07.2019 №176-31/19«Про внесення змін до міського 

бюджету на 2019 рік»), яка передбачається районному центру соціальних 

служб для сім’ї , дітей та молоді райдержадміністрації в сумі 20,0 тис. грн. на 

оплату праці з нарахуваннями; 

 зменшення обсягу цільової субвенції, раніше наданої районному 

бюджету з  Вижницького міського бюджету (відповідно до рішення Вижницької 

міської ради від 24.07.2019 №176-31/19«Про внесення змін до міського 

бюджету на 2019 рік») на 102 тис.053 грн. у зв’язку  безоплатною передачею 

районного будинку дитячої та юнацької творчості зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність 

Вижницької міської територіальної громади та фінансування з Вижницького 

міського бюджету у відповідності з рішенням сесії Вижнцької районної ради 

від 18.04.2019 року №44-28/19; 

2. Дохідна частина районного бюджету по спеціальному фонду 

збільшується на 594 тис. грн. за рахунок: 

1) субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській 

місцевості в сумі 594,0 тис.грн., передбачених розпорядженням Чернівецької 

обласної державної адміністрації від 29 липня 2019 р. № 740-р "Про внесення 

змін до розпорядження обласної державної адміністрації від 12 листопада 2018 

року №1245-р". 

ІІ. По фінансуванню (додаток 2): 

1. Розподіляється по загальному фонду вільний залишок коштів 

загального фонду районного бюджету в сумі 47,0 тис. грн. 

2. Збільшується обсяг коштів, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), на 262,0 тис. грн. 

ІІІ. По видатках (додатки 3, 4, 5, 6  ): 
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Видаткова частина районного бюджету збільшується в цілому на              

862 тис. 322 грн., в тому числі за загальним фондом – на 6 тис. 322 грн., 

спеціальним фондом – на 856,0 тис. грн.  

Зокрема, у зв’язку із зазначеним вносяться відповідні зміни по наступних 

головних розпорядниках коштів районного бюджету: 

 По районній державній адміністрації збільшено видатки на 421 тис. 375 

грн., зокрема за бюджетними програмами : 

- “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню ” 

передбачено асигнування у сумі  5 тис. 375 грн.  для медичного обслуговування 

внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету 

на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів 

медичної субвенції; 

- “Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, 

спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості ” 

передбачено асигнування у сумі   440,0 тис. грн. на придбання телемедичного 

обладнання для амбулаторій загальної практики сімейної медицини  району, в 

тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у 

сільській місцевості (спеціальний фонд) в сумі 396,0 тис.грн. та за рахунок 

коштів районного бюджету в сумі 44,0 тис.грн. за рахунок перерозподілу 

асигнувань, а саме: 

-  зменшення асигнувань за бюджетною програмою “Первинна медична 

допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами 

(відділеннями)” в сумі 44,0 тис.грн.; 

- “Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для 

сім`ї, дітей та молоді” передбачено асигнування у сумі   20,0 тис. грн.  для 

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

оплату праці з нарахуваннями за рахунок іншої субвенції з Вижницького 

міського бюджету. 

По відділу освіти райдержадміністрації обсяг асигнувань по 

спеціальному фонду збільшується на загальну суму 218,0 тис. грн., з них: 

-за бюджетною програмою “Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”  

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідних 
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субвенцій з державного бюджету передбачено асигнування в сумі 171 тис. грн. 

в тому числі: по КЕКВ 3132 ”Капітальний ремонт інших об’єктів” на 

капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Слобода-Банилівського НВКI 

ім.В.В.Проскурняка, с. Слобода-Банилів Вижницького району в сумі 90,0 

тис.грн., капітальний  ремонт кафельних пічок Вовчинецької загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів с.Вовчинець Вижницького району в сумі 88,0 тис.грн.,  по 

КЕКВ 3110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

” на придбання компютерного обладнання для Лопушнянськоїї ЗОШ I—III 

ступенів, с. Лопушна Вижницького району в сумі 20 тис.грн., на придбання  

спортивного інвентарю для Бережницького навчально-виховного комплексу 

(загального навчального закладу І-ІІ ступенів дошкільного навчального 

закладу) Вижницької районної ради Чернівецької області с. Бережниця 

Вижницького районув сумі 20 тис.грн.  

Також, у межах затверджених видатків по загальному фонду здійснюється 

перерозподіл за бюджетними програмами та між кодами економічної 

класифікації видатків, а саме:  

- за бюджетною програмою «Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» зменшуються 

асигнування на 121 тис. 853 грн., в тому числі: за КЕКВ 2111 зменшуються 

асигнування на 83 тис. 953 грн., за КЕКВ 2120 зменшуються асигнування на 37 

тис.900 грн. у зв’язку  безоплатною передачею районного будинку дитячої та 

юнацької творчості зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міст району у комунальну власність Вижницької міської територіальної 

громади та фінансування з Вижницького міського бюджету у відповідності з 

рішенням сесії Вижнцької районної ради від 18.04.2019 року №44-28/19. 

Надається субвенція з районного бюджету місцевим бюджетам за рахунок 

коштів субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету в сумі 80,0 тис. грн. в тому числі: Мигівському сільському 

бюджету в сумі 20,0 тис. грн., на придбання компютерного обладнання для 

Великівського сільського клубу Мигівської сільської ради, с. Велике 

Вижницького району, Вашківецькому міському бюджету в сумі 60,0 тис. грн. 

на придбання медичного обладнання для Банилівської амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини, с. Банилів Вижницького району. 
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Надається субвенція з районного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у 

сільській місцевості за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

(спеціальний фонд) в сумі 198,0 тис.грн., в тому числі: Вашківецькому 

міському бюджету  на придбання телемедичного обладнання для амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини по вул.Шкільна 6, в с.Коритне в сумі 

99,0 тис.грн., на придбання телемедичного обладнання для амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини по вул.Гостинець 112, в с.Банилів в сумі 

99,0 тис.грн. 

Надається інша субвенція з районного бюджету Вашківецькому міському 

бюджету в сумі 22,0 тис.грн. на співфінансування  придбання телемедичного 

обладнання для амбулаторій загальної практики сімейної медицини. 

Надається  інша субвенція з районного бюджету Вижницькому міському 

бюджету у відповідності з рішенням сесії Вижнцької районної ради від 

18.04.2019 року №44-28/19 безоплатною передачею районного будинку дитячої 

та юнацької творчості зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міст району у комунальну власність Вижницької міської територіальної 

громади та фінансування з Вижницького міського бюджету в сумі 19,8 тис. грн. 

за рахунок скорочення видатків на ці цілі по відділу освіти 

райдержадміністрації. 

Надається інша субвенція з районного бюджету Слободи – Банилівському 

сільському бюджету в сумі 25,0 тис.грн. на оплату праці з нарахуваннями. 

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 засіданні 

колегії районної ради було внесено наступні зміни: 
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Фінансовому управлінню районної державної адміністрації при внесенні 

змін до районного бюджету на 2019 рік врахувати додаткові видатки за рахунок 

вільного залишку коштів загального фонду районного бюджету, а саме: 

- Управлінню Служби безпеки України в Чернівецькій області на 

виконання заходів відповідно до Програми протидії злочинності, забезпечення 

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

(придбання паливно-мастильних матеріалів на службові автомобілі для 

здійснення рейдових перевірок, профілактики злочинності) - 10,0 тис. грн.; 

- Вижницькій районній  державній адміністрації для придбання 

спортивного інвентаря, м’ячів для дитячої футбольної команди «Юніор». 

с.Мигове – 10,0 тис.грн.; 

- Сл.Банилівській сільській раді на оплату праці працівників бюджетних 

установ – 25,0 тис.грн. 

3.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації здійснити 

перерозподіл коштів в межах загальних асигнувань на 2019 рік: 

- відділу освіти Вижницької районної  державної адміністрації за 

рахунок економії видатків на споживання природного газу по загальноосвітніх 

школах району для проведення поточного ремонту Банилівської ЗОШ І-ІІІ ст., 

Берегометської ЗОШ І-ІІІ ст., Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст., Лопушнянської І-ІІІ ст. 

- 150,0 тис.грн.; 

- Вижницькій районній  державній адміністрації на фінансування КУ 

«Вижницька ЦРЛ» виділені кошти в лютому 2019 року на капітальні видатки, 

які було перерозподілено на поточні видатки, перерозподілити на капітальні 

видатки (капітального ремонту зовнішніх мереж системи теплопостачання 

внаслідок їх аварійного стану) в сумі 500,0 тис.грн. скоротивши поточні 

видатки в сумі 500,0 тис.грн. 

4.Погодити перерозподіл коштів відділу освіти Вижницької районної 

державної адміністрації згідно листа №01.34-946 від 5 серпня 2019 року. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2019 рік» за основу: 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2019 рік»   в цілому: 



 39 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (83-30/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження списку 

присяжних Вижницького районного суду Чернівецької області» за основу: 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження списку 

присяжних Вижницького районного суду Чернівецької області»   в цілому: 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (84-30/19 додається). 

 

Слухали: Андрюка М.І. – голову Вижницької районної ради «Про 

звіт голови районної ради»: 

Шановні депутати! 

Соціально-економічний розвиток України значною мірою залежить не 

лише від ефективної діяльності центральних органів влади, а і від діяльності 

регіональної державної влади та органів місцевого самоврядування. Місцеве 

самоврядування в цьому аспекті заслуговує на особливу увагу. Як видно, саме 

на рівні місцевого самоврядування можливим є поєднання інтересів держави 

(влади) і суспільства (народу), оскільки саме на місцевому рівні реалізуються 

завдання державної політики та здійснюється власна політика територіальних 

громад. Місцеве самоврядування залежить від державного устрою, історичних, 

національних, географічних та інших особливостей країни, в кожній країні воно 

має специфічну правову форму. 

Український народ зробив свій вибір на користь європейського вектора 

розвитку нашої держави, невід’ємною та необхідною складовою якого є ідея 

децентралізації влади, ефективного місцевого самоуправління та заможної 

самоврядної громади. Діяльність районної ради у 2018 році та першій половині 

2019, була невід’ємно поєднана зі змінами, що відбуваються у державі. 

Протягом періоду 2018 та І півріччя 2019 років продовжується процес 

передачі у комунальну власність об’єднаних територіальних громад об’єктів 
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спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району. Окрім 

об’єктів нерухомого майна, закріпленого за закладами освіти та охорони 

здоров’я, які були передані у 2017 році Вижницькій та Вашківецькій міським 

територіальним громадам, у 2018 та поточному 2019 роках рішеннями сесій 

районної ради у комунальну власність Вижницької міської територіальної 

громади передано Вижницьку районну дирекцію кіновідеомережі з закріпленим 

майном  та приміщенням кінотеатру ім.Т.Г.Шевченка  з гаражами.  

За пропозицією Вижницької міської територіальної громади здійснено 

передачу будівлі по вул.Небесної сотні,5а в м. Вижниця, установи та 

приміщення Районного будинку дитячої  та юнацької творчості, передано 

установу – Вижницьку районну бібліотеку для дітей. 

З метою збереження майна та покращення його технічного стану за 

зверненнями Вашківецької міської ради та Лукавецької сільської ради 

відбулася передача  окремих будівель та споруд спільної власності району у 

комунальну власність територіальних громад. 

На сьогодні до сфери управління майном спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району належить 38 об’єктів 

нерухомості (комплекси приміщень, будівлі та споруди). Окремі з них 

потребують проведення капітального ремонту, реконструкції, впровадження 

енергозберігаючих технологій.  

Основними напрямками у сфері управління об’єктами комунальної 

власності є покращення як їх технічного стану, підвищення ефективності 

використання шляхом передачі в оренду фізичним та юридичним особам, що 

дає змогу зберегти ці об’єкти, водночас сприяти розвитку малого бізнесу, а 

також стабільно наповнювати районний бюджет.  

Протягом звітного періоду районна рада продовжує координацію та 

контроль за процесом надання в оренду приміщень, які перебувають у спільній 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району. У І півріччі 2019 

року діяло 63 договори оренди та позички нежитлових приміщень, відповідно 

до яких надається  в оренду близько 5,5 тис. кв.м площі нерухомого майна.  

За 2018 рік  від оренди приміщень  надійшло 284,6 тис.грн, з них 30 

відсотків, а це - 93,9 тис.грн зараховано до загального фонду районного 

бюджету, а 70 відсотків  – до спеціальних фондів балансоутримувачів будівель 

та споруд, відповідно до прийнятого районною радою рішення. 
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У першому півріччі 2019 року поступило за оренду нерухомого майна 

144,3 тис.грн, в тому числі 43,3 тис. грн до загального фонду районного 

бюджету. Зазначені кошти спрямовуються на виготовлення технічної 

документації на будівлі та земельні ділянки під об’єктами,  проведення 

незалежної оцінки майна при його відчуженні, а також проведення поточних 

ремонтів приміщень спільної власності району. 

У 2018 році депутатами районної ради було прийнято Програму 

приватизації об’єктів спільної та комунальної власності територіальних громад 

сіл, селища, міст Вижницького району на 2018-2019 роки. У зв’язку з 

введенням у дію у 2018 році Закону України «Про приватизацію державного та 

комунального майна» сесією районної ради затверджено нову редакцію 

Програми, згідно якої у 2018-2019 роках відчужено об’єкт спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району на суму  47 392 

грн, кошти від продажу якого перераховано до бюджету розвитку району. За 

дорученням Долішньошепітської сільської ради було  проведено приватизацію 

об’єкта комунальної власності територіальної громади села Долішній Шепіт на 

суму 69 483 грн, кошти від продажу якого перераховано до сільського бюджету 

розвитку. 

Для забезпечення життєдіяльності Вижницького району у 2018 році були 

прийняті два важливих документи це: рішення «Про районний бюджет на 2018 

рік» та рішення «Про Програму економічного і соціального розвитку 

Вижницького району на 2018 рік». А у 2019 році вже заслухано та прийнято 

звіти про їх виконання. Аналогічні документи прийнято і у 2019 році. Протягом 

року у рішеннях «Про внесення змін до районного бюджету» на відповідний рік 

вносяться зміни та розподіляються додаткові кошти на фінансування видатків 

для функціонування бюджетних установ району. 

На сьогоднішній день в районі діють 27 районних програм, найбільші з 

яких фінансують соціально важливі питання. В першу чергу спрямовуються 

кошти на виплату матеріальних допомог соціально незахищеним верствам 

населення, ветеранам, реабілітованим громадянам, ветеранам Афганістану, 

воїнам АТО, їхнім сім’ям, та іншим. Зокрема, згідно районної програми 

розвитку місцевого самоврядування Вижницького району на 2017-2020 роки 

щорічно плануються та використовуються кошти на створення особистих 

депутатських фондів для виділення матеріальної допомоги малозабезпеченим 

верствам населення. В 2018 році на підставі змін, які були внесені до 
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відповідної Програми збільшено суму депутатського фонду на одного депутата 

із 3-х до 5-ти тисяч гривень. Таким чином депутатському корпусу районної 

ради за 2018 рік вдалося покращити матеріальний стан близько 150 соціально 

незахищеним громадянам, а за І-ше півріччя 2019 року матеріальну допомогу 

вже отримали – 67 осіб.  

Також, варто зазначити, що в минулому 2018 році до районної програми 

розвитку місцевого самоврядування Вижницького району на 2017-2020 роки 

були внесені зміни щодо участі Вижницької районної ради у регіональних, 

міжрегіональних, транскордонних та міжнародних проектах, де передбачене 

співфінансування даних проектів з районного бюджету. І вже в червні цього 

року, за рахунок цієї програми ми здійснили співфінансування 2-х проектів на  

загальну суму 11,0 тис.грн. 

          Протягом 2018 року та перше півріччя 2019 року забезпечується 

фінансування усіх галузей району. Для стабільного  функціонування в районі 

закладів освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, молоді та 

спорту, приймались депутатами районної ради рішення про затвердження 

районних бюджетів на 2018–2019 роки. Також забезпечувалось фінансування 

районних комплексних програм, які перш за все дали можливість отримувати 

малозабезпеченим громадянам, ветеранам, учасникам АТО щорічну одноразову  

матеріальну допомогу. Так, за 2018 рік було профінансовано з районного 

бюджету на виконання заходів Програм   2 млн. 432,3 тис.грн., Передбачено 

для їх виконання на 2019 рік  - 2 млн. 993,0 тис.грн., профінансовано за перше 

півріччя  поточного року 1 млн.544,2 тис.грн. 

          Завдяки співпраці  Вижницької районної ради та депутатів районної ради 

 проводяться заходи по зміцненню матеріальної бази закладів соціально-

культурної сфери. Крім того, за сприяння  депутата Верховної Ради Рибака 

Івана Петровича на об’єкти соціальної сфери району у 2018 році були виділені  

субвенції з державного бюджету  в загальній сумі 2 млн.892 тис.грн., на 2019 

рік – 2 млн.886 тис.грн., що  покращило інфраструктуру і умови в бюджетних 

закладах та установах району. 

       Отримані кошти дали можливість  завершити капітальні ремонти покрівлі 

будівлі Долішньошепітського НВК, приміщення Берегометської школи 

мистецтв (заміна вікон),  системи опалення Бережницького НВК, будівлі 

навчально-виховний комплекс «Берегометська гімназія», приміщення стадіону 

в с.Коритне (заміна вікон і дверей),  Великівського сільського клубу (заміна 
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вікон та дверей). Проведено  капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 

Берегометській с.Мигове на суму 57,0 тис.грн. Виконані роботи по 

капітальному ремонту вуличного освітлення із встановленням 

енергоефективних ліхтарів в с.Банилів, с.Слобода –  Банилів. Продовжуються 

капітальні ремонти ДНЗ №4 «Веселка» (заміна вікон), ДНЗ №2 «Росинка», 

також вуличного освітлення в смт. Берегомет, Банилівського ДНЗ. Розпочаті 

роботи по капітальному ремонту внутрішніх приміщень реанімації та 

гінекологічного відділення і денного стаціонару КУ «Вижницька центральна 

районна лікарня».Виготовляється проектно-кошторисна документація 

розвідувально-експлуатаційної свердловини ІІ групи з метою водопостачання 

Бережонського НВК І-ІІ ст.  

       Крім того придбано та планується придбати в заклади соціально-культурної 

сфери меблі, спортивне обладнання, мультимедійне, медичне  обладнання 

комп’ютерну техніку, тощо. 

       На впровадження державного стандарту Нової української школи в 

закладах освіти району використано коштів з освітньої субвенції в сумі                          

1 млн.36 тис. 369 грн. з районного – 301 тис. 288 грн. (це закупівля одномісних 

парт для першокласників, мультимедійного та дидактичного матеріалу). 

       За рахунок коштів районного бюджету в сумі 1 млн. грн., які були 

спрямовані на капітальний ремонт системи опалення Коритненської ЗОШ І-ІІІ 

ст.,в сумі 254,0 тис.грн., капітальний ремонт внутрішньої вбиральні НВК 

Берегометської гімназії в сумі 100,0 тис.грн., капітальний ремонт внутрішньої 

вбиральні  Сл. Банилівського НВК в сумі 100,0 тис.грн., капітальний ремонт 

котельні Берегометської ЗОШ №2 в сумі 207,0 тис.грн., капітальний ремонт 

пічок в Бережонському НВК на суму 30,0 тис. грн., капітальний ремонт 

каналізаційної системи в Банилівській ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 80,0 тис.грн.,  

проведено капітальний ремонт котельні Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст. на загальну 

суму – 100 тис. грн. 

       Здійснені роботи по встановленню віконних енергозберігаючих блоків в 

Бережницькому НВК на загальну суму – 99 тис. 300 грн., придбано бензопилу 

«Штіль» для Лопушнянської ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 15,0 тис.грн.                                         

        У 2018 році виділено з освітньої субвенції 128 тис. грн. для придбання 

комп’ютерної техніки для навчальних закладів. 

        За рахунок коштів районного бюджету в сумі 25 тис. грн. здійснено ремонт 

опалювальної системи в дошкільному підрозділі Сл.Банилівського НВК.  
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        З державного бюджету виділено 99 тис. 514 грн. для придбання 

обладнання хімічного кабінету Банилівської ЗОШ І-ІІІ ст. імені Івана 

Діяконюка та 99 тис. 513 грн. для придбання обладнання біологічного кабінету 

Коритненської ЗОШ І-ІІІ ступенів. За рахунок коштів освітньої субвенції було 

закуплено для шкіл району підручники «Християнська етика» в сумі 9,3 

тис.грн. 

        Для потреб районного інклюзивного ресурсного центру придбано 

мультимедійного та комп’ютерного обладнання за рахунок коштів освітньої 

субвенції  на суму 200,0 тис.грн., за рахунок коштів іншої субвенції в сумі 25,0 

тис.грн. виділено на ремонт приміщення ІРЦ.  

Для забезпечення навчальних закладів первинними засобами 

пожежогасіння, відділом освіти придбано 75 порошкових вогнегасників вагою 5 

кг на загальну суму – 30 тис. грн.  

За рахунок коштів залишку освітньої субвенції, який утворився на початок 

2019 року в сумі 5 млн. 509 тис.грн. Дані кошти було використано на 

придбання комп’ютерної техніки в сумі 2 млн.524 тис. грн., закупівлю 

підручників на суму 185,1 тис.грн. та придбання обладнання для кабінетів 

географії, фізики, хімії на суму 593,0 тис.грн. для загальноосвітніх закладів. 

На капітальний ремонт системи опалення для Коритненської ЗОШ І-ІІІ ст. 

та Бережницького НВК виділено та освоєно за рахунок коштів залишку 

освітньої субвенції кошти в сумі 970,2 тис.грн. 

На придбання матеріалів для капітального ремонту пічок 

Сл.Банилівському НВК було використано коштів в сумі 80,0 тис.грн. роботи 

виконані в повному обсязі. 

На придбання матеріалів для капітального ремонту пічок в 

Бережонському НВК було використано коштів в сумі 12,0 тис.грн. роботи 

виконані в повному обсязі. 

Придбано шкільні меблі для загальноосвітніх шкіл на суму 435,0 тис.грн. 

        На впровадження державного стандарту Нової української школи в 2019 

році у закладах освіти району виділено коштів з освітньої субвенції в сумі                                  

1 млн.03 тис. 700 грн. з районного – 84 тис. 915 грн. та із залишку коштів 

освітньої субвенції  який утворився на початок 2019 року в сумі 265,0 

тис.грн.(це закупівля одномісних парт для першокласників, мультимедійного та 

дидактичного матеріалу). 
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За січень-червень  освоєно коштів та придбано комп’ютерної техніки в 

кількості 52 одиниці, з них: за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 273,0 

тис.грн. за рахунок коштів місцевого бюджету 26,5 тис.грн. із залишку коштів 

освітньої субвенції в сумі 103,4 тис.грн. 

Проведено тендерні процедури та підписано угоди на закупівлю парт на 

суму 696,0 тис.грн. та на закупівлю дидактичного матеріалу на суму 127,0 

тис.грн. 

        За рахунок коштів районного бюджету у 2018 році у Берегометській школі 

мистецтв було проведено поточний ремонт внутрішньої вбиральні на суму 20,0 

тис.грн. У 2019 році було проведено експертизу проектно-кошторисної 

документації на капітальний ремонт Вижницького РБНТД – 19 тис.530 грн. 

         Багато роботи зроблено, але разом з тим є ще не вирішено ряд  нагальних 

проблем, а це: 

         по освіті: 

      - на поточний ремонт приміщень для Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст., 

Лопушнянської ЗОШ І-ІІІ ст., Д.Шепітського НВК, Берегометської ЗОШ І-ІІІст. 

№4. - 150,0 тис.грн. 

     - перекриття покрівель приміщень Коритненської ЗОШ І-ІІІ ст, 

Берегометської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Берегометської ЗОШ І-ІІІ ст.№3 та їдальні 

Бережницького НВК І-ІІ ст.  

         по медицині: 

          - придбання санітарного автомобіля для КУ «Вижницька центральна 

районна лікарня» - 600,0 тис.грн.; 

          - капітальний ремонт теплотраси та водоканалізаційної мережі  КУ 

«Вижницька центральна районна лікарня» - 1 млн.,500 тис.грн.(орієнтовна 

варстість)     

         по культурі: 

          - поточний ремонт внутрішніх приміщень Берегометської школи 

мистецтв - 30,0 тис.грн.; 

          -  капітальний ремонт фасаду Вижницького РБНТД – 200,0 тис.грн. 

   Вважаю, що районній раді вдалось консолідувати депутатський корпус і 

виробити єдину думку депутатів на поліпшення соціально-економічного 

становища і виконання соціальних зобов’язань перед громадянами, покращення 

їх добробуту. 
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Діяльність Вижницької районної ради є відкритою та доступною. 

Проведення засідань постійних комісій, колегій та засідань сесій завжди 

супроводжується розміщенням інформації щодо їх перебігу та прийнятих 

рішень на інтернет-ресурсах райради. У 2018 році, окрім сторінки на порталі 

Територіальні громади Чернівецької області, районна рада запустила сторінку у 

соціальній мережі Facebook та розробила свій власний сайт - rayradavn.gov.ua. 

Також, щодо розміщення інформації районна рада співпрацює з районною 

газетою «Вижницькі обрії» та районним радіомовленням «Радіо «Хвилі 

Черемошу». В даному напрямку налагоджені відносини і з районною 

державною адміністрацією, зокрема, з сектором внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю. За ініціативою депутатів організовано онлайн-

трансляцію засідань сесії районної ради. 

Загалом, за час роботи районної ради у 2018 році та першій половині 2019 

року, було проведено 10 засідань колегій, в тому числі спільно з колегією 

районної державної адміністрації - 2 засідання, на яких розглянуто – 22 

питання.  

Крім того, за звітний період було проведено 50 засідань постійних 

комісій, в тому числі: 17 спільних, 2 виїзних, на яких розглянуто 320 питань.  

Головним інструментом районної ради для вирішення питань 

життєдіяльності району є прийняття рішень на сесіях районної ради. Так, за 

звітний період, було проведено 9 пленарних засідань сесій районної ради VII 

скликання, на яких розглянуто 248 питань. 

Загалом, депутатами районної ради було прийнято і направлено ряд 

звернень, зокрема: + 2019 рік 

- до Президента України – 5;  

- до Прем’єр Міністра України – 4; 

- до Кабінету Міністрів України – 9; 

- до Верховної Ради України – 8; 

- до депутата Верховної Ради України Рибака І.П.– 6; 

- до Центральних органів виконавчої влади – 3; 

- до Чернівецької обласної державної адміністрації – 5; 

- до Чернівецької обласної ради – 5. 

Співробітництво громад є пріоритетним інструментом у досягненні 

поставлених завдань. Комунікативним майданчиком співробітництва - є 

входження до Асоціацій органів місцевого самоврядування та інших 



 47 

представництв. Це дає можливість співпрацювати не лише з організаціями 

свого району чи області, а й з іншими областями України та організаціями із-за 

кордону – і це є суттєвою перевагою органів місцевого самоврядування перед 

органами виконавчої влади. 

На районному рівні, своєрідною з’єднуючою ланкою між районною і 

місцевими радами стали координаційна рада при голові районної ради з питань 

місцевого самоврядування та проведення різноманітних спільних заходів, що 

сприяють взаємодії і практичній допомозі районної ради сільським, селищній і 

міським радам ОТГ. Така форма співпраці себе виправдовує та сприяє 

ефективній роботі. У 2019 році було вперше проведено спільне засідання 

координаційної ради при голові райради одразу двох районів – Вижницького та 

Путильського. А всього за звітний період їх було проведено 4, де розглянуто – 

23 питання. 

Вижницька районна рада входить до складу:  

- Української асоціації районних та обласних рад;  

- Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати - 

Україна»;  

- Асоціації органів місцевого самоврядування регіону Гуцульщина.  

На спільних засіданнях цих представництв ми маємо можливість не лише 

розповісти про проблеми і успіхи нашого району, а й отримати досвід інших 

рад щодо їх вирішення. Також, постійно приймаємо спільні рішення та 

звернення до вищих органів влади, міністерств та відомств. 

Найбільш ефективна співпраця все ж ведеться через Асоціацію органів 

місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна». Після проведення 

засідань координаційної ради та круглих столів органів місцевого 

самоврядування у грудні 2017 року щодо розвитку Вижницького району, за 

сприяння та ініціативи районної ради наші об’єднані територіальні громади 

ввійшли до Асоціації ОМС «Єврорегіон Карпати - Україна». Це дало потужний 

поштовх в напрямку залучення додаткових інвестицій в область, район та 

громади зокрема. 

На початку весни минулого року, було оголошено 2 конкурси проектів в 

рамках Спільної операційної програми «Румунія – Україна 2014-2020». 

Можливість участі в них, активізувала роботу з пошуку партнерів, як з-за 

кордону так і в середині країни.  
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Завдяки здобутим навичкам комунікацій в ході участі в проекті 

Чернівецького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації «Ефективна 

комунікація органів публічного управління та інститутів громадянського 

суспільства: механізми, кращі практики та досвід імплементації», що 

фінансувався Фондом Ганса Зайделя в Україні, Вижницькій районній раді 

вдалося напрацювати базу партнерів. Зокрема, ними стали: Вижницький 

коледж прикладного мистецтва ім.В.Ю.Шкрібляка; комуна Сучевіца 

Сучавського повіту (Румунія); комуна Балківці Сучавського повіту (Румунія); 

ГО «Агенція сприяння місцевому самоврядуванню»; завдяки ГО «Вижницький 

молодіжний блок», налагоджене партнерство з Голдапським повітом 

Вармінсько-Мазурського воєводства (Республіка Польща); Косівська районна 

рада Івано-Франківської області; завдяки останнім, підписано партнерську 

угоду з містом Легіоново Мазовецького воєводства (Республіка Польща). У 

2019 році ми підписали угоди про співпрацю з Вижницькою міською радою 

ОТГ, Путильською районною радою Чернівецької області, Радехівською 

районною радою Львівської області, ГО «Ми в дії» (м.Радехів). Наразі ведуться 

переговори щодо заключення таких угод із Білгород-Дністровською районною 

радою Одеської області та Краєвою радою Екабпілського краю (Латвія). 

Для того, щоб бути успішною, людині постійно необхідно 

самовдосконалюватись. Цей принцип застосовується і для підвищення рівня 

роботи органів місцевого самоврядування. Обмін досвідом, неабияк сприяє 

покращенню діяльності ради, вносить новизну та дозволяє поглянути на речі 

під іншим кутом. Загалом за звітний період здійснено близько 25 робочих 

поїздок, в тому числі і закордонних до Польщі, Молдови та Румунії, з метою 

переймання досвіду публічного управління, напрацювання Стратегії розвитку 

Українських Карпат, залучення додаткових інвестицій, тощо. Приємним є і те, 

що на Вижниччину приїжджають з аналогічними візитами. Загалом таких 

зустрічей налічується близько 15 – це і закордонні делегації, зокрема з Румунії, 

Латвії, Канади, Польщі, Молдови, так і українські, зокрема з Чернівецької, 

Івано-Франківської областей та інших гуцульських регіонів країни. 

Управління проектами на сьогодні є однією з найбільш актуальних та 

прогресивних управлінських технологій, що продовжує швидко розвиватись. 

Напрямів застосування концепції проектного менеджменту надзвичайно багато, 

і вони можуть охоплювати практично всі сфери людського життя, у тому числі 

й державне управління. Проте на сьогодні інструменти проектного 
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менеджменту все ще не знайшли широкого застосування в органах влади. 

Вижницька районна рада працює в даному напрямку протягом трьох років. 

Протягом 2018-2019 років на розгляд грантодавців подано понад 15 проектних 

заявок.  

Вигідне географічне розташування, помірний клімат та наявний 

природний, історико-культурний потенціал району створює всі передумови для 

розвитку туристичної галузі, яка набуває дедалі більшого значення для 

розвитку економіки і соціальної сфери району. Розвиток в'їзного та 

внутрішнього туризму є важливим чинником для підвищення рівня життя, 

створення додаткових робочих місць та збільшення надходжень до бюджету.  

 На Вижниччині й надалі розвиваються автентичні народні промисли, 

характерні для нашого регіону. І не використовувати їх для промоції краю 

просто гріх. 

В цьому році, наші зусилля направлені на залучення додаткових коштів в 

галузь культури, оскільки влітку Вижниччина прийматиме в себе всю 

гуцульську спільноту, проводивши 26 Міжнародний гуцульський фестиваль. 

Та не оминаються увагою й інші галузі району, зокрема, галузь безпеки. 

В минулому 2018 році серед проектів-переможців Конкурсу підтримки 

ініціатив місцевих карпатських громад, був спільний проект Вижницької та 

Косівської районних рад «Налагодження міжрегіонального партнерства з 

Легіоновським повітом Республіки Польща як можливість популяризації 

історико-культурної спадщини Гуцульщини за межами етнорегіону». 

Даний Проект був покликаний налагодити стале міжрегіональне 

співробітництво між двома сусідніми районами Івано-Франківської і 

Чернівецької областей та органами місцевого самоврядування Легіоновського 

повіту Мазовецького воєводства Республіка Польща у сфері збереження, 

розвитку та популяризації автентичної історико-культурної спадщини 

Гуцульщини й культурних надбань польських партнерів. 

Серед ключових результатів, яких вдалося досягти втіливши даний 

проект - це: 

- створено освітньо-виставковий проект, який не має аналогів в Україні, 

адже вперше етнографічна виставка містить часткову адаптацію для осіб з 

вадами зору (залученим спеціалістом у співпраці з нашими мистецькими 

партнерами проекту, було розроблено спеціальні стенди з тактильними 

зразками та описами шрифтом Брайля); 
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- вперше презентовано культуру Гуцульщини під час фотовиставки та 

показу етномоди в м.Легіоново; 

- вперше було проведено ґрунтовне дослідження народного одягу 

середини ХХ ст.. у селах передмістя Косова; зібрано унікальний етнографічний 

матеріал, що у майбутньому буде впорядкований музейниками в ілюстрований 

тематичний альбом; 

- фахівцями Косівського інституту та Вижницького коледжу повністю 

відтворено жіночий та чоловічий весільні костюми села Старий Косів середини 

ХХ ст., що тепер успішно використовується для інтерактивних лекцій та 

промоції Гуцульщини по всій Україні.  

Відвідати нашу виставку та послухати дану лекцію вже змогли у 

Вижниці, Косові, Коломиї, Чернігові, Харкові, Яремче. І на скільки мені відомо 

є вже запрошення до Львова та Києва. 

Також, завдяки цьому проекту та співпраці з Косівщиною, Вижницький 

район зумів підписати угоду про партнерство і співпрацю з містом Легіоново. 

Коротко лиш скажу про те, що в рамках цієї угоди нам вже вдалося залучити 

на Вижниччину пожежний автомобіль марки STAR, який вміщує 4 тонни 

води та характеризується підвищеною прохідністю, що дуже важливо для 

роботи у гірському регіоні. Окрім цього, у дарунок рятувальники отримали 

спеціальні апарати захисту органів дихання та зору, що надають можливість 

працювати у задимлених приміщеннях, та компресор. І вже на базі Мигівської 

сільської ради створено добровільну пожежну частину. 

Коли оголосили другий Конкурс підтримки ініціатив місцевих 

карпатських громад в цьому році, то ми не вагаючись почали готувати заявки 

на Конкурс. І вже в травні дізналися, що два проекти в яких Вижницька 

районна рада є бенефіціаром – серед числа переможців. 

Дивлячись на успіх проекту реалізованого у 2018 році, ми просто не 

могли не скористатися можливістю його продовжити. І от, ми вже реалізовуємо 

новий спільний проект Косівської та Вижницької районних рад 

«Популяризація історико-культурної спадщини Гуцульщини за межами 

етнорегіону, шляхом збереження одягових традицій». 

Протягом найближчих 5 місяців ми спрямовуватимемо свої зусилля на 

продовження сталого міжрегіонального співробітництва між двома сусідніми 

районами Івано-Франківської і Чернівецької областей, налагодження 

співробітництва з органами місцевого самоврядування інших регіонів 
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Гуцульщини, та на популяризацію автентичної історико-культурної спадщини 

Гуцульщини. 

Основними заходами спільного проекту передбачається:  

- проведення наукового дослідження одягових традицій населених 

пунктів Вижницького району – сіл Іспас, Чорногузи, Виженка та міста 

Вашківці;  

- систематизація отриманих матеріалів в ході реалізації двох проектів з 

дослідженнями у етнографічну двотомну фото-книгу «Одягові традиції 

Гуцульщини»: «Вижниччина» і «Косівщина» та створення віртуального музею 

моди двох районів; 

- розробка та видання наборів для вишивання - чоловічих та жіночих, для 

Вижниччини і Косівщини; 

А відповідні напрацювання будуть презентовані для широкої аудиторії з 

Косівського району та Вижницького району, а також й інших районів 

Гуцульщини – під час проведення XXVI Міжнародного гуцульського 

фестивалю на Вижниччині вже в кінці серпня. 

"Роздинкою" цьогорічного проекту стане реалізація пілотної ініціативи - 

першої в Україні етнографічної виставки, адаптованої для осіб з вадами слуху. 

Відтак, два проекти про одягові традиції Гуцульщини покладуть початок 

формуванню унікального інклюзивного туристичного маршруту. 

Приємним також є і те, що дані проекти отримали вже 2 нагороди. В 

грудні минулого року, в межах конференції “Cпівпраця в Карпатах: успіхи 2018 

року і перспективи розвитку” та підбиття підсумків реалізації Програми 

підтримки ініціатив місцевих карпатських громад у 2018 році, спільний проект 

Вижниччини та Косівщини визнано кращим серед реалізованих проектів у 2018 

році. А вже у червні цього року, під час проведення IV Форуму місцевого 

розвитку у м.Трускавець за налагоджену співпрацю й реалізацію спільних 

проектів з популяризації історико-культурної спадщини Карпатського регіону 

головні бенефіціари проектів отримали спеціальну відзнаку «Партнерство в 

Карпатах». 

Інший проект, в реалізації якого бере участь Вижницька районна рада - 

проект «Презентація автентичної карпатської кухні як історичного скарбу 

України та частини кулінарної спадщини Європи».   
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Вижницька районна рада виступає партнерами Радехівської районної 

ради Львівської області, громадської  організації «Ми в дії» та Верховинської 

районної державної адміністрації Івано-Франківської області. 

Отже, коротко про проект: 

Метою проекту є відновлення та пропагування українських автентичних 

страв місцевої кухні західних регіонів як історичного скарбу України на рівні з 

національними традиціями, українським фольклором, та сучасною музикою, 

шляхом участі у регіональних фестивалях. 

Слід зауважити, що в рамках відвідування регіональних фестивалів, 

відбувається знайомство представників партнерів проекту з соціально-

економічним та культурним потенціалом своїх колег. 

 Так, під час реалізації частини проекту на Вижниччині, відбулася робоча 

зустріч керівництва районних рад Радехівщини та Вижниччини із залученням 

відповідних об’єднаних територіальних громад наших регіонів.  

В ході зустрічі, було обговорено діяльність органів місцевого 

самоврядування в контексті впровадження реформи децентралізації, оглянуто 

окремі об’єкти інфраструктури села Іспас, та окреслено дорожню карту 

подальшої співпраці Вижницького та Радехівського районів. 

Приємно, що ж поміж запланованих результатів реалізації проекту, 

вдалося досягнути ще одного вагомого результату, а саме за сприяння районних 

рад – було підписано угоду про співпрацю та взаємодію між Вижницькою 

міською радою ОТГ та Радехівською міською радою ОТГ. 

 Як бачимо, реалізація навіть таких не значних проектів з не такими вже і 

великими бюджетами – в межах 320,0 тис. грн. як наші проекти, з яких 200,0-

250,0 тис. грн. є грантовими, а решта складає власний внесок, можуть вагомо 

впливати на подальшу роботу та розвиток карпатських регіонів.  

Також, в 2018 році Вижницька районна рада приєдналася до ініціативи 

«Розумна Взаємодія», в рамках програми «Активні громадяни» Британської 

Ради в Україні. Метою якої є залучення всіх можливих ресурсів для розвитку 

локальних громад та створення універсального механізму спільного 

фінансування окремих ініціатив. Та стала учасником Проекту ПРООН 

«Зміцнення потенціалу місцевих органів влади, як фактор сталого розвитку 

України», який реалізується в Україні з 1996 року в рамках постійно-діючого 

Міжнародного форуму «Україна-Хабітат» презентованого на 19-й Генеральній 

Асамблеї ООН (Нью-Йорк). Відповідно до цього розпочата робота над 



 53 

Місцевою інвестиційною програмою розвитку Вижницького району та 

створено робочу групу для розгляду інвестиційних проектів, які планується 

включити до Паспорту даної Програми. Наразі триває збір проектних заявок. 

Покращення екологічної ситуації в районі є також одним із пріоритетів 

роботи районної ради. У жовтні 2018 року, за ініціативи Асоціації органів 

місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» у стінах Львівської 

обласної ради за участі заступника міністра екології та природних ресурсів 

України Василя Полуйка, відбулася робоча зустріч щодо підготовки проектів 

регіонального розвитку, які будуть фінансуватися за рахунок секторальної 

підтримки ЄС. На нараді представили ідею підготовки комплексного проекту 

щодо поводження з твердими побутовими відходами в Карпатському регіоні за 

участі Старосамбірської, Міжгірської, Верховинської та Вижницької 

райдержадміністрацій. Відповідно до ідеї, кожна з територій матиме по 3 млн 

грн на реалізацію власних ініціатив у даній сфері. Наразі, Вижницькою 

районною радою у співпраці з райдержадміністрацією розроблено проектну 

пропозицію та направлено до Асоціації. Очікується оголошення відповідного 

конкурсу секторальної підтримки від ЄС. 

На даний час за участі України триває розробка Макрорегіональної 

стратегії ЄС для Карпатського регіону, яка запропонує цій території шляхи 

розвитку, виходячи зі специфічних потреб регіону. Макрорегіональна стратегія 

передбачає три основні пріоритети: 

1. Конкурентоспроможні Карпати. Діяльність, що пропонується в 

Стратегії, спрямована на посилення економічної співпраці в стратегічних 

макрорегіональних секторах: екологічна промисловість, розвинений туризм та 

конкурентний агропромисловий сектор через розробку кластерів, розвиток 

ланцюжків доданої вартості та розбудови макрорегіональних інноваційних 

екосистем. Заходи Стратегії мають бути сфокусовані на ефективному 

використанні локальних ресурсів та враховувати потенціал менш розвинених 

територій для покращення конкурентоспроможності всього регіону. 

2. Зелені Карпати. Стратегія передбачає захист навколишнього 

середовища та заходи з екологічної освіти. Екологічні проекти, захист 

культурної спадщини, розвиток Карпатського регіонального бренду також 

робить регіон більш привабливим для розвитку туризму. 

3. Згуртовані Карпати. Заходи, спрямовані на покращення доступності 

Карпат, – зручний транспорт, соціальна та інформаційна інфраструктури. 
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Схожих підходів дотримується і Україна в розробці подібних документів. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.09.2011 № 896-р 

центральним і регіональним органам влади доручалося розроблення проекту 

Державної програми сталого розвитку Українських Карпат як складової 

частини програми Європейського Союзу «Карпатський простір». Але 

відтермінування прийняття програми Європейським Союзом загальмувало 

процес розроблення й прийняття відповідної національної програми. Разом з 

тим, необхідність цільового програмного підходу до вирішення завдань 

економічного й соціального розвитку гірських територій, збереження їх 

екологічного потенціалу не втрачає своєї актуальності. 

Та маємо поки Концепцію розвитку гірських територій українських 

Карпат, прийняту відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

03 квітня 2019 р. № 232-р. Вижницькою районною радою напрацьовано 

орієнтовний план заходів для її реалізації на період 2019-2027 роки. 

Сучасні тенденції та інтенсивність розвитку суспільства створюють нові 

передумови для налагодження комунікації між різними групами, в яких на 

зміну конкуренції (а то й протистояння) приходять конструктивний діалог і 

порозуміння. Налагодження партнерських відносин стає одним із 

найважливіших підходів у діяльності органів місцевого самоврядування на 

шляху досягнення спільних цілей, запорукою важливих змін у громадах і 

суспільстві загалом. Подальший розвиток муніципального, міжрегіонального та 

транскордонного співробітництва є актуальним та відповідає основним 

тенденціям розвитку регіональної політики України, безпосередньо відповідає 

Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та в нових 

умовах здатне перетворитися в дієвий практичний чинник реалізації 

євроінтеграційних планів України. 

Дякую за увагу! 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про звіт голови районної ради» за 

основу: 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про звіт голови районної ради»   в 

цілому: 

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

Рішення прийняти (85-30/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про звільнення від оплати за 

харчування дітей у закладах загальної і середньої освіти, навчально-

виховних комплексах та дошкільних установах, що належать до спільної 

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

навчальному році» за основу: 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

Запитання: 

Кириляк Л.І. – начальник фінансового управління Вижницької 

районної державної адміністрації. 

Чи збільшилась кількість учнів, які звільняються від оплати за 

харчування? 

Відповідь: 

Андрич М.Г. - начальник відділу освіти Вижницької районної 

державної адміністрації. 

Кількість дітей, які звільняються від оплати за харчування 

зменшилась на 20 чоловік. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про звільнення від оплати за 

харчування дітей у закладах загальної і середньої освіти, навчально-

виховних комплексах та дошкільних установах, що належать до спільної 

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

навчальному році»   в цілому: 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (86-30/19 додається). 
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Слухали: Труфина О.П.  – директора КП «Ком-сервіс» «Про 

затвердження тарифів на послуги з виробництва, транспортування та 

постачання теплової енергії для бюджетних установ з використанням 

природного газу та альтернативних джерел енергії, що надаються КП 

«Ком-сервіс» Вижницької районної ради на опалювальний сезон 2019-2020 

років»: 

Шановні депутати! 

 КП «Ком-сервіс» Вижницької районної ради вимушене звернутися 

до сесії Вижницької районної ради, щодо розгляду, встановлення  та 

зазтвердження тарифу на теплову енергію для бюджетних установ з 

використанням природного газу по економічно плановій собівартості, 

який пропонується в сумі 2343,47 грн. за 1 Гкал для альтернативних видів 

палива – 90% в сумі 2109,12 грн. за 1 Гкал. 

 Можливо у присутніх депутатів виникає питання, чому ми знову 

розглядаємо та затверджуємо тариф на теплову енергію, адже на 2019 рік 

20 грудня 2018 року було прийнято тариф для альтернативних видів 

палива (щепа, дрова)  в сумі 1972,07 грн. за 1 Гкал. 

 Я, хочу Вам зачитати ст.20 Закону України «Про теплопостачання», 

в якій записано:  

Тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування 

всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування 

та постачання теплової енергії. 

Тарифи на теплову енергію, реалізація якої здійснюється суб’єктами 

господарювання, що займають монопольне становище на ринку, є 

регульованими. 

Тарифи на виробництво теплової енергії, у тому числі на 

теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і 

когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних 

або поновлюваних джерел енергії, на транспортування та постачання 

теплової енергії встановлюються національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та 

органами місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених 

законодавством. 
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Тарифи на теплову енергію для суб’єктів господарювання, що 

здійснюють її виробництво на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, 

теплоелектростанції та когенераційні установки, для потреб установ та 

організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а 

також для потреб населення встановлюються на рівні 90 відсотків діючого 

для суб’єкта господарювання тарифу на теплову енергію, вироблену з 

використанням природного газу, для потреб відповідної категорії 

споживачів. У разі відсутності для суб’єкта господарювання 

встановленого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням 

природного газу, для потреб установ та організацій, що фінансуються з 

державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення тарифи 

на теплову енергію встановлюються на рівні 90 відсотків 

середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з 

використанням природного газу, для потреб відповідної категорії 

споживачів. 

Тарифи на виробництво теплової енергії для потреб установ та 

організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а 

також для потреб населення визначаються для суб’єктів господарювання, 

що здійснюють виробництво теплової енергії на установках з 

використанням альтернативних джерел енергії, включаючи 

теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки, як 

різниця між тарифом на теплову енергію, встановленим відповідно до 

частини четвертої цієї статті, і тарифами на транспортування та 

постачання теплової енергії, що визначаються на рівні діючих для 

суб’єкта господарювання тарифів на транспортування та постачання 

теплової енергії, виробленої з використанням природного газу, для потреб 

відповідної категорії споживачів. У разі відсутності для суб’єкта 

господарювання встановлених тарифів на транспортування та постачання 

теплової енергії, виробленої з використанням природного газу, для потреб 

відповідної категорії споживачів тарифи на транспортування та 

постачання теплової енергії визначаються на рівні середньозважених 

тарифів на транспортування та постачання теплової енергії. 

Розрахунок середньозважених тарифів на теплову енергію, 

вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, 

установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого 

бюджету, здійснюється за адміністративно-територіальними одиницями 

(Автономною Республікою Крим, областями, містами Києвом чи 

Севастополем) центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії 
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та альтернативних видів палива, у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України. 

Розрахунок середньозважених тарифів на транспортування та 

постачання теплової енергії, виробленої з використанням природного газу, 

для потреб відповідної категорії споживачів здійснюється центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, 

енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів 

палива, як середньозважених для всієї території України у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, та органи місцевого самоврядування 

щокварталу, до 10 числа останнього місяця кожного кварталу, надають 

центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, 

енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів 

палива, інформацію, необхідну для розрахунку середньозваженого тарифу 

на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для 

потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного 

чи місцевого бюджету, а також тарифів на транспортування та постачання 

теплової енергії. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних 

ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива, щокварталу, до 25 числа останнього місяця 

кожного кварталу, розраховує та оприлюднює середньозважені тарифи на 

теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб 

населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи 

місцевого бюджету, а також тарифи на транспортування та постачання 

теплової енергії. 

Середньозважені тарифи на теплову енергію, вироблену з 

використанням природного газу, для потреб населення, установ та 

організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а 

також тарифи на транспортування та постачання теплової енергії, 

опубліковані на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання 

паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних 

джерел енергії та альтернативних видів палива, станом на 25 число 

останнього місяця кожного кварталу, використовуються суб’єктами 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-2017-%D0%BF#n9
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господарювання, що здійснюють виробництво теплової енергії на 

установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи 

теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки, 

для розрахунку тарифу на теплову енергію, тарифу на виробництво 

теплової енергії на наступний квартал. 

Для встановлення тарифу на теплову енергію, тарифу на 

виробництво теплової енергії суб’єкт господарювання, що здійснює 

виробництво теплової енергії на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, 

теплоелектростанції та когенераційні установки, подає органу, 

уповноваженому встановлювати такі тарифи, заяву із зазначенням розміру 

тарифу, розрахованого відповідно до частини четвертої та/або п’ятої цієї 

статті. 

Якщо уповноважений орган протягом 30 календарних днів з дня 

надходження заяви не встановлює розмір тарифу, розрахованого 

відповідно до частини четвертої та/або п’ятої цієї статті, або не надає 

вмотивовану відмову у його встановленні, вважається, що суб’єкту 

господарювання, що здійснює виробництво теплової енергії на установках 

з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи 

теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки, 

встановлено розмір тарифу, розрахований таким суб’єктом 

господарювання відповідно до частини четвертої та/або п’ятої цієї статті 

та поданий у заяві. Копія заяви (опису документів) з відміткою про дату їх 

надходження є підтвердженням подання уповноваженому органу заяви та 

розрахунків розміру тарифу. 

Тариф на теплову енергію для споживача визначається як сума 

тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. 

Тарифи повинні враховувати собівартість теплової енергії і 

забезпечувати рентабельність суб’єкта господарювання. Рентабельність 

визначається органом, уповноваженим встановлювати тарифи. Тарифи на 

теплову енергію, що виробляється та постачається за допомогою систем 

автономного опалення, формуються та встановлюються окремо для 

кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного 

опалення, з урахуванням собівартості виробництва і постачання теплової 

енергії на таких системах, а також рентабельності суб’єкта 

господарювання, що провадить таку діяльність. 
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Встановлення тарифів на теплову енергію нижче розміру економічно 

обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування та постачання 

не допускається. 

Збитки теплоенергогенеруючих та теплопостачальних організацій 

внаслідок надання пільг з оплати за спожиту теплову енергію окремим 

категоріям споживачів повністю відшкодовуються за рахунок джерел 

фінансування, визначених законами України, які передбачають відповідні 

пільги. 

Органи державного регулювання діяльності суб’єктів природних 

монополій зобов’язані прийняти рішення про зменшення встановленого 

ними тарифу на суму нецільового використання коштів у разі: 

використання суб’єктом господарювання у сфері теплопостачання 

коштів на цілі та/або у розмірах, які не передбачені програмою технічного 

розвитку та/або інвестиційною програмою; 

використання суб’єктом господарювання у сфері теплопостачання 

коштів на цілі та/або у розмірах, які не передбачені структурою тарифу. 

Порядок відшкодування втрат підприємств, що виникають протягом 

періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення 

органом, уповноваженим встановлювати тарифи, визначається порядком 

формування тарифів. 

Спори щодо формування та встановлення тарифів на теплову 

енергію вирішуються в судовому порядку. 

Виходячи з цього Закону у підприємства на даний час відсутній 

тариф на теплову енергію вироблену з використанням природного газу, а 

тариф який є діючим діє всупереч Закону України «Про 

теплопостачання», що підтверджується листом, який надійшов до КП 

«Ком-сервіс» від районної ради. 

Фінансове управління Вижницької районної державної адміістрації 

від 28.05.2019 року вказаує щодо дотримання ст.20 Закону України «Про 

теплопостачання» і просить розробити та подати на чергову районної ради 

розрахунок тарифів на теплопостачання відповідно до ст.20 Закону 

України «Про теплопостачання».  

    Дякую за увагу! 
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Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

На засіданні постійної комісії з питань бюджету, фінансів і соціально-

економічного розвитку було рекомендовано розглянути проект рішення  

«Про затвердження тарифів на послуги з виробництва, транспортування 

та постачання теплової енергії для бюджетних установ з використанням 

природного газу та альтернативних джерел енергії, що надаються КП 

«Ком-сервіс» Вижницької районної ради на опалювальний сезон 2019-2020 

років» на  тридцятій сесії Вижницької районної ради  VІІ скликання  15 серпня  

2019 року. 

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

повернення голосування за даний проект рішення. 

Голосували за пропозицію Андрюка М.І.  

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

Пропозицію прийнято.  

В обговоренні питаня взяли участь: Чорней М.В., Татарин Ю.Д., 

Никифоряк Ю.П., Андрюк М.І. 

Погребняк Р.М. – депутат районної ради вніс пропозицію 

Голосували за пропозицію Погребняка Р.М.  

За – 17, проти – 2, утримались – 5. 

Пропозицію не прийнято.  

Романюк І.Т. – депутат районної ради вніс пропозицію  

Голосували за пропозицію Романюка І.Т.   

За – 17, проти – 2, утримались – 5. 

Пропозицію не прийнято.  

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження тарифів на 

послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії 

для бюджетних установ з використанням природного газу та 

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

Вижницької районної ради на опалювальний сезон 2019-2020 років» за 

основу: 

За – 17, проти – 2, утримались – 5. 
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Проект рішення не набрав відповідної кількості голосів депутатів 

районної ради. 

Питання знято.  

 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження акта 

приймання-передавання 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 – 24, проти – 0, утримались – 0. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження акта 

приймання-передавання 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 – 24, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (87-30/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження акта 

приймання-передавання Вижницької районної бібліотеки для дітей зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району у 

комунальну власність Вижницької міської територіальної громади» за 

основу: 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження акта 

приймання-передавання Вижницької районної бібліотеки для дітей зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району у 

комунальну власність Вижницької міської територіальної громади»   

в цілому: 
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За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (88-30/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до рішення 

п’ятнадцятої сесії районної ради VII скликання 11 травня 2017 року №76-

15/17 «Про безоплатну передачу окремого нерухомого майна (будівлі 

старого корпусу Мигівського НВК) зі спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району у комунальну власність територіальної 

громади с.Мигове» за основу: 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до рішення 

п’ятнадцятої сесії районної ради VII скликання 11 травня 2017 року №76-

15/17 «Про безоплатну передачу окремого нерухомого майна (будівлі 

старого корпусу Мигівського НВК) зі спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району у комунальну власність територіальної 

громади с.Мигове»   в цілому: 

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

Вирішили: 

Рішення прийняти (89-30/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Переліку 

об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища та міст 

Вижницького району» за основу: 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Переліку 

об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища та міст 

Вижницького району»   в цілому: 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (90-30/19 додається). 
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Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд рішень двадцять 

восьмої сесії Вижницької міської ради VIІІ скликання від 17 квітня 2019 

року щодо надання згоди на прийняття майна у комунальну власність 

Вижницької міської територіальної громади» за основу: 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

В обговоренні питання взяли участь: Чепіль О.Г., Хома П.А., 

Митринюк Ф.В. 

Романюк І.Т. – депутат районної ради вніс пропозицію пункт 2 

проекту рішення викласти в наступній редакції та доповнити проект 

рішення п.3 наступного змісту: 

«2. Відмовити  у передачі до комунальної власності Вижницької міської 

територіальної громади об’єктів нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району, які знаходяться  на території 

громади, а саме: нерухомого майна КУ «Вижницька центральна районна 

лікарня» по вул.Й.Бурги,5; 

«3. Передати до комунальної власності Вижницької міської 

територіальної громади об’єктів нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району, які знаходяться  на території 

громади, а саме: 

-  нежитлового приміщення (гаражі) по вул.Січових стрільців,4; 

- нежитлового приміщення (тир) по вул. Січових стрільців,4б; 

- нежитлового приміщення (підвал) по вул.Українській,67». 

Голосували за пропозицію Романюка І.Т.  

За – 5, проти – 2, утримались – 0. 

Пропозицію не прийнято.  

 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд рішень двадцять 

восьмої сесії Вижницької міської ради VIІІ скликання від 17 квітня 2019 

року щодо надання згоди на прийняття майна у комунальну власність 

Вижницької міської територіальної громади»   в цілому: 

За – 19, проти – 0, утримались – 5. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (91-30/19 додається). 
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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 – 24, проти – 0, утримались – 0. 

 

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»   в цілому: 

За – 23, проти – 1, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (92-30/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Романюка І.Т. стосовно можливості створення аптечного пункту  Аптека 

№103 м.Вижниця в смт.Берегомет» за основу: 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради пропонується наступний текст 

рішення: 

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

можливості створення аптечного пункту Аптека №103 м.Вижниця в 

смт.Берегомет     надіслати для розгляду та відповідного реагування до 

Вижницької районної ради. 

 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у 

визначений законодавством термін.  

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Романюка І.Т. стосовно можливості створення аптечного пункту  Аптека 

№103 м.Вижниця в смт.Берегомет»   в цілому: 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (93-30/19 додається). 
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Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Гайдука В.О. стосовно ремонту дороги Мигове-Велике» за основу: 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради пропонується наступний текст 

рішення: 

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

ремонту дороги Мигове-Велике,     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.  

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної 

ради Гайдука В.О. стосовно ремонту дороги Мигове-Велике» в 

цілому: 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (94-30/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит  депутата районної 

ради Зав’яльця М.Г. стосовно ремонту дороги в с.Карапчів із 

гравійним покриттям» за основу: 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради пропонується наступний текст 

рішення: 

1. Депутатський запит депутата районної ради Зав’яльця М.Г. стосовно 

ремонту дороги в с.Карапчів із гравійним покриттям   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.  
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Голосували: прийняти рішення  «Про запит  депутата районної 

ради Зав’яльця М.Г. стосовно ремонту дороги в с.Карапчів із 

гравійним покриттям»   в цілому: 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (95-30/19 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Погребняка Р.М. стосовно заборони грального бізнесу на території 

ижницького району» за основу: 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради пропонується наступний текст 

рішення: 

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

заборони грального бізнесу 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. 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Погребняка Р.М. стосовно заборони грального бізнесу на території 

Вижницького району»   в цілому: 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (96-30/19 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Погребняка Р.М. стосовно ремонту дороги в урочищі Судилів» за основу: 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради пропонується наступний текст 

рішення: 

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

ремонту дороги в урочищі Судилів надіслати для розгляду та відповідного 

реагування до філії «Вижницький райавтодор» ДП «Чернівецький облавтодор». 
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2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у 

визначений законодавством термін.  

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Погребняка Р.М. стосовно ремонту дороги в урочищі Судилів»   в цілому: 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (97-30/19 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Никифоряка Ю.П. стосовно виділення додаткових коштів на фінансування 

заробітної плати з нарахуваннями виконавчому апарату районної ради в 

сумі 326600 грн.» за основу: 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради пропонується наступний текст 

рішення: 

1. Депутатський запит депутата районної ради Никифоряка Ю.П. 

стосовно виділення додаткових коштів на фінансування заробітної плати з 

нарахуваннями виконавчому апарату районної ради в сумі 326600 грн.  

надіслати для розгляду та відповідного реагування до постійній комісії 

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

(І.Романюк). 

 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у 

визначений законодавством термін.  

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Никифоряка Ю.П. стосовно виділення додаткових коштів на фінансування 

заробітної плати з нарахуваннями виконавчому апарату районної ради в 

сумі 326600 грн.»   в цілому: 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (98-30/19 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Андрюка В.С. стосовно виділення коштів в сумі 10,0 тис.грн. на підтримку 

розвитку футболу» за основу: 



 69 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради пропонується наступний текст 

рішення: 

1. Депутатський запит депутата районної ради Андрюка В.С. стосовно 

виділення коштів в сумі 10,0 тис.грн. на підтримку розвитку футболу  надіслати 

для розгляду та відповідного реагування до постійній комісії районної ради з 

питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку (І.Романюк). 

 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у 

визначений законодавством термін.  

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Адрюка В.С. стосовно виділення коштів в сумі 10,0 тис.грн. на підтримку 

розвитку футболу»   в цілому: 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (99-30/19 додається). 

 

Шановні колеги! 

Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути. 

Тридцяту сесію районної ради сьомого скликання оголошую 

закритою. 

 

Голова районної ради        М.Андрюк  


