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УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

П Р О Т О К О Л 

тридцять першої сесії районної ради  

VІІ скликання 

24 жовтня 2019 року                                                                м.Вижниця 

       1100 год. 

Присутні                         -  23 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; 



 2 

- 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 тридцять першої сесії районної ради.  

Обрання  секретаріату: 

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

обрати секретаріат тридцять першої сесії районної ради у складі трьох 

депутатів: 

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

Вирішили:   

Рішення прийняти (додається 100-31/19) 

 

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

лічильну комісію тридцять першої сесії районної ради.  

   Обрання   лічильної  комісії: 

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

обрати лічильну комісію тридцять першої сесії районної ради у складі 

трьох депутатів: 

   

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

Вирішили :   

Рішення прийняти (додається №101-31/19). 

Обговорення порядку денного та регламенту роботи тридцять  

першої сесії районної ради VІІ скликання: 

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

прийняти порядок денний та регламент роботи тридцять першої сесії 

районної ради VІІ скликання за основу: 

За – 23,  проти – 0,  утримались – 0. 
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ПОРЯДОК   ДЕННИЙ  ТА  РЕГЛАМЕНТ 

тридцять першої сесії районної ради VІІ скликання   

 

1. Про інформацію щодо діяльності Кіцманської місцевої 

прокуратури стосовно стану запобігання і протидії злочинності та 

корупції на території Вижницького району за перше півріччя 2019 року. 

Доповідач: Никифорук А.С. – начальник Кіцманської місцевої 

прокуратури. 

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

Доповідач: Кириляк Л.І. – начальник фінансового управління  

Вижницької районної державної адміністрації. 

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

бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку. 

3.Про підсумки організаційно-творчої та фінансово-господарської 

діяльності закладів культури району за 9 місяців 2019 року. 

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

районної державної адміністрації. 

4.Про затвердження міжнародного договору про співпрацю. 

5. Про внесення змін в склад постійних комісій районної ради VII 

скликання. 

Доповідач по 4-5 питаннях: Голобуцька К.В.  – завідувач юридичного 

відділу виконавчого апарату Вижницької районної ради. 6.Про 

надання дозволу на списання матеріальних цінностей, що належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району. 

7. Про призначення на посаду директора КП "Ком-сервіс" 

Вижницької районної ради Труфина Олексія Петровича. 

8. Про встановлення (зміну) меж населеного пункту Середній 

Майдан Вижницької міської ради Вижницького району Чернівецької 

області. 

Доповідач по 6-8 питаннях: Никифоряк Ю.П. – голова постійної 

комісії районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, 

земельних відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій. 
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9.Про мережу шкіл та контингент учнів закладів освіти 

Вижницького району, що належать до спільної власності територіальних 

громад району на 2019-2020 рік. 

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

районної державної адміністрації. 

10. 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». 

11. Про встановлення пам’ятного знаку (барельєфу) пам’яті 

Гришина-Грищука Івана Петровича.  

12.Про внесення змін до статуту комунального некомерційного 

підприємства «Берегометський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Вижницької районної ради. 

Доповідач по 11-12 питаннях: Сащук О.М. – голова постійної комісії 

районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та 

спорту.  

13.Різне. 

Шановні депутати! 

В міжсесійний період надійшло ряд звернень та депутатських 

запитів, а саме: 

1. «Про звернення до Президента України, Верховної  Ради 

України та Кабінету Міністрів України про продовження мораторію 

на продаж земель сільськогосподарського призначення». 

2. «Про звернення регіональної філії «Львівська залізниця» 

стосовно експлуатації малодіяльної нерентабельної дільниці 

Сторожинець-Берегомет».  

3.«Про підтримку звернення до Прем’єр-міністра України О. 

Гончарука, Міністра фінансів України О. Маркарової, Міністра 

розвитку громад та територій України А. Бабак стосовно державної 

підтримки розвитку гірських територій».  
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4.«Про підтримку звернення до Прем’єр-міністра України О. 

Гончарука, Міністра фінансів України О. Маркарової, Віце-прем’єр-

міністра України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції 

Д. Кулеби, Міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського 

господарства України Т. Милованова стосовно фінансування 

реалізації проектів транскордонного співробітництва». 

5.«Про підтримку звернення до Прем’єр-міністра України О. 

Гончарука, Міністра фінансів України О. Маркарової, Міністра 

розвитку громад та територій України А. Бабак стосовно реалізації 

Програми підтримки секторальної політики – Підтримка 

регіональної політики України». 

6.«Про підтримку заяви Львівської обласної ради щодо 

недопущення капітуляції України у російсько-українській війні». 

7.«Про підтримку заяви Львівської обласної ради щодо 

неприпустимості відведення сил і засобів Збройних сил України, 

інших утворених відповідно до законів України  військових 

правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства 

внутрішніх справ України, Національної поліції України, 

розвідувальних органів України, від меж тимчасово окупованих 

територій у Донецькій та Луганській областях».  

8.«Про розгляд звернень стосовно впровадження 

адміністративної реформи субрегіонального рівня».  

9.«Про запит депутата районної ради Погребняка Р.М. стосовно 

виділення коштів в сумі 150,0 тис.грн. на умовах  співфінансування з 

Берегометською селищною радою на проведення  капітального 

ремонту приміщення кінотеатру «Карпати».  

10.«Про запит депутата районної ради  Погребняка Р.М. 

стосовно зміни цільового призначення коштів в сумі 200,0 тис.грн., 

які були виділені на облаштування внутрішньої вбиральні направити 

на ремонт покрівлі Берегометської І-ІІІ ст. №2». 

11.«Про запит депутата районної ради Погребняка Р.М. стосовно 

встановлення на перехресті вулиць Центральної та Вижницької в 

смт.Берегомет кільця та відповідних дорожніх знаків». 
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12.«Про запит депутата районної ради  Погребняка Р.М. 

стосовно виділення коштів в сумі 207276 грн. на ремонт приміщення 

Берегометського будинку культури». 

13.«Про повторний запит депутата районної ради Погребняка 

Р.М. стосовно заборони грального бізнесу  на території 

Вижницького району».  

14.«Про запит депутата районної ради Погребняка Р.М. стосовно 

проведення земельних торгів вільних земельних ділянок та 

укладання договорів оренди із землекористувачами». 

15.«Про запит депутата районної ради  Погребняка Р.М. 

стосовно виділення додаткових коштів в сумі 900,0 тис.грн. на 

проведення капітального ремонту будівлі Берегометського ДНЗ 

«Барвінок».  

16.«Про запит депутата районної ради  Павлюка В.Ю. щодо 

дорожнього руху в м.Вижниця біля ринку та встановлення 

відповідних знаків».  

17.«Про запит депутата районної ради Никифоряка Ю.П. щодо 

виділення коштів в сумі 18,0 тис.грн. на продовження ліцензії КП 

«Радіо «Хвилі Черемошу». 

18.«Про повторний запит депутата районної ради Романюка І.Т. 

стосовно можливості створення аптечного пункту «Аптека №103» в 

смт.Берегомет». 

19.« Про звернення депутатів Вижницької районної ради до 

Прем’єр-міністра України щодо фінансування незавершених об’єктів 

будівництва в галузі медицини, освіти,  культури у Вижницькому 

районі в сумі 272,0 тис.грн.»  

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 тридцять першої 

сесії районної ради VІІ скликання в цілому: 
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За – 23,  проти – 0,  утримались – 0. 

Розгляд питань порядку денного: 

Слухали: Никифорука Андрія Степановича – керівника 

Кіцманської місцевої прокуратури з питання «Про інформацію щодо 

діяльності Кіцманської місцевої прокуратури стосовно стану 

запобігання і протидії злочинності та корупції на території 

Вижницького району за перше півріччя 2019 року».     

Шановні депутати, запрошені та присутні! 

На виконання покладених завдань Кіцманською місцевою 

прокуратурою впродовж І півріччя 2019 року вжито ряд організаційно-

практичних заходів, спрямованих на утвердження верховенства закону, 

зміцнення правопорядку та ефективного здійснення, покладених на 

органи прокуратури функцій. 

Вжиті заходи сприяли зміцненню законності, внаслідок чого 

криміногенна ситуація на території Вижницького району у  

І півріччі 2019 року залишалася контрольованою та стабільною. 

Так, вивченням стану законності та правопорядку в 

адміністративних межах Вижницького району встановлено, що за  

6 місяців 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 

відомості щодо 256 кримінальних правопорушень. Завдяки вжитим 

заходам у першому півріччі 2019 року зменшилася кількість особливо 

тяжких кримінальних правопорушень – на 60%, проти життя та здоров`я 

особи на 17,4%, на 66,7% злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи, на 25% злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаої із наданням публічних послуг. 

В рамках нагляду за додержанням законів під час проведення 

досудового розслідування слідчими Вижницького ВП Кіцманського ВП 

ГУНП у Чернівецькій області місцевою прокуратурою скасовано 8 

незаконних процесуальних рішень слідчих, дано 67 письмових вказівок у 

кримінальних провадженнях, внесено  

2 документа прокурорського реагування у зв’язку з допущеними 

порушеннями вимог закону під час проведення досудового розслідування.  



 8 

З метою активізації розслідування упродовж 2019 року на  

7 оперативних нарадах заслухано стан досудового розслідування у 28 

кримінальних провадженнях. 

Упродовж 6 місяців 2019 року процесуальними керівниками 

Кіцманської місцевої прокуратури направлено до суду для розгляду по 

суті 77 кримінальних проваджень. Зокрема, це кримінальні провадження 

за фактами вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи, проти 

власності, довкілля, безпеки руху та експлуатації транспорту, в сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 

та інші. 

Особливу увагу й надалі приділяється протидії злочинам у сфері 

лісокористування. Так, в результаті активізації роботи щодо протидії 

злочинності у сфері довкілля до суду скеровано 10 кримінальних 

проваджень за фактами вчинення кримінальних правопорушень у лісовій 

сфері. 

Прокурорами місцевої прокуратури забезпечено підтримання 

публічного обвинувачення під час розгляду в суді першої інстанції 63 

кримінальних проваджень з ухваленням судом рішення по суті. 

У 2019 році місцевою прокуратурою на виконання функції 

представництва інтересів держави в суді пред’явлено 2 позовні заяви в 

інтересах держави на загальну суму 10 035,88грн. 

Упродовж 6 місяців 2019 року Кіцманською місцевою прокуратурою 

в сфері нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних провадженнях та застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян 

проведено 5 перевірок, за результатами яких внесено 5 документів 

прокурорського реагування. 

За І півріччя 2019 року прокурорськими працівниками вирішено 38 

звернення громадян, з яких 27 з питань досудового розслідування та 11 з 

інших питань, 25 звернень направлено до інших відомств для вирішення. 

Заступником керівника Кіцманської місцевої прокуратури на особистому 

прийомі прийнято 6 громадян. 
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Працівниками прокуратури забезпечено взаємодію із засобами 

масової інформації щодо формування у суспільстві об’єктивної оцінки про 

виконання прокуратурою визначених законом функцій, підвищення її 

авторитету. Протягом зазначеного періоду здійснено 29 виступів в 

засобах масової інформації, в яких висвітлено роботу Кіцманської 

місцевої прокуратури.  

Головними пріоритетами в роботі Кіцманської місцевої прокуратури 

в 2018 році залишається протидія злочинності у природоохоронній сфері, 

передусім під час лісо- та надрокористування; протидія вчиненню 

кримінальних правопорушень у бюджетній та земельних сферах, 

корупційним правопорушенням, а також координація діяльності 

правоохоронних органів району з вказаних питань. 

 Дякую за увагу ! 

 

 Голосували: прийняти рішення  «Про інформацію щодо діяльності 

Кіцманської місцевої прокуратури стосовно стану запобігання і 

протидії злочинності та корупції на території Вижницького району за 

перше півріччя 2019 року» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про інформацію щодо 

діяльності Кіцманської місцевої прокуратури стосовно стану 

запобігання і протидії злочинності та корупції на території 

Вижницького району за перше півріччя 2019 року»   в цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (102-31/19 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! 
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Пропонується внесення змін до районного бюджету на 2019 рік, 

зокрема: 

І. По доходах (додаток 1 до рішення): 

1. Дохідна частина  районного бюджету по загальному фонду 

збільшується в цілому на 1млн. 20 тис.100 грн. за рахунок: 

1) додаткових надходжень від перевиконання дохідної частини в 

загальні сумі 1 млн. 500 тис. грн., зокрема: 

- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування в 

сумі 1 млн. 500 тис. грн.  

2) медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в 

сумі 100 грн. передбачених повідомленням державної казначейської 

служби України від 27.03.2019 року №22 “Про зміни до річного розпису 

асигнувань державного бюджету (міжбюджетні трансферти) на 2019 рік ”; 

3) цільових субвенцій,  наданих районному бюджету з : 

 Долішньошепітського сільського бюджету (відповідно до рішення 

Долішньошепітської сільської ради від 19.09.2019 року № 274/28-2019 

“Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік”) яка 

передбачається відділу освіти районної державної адміністрації на 

виготовлення кошторисної документації для капітального ремонту 

системи опалення та водопостачання Долішньошепітського НВК в сумі 

10,0 тис.грн. та для поточного ремонту внутрішніх вбиралень 

Лопушнянської ЗОШ І-ІІІ ст. в сумі 10,0 тис.грн.; 

ІІ. По фінансуванню (додаток 2 до рішення): 

1. Розподіляється по загальному фонду вільний залишок коштів 

загального фонду районного бюджету в сумі 75,0,0 тис. грн. 

2. Збільшується обсяг коштів, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), на 10 тис. грн. 

ІІІ. По видатках (додатки 3, 4, 5, 6 до рішення): 

Видаткова частина районного бюджету збільшується в цілому на              

1 млн.595 тис.100 грн., в тому числі за загальним фондом збільшується на 

1 млн.585 тис.100 грн.,  за спеціальним фондом збільшується на 10 тис. 

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

наступних головних розпорядниках коштів районного бюджету: 

 По районній державній адміністрації збільшено видатки по 

загальному фонду на 1млн.530 тис.100грн., зокрема, за бюджетними 

програмами: 

- «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» 

передбачено асигнування у сумі 1млн.500 тис.100 грн. на поточні видатки, 

в тому числі за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам в сумі 100 грн., за рахунок перевиконання доходної 

частини загального фонду районного бюджету за січень-вересень 2019 

року в сумі 1млн.500,0 тис.грн. на виплату заробітної плати з 

нарахуваннями; 

- «Первинна медична допомога населенню, що надається 

амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)»  

 -збільшуються поточні видатки в сумі 30,0 тис.грн. для 

фінансування відшкодування вартості лікарських засобів безоплатного та 

пільгового відпуску медикаментів. 

По відділу освіти райдержадміністрації збільшено видатки в цілому 

на 20,0 тис.грн., з них: 

- по загальному фонду за бюджетною програмою «Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в 

т. ч. ЗНЗ та ДНЗ, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами»  - на 10,0 тис.грн. за рахунок іншої 

субвенції з місцевого бюджету, в тому числі: по КЕКВ 2240 ”Оплата 

послуг (крім комунальних)” для поточного ремонту внутрішніх вбиралень 

Лопушнянської ЗОШ І-ІІІ ст. в сумі 10,0 тис.грн.; 

- по спеціальному фонду за бюджетною програмою «Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в 

т. ч. ЗНЗ-ДНЗ, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами» - на 10,0 тис.грн., в тому числі по  

КЕКВ 3132  “Капітальний ремонт інших об’єктів в сумі 10,0 тис.грн. на 

виготовлення кошторисної документації для капітального ремонту 
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системи опалення та водопостачання Долішньошепітського НВК за 

рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету. 

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 загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. ЗНЗ-ДНЗ, інтернатом 

при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» в тому числі за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» збільшуються асигнування на 11 тис.296 грн.; 

- за бюджетною програмою «Оздоровлення та відпочинок дітей 

(крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи)» по КЕКВ 2730 « Інші виплати населенню» зменшуються 

асигнування на 11 тис.296 грн.; 

- за бюджетною програмою «Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» 

зменшуються асигнування на 141 тис.152 грн., в тому числі: КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» зменшуються асигнування на 93 тис. 985грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» зменшуються асигнування на 36 тис. 

539 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

зменшуються асигнування на 1 тис.976грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» зменшуються асигнування на 3 тис. 591 грн., КЕКВ 

2250 «Видатки на відрядження» зменшуються асигнування на 2 тис. 573 

грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» зменшуються асигнування на 

757 грн., КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» зменшуються асигнування 

на 1 тис. 727 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших 

комунальних послу» зменшуються асигнування на 4 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; 
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- за бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» 

збільшуються асигнування на 95 тис.грн. з них: по КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» збільшуються асигнування на 75 тис.грн., по КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» збільшуються асигнування на 20 тис.грн.; 

- за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів 

у сфері освіти» збільшуються асигнування на 44 тис. 348грн. з них: по 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» збільшуються асигнування в сумі 35,0 

тис.грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» збільшуються 

асигнування в сумі 6 тис.048грн., по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання 

та водовідведення» збільшуються асигнування на 800 грн., по КЕКВ 2273 

«Оплата електроенергії» збільшуються асигнування в сумі 2 тис. 500 грн.; 

- за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів» збільшуються асигнування на 1 тис. 804 грн. з них: за 

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» збільшуються 

асигнування на 600 грн., за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 

збільшуються асигнування на 1 тис. 204 грн.; 

- за бюджетною програмою «Методичне забезпечення діяльності 

навчальних закладів» за рахунок економії коштів по КЕКВ 2271 «Оплата 

теплопостачання» зменшуються асигнування на 10 тис. 800 грн. та 

збільшуються асигнування по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та 

водовідведення» на 800 грн., по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» на 10 тис.грн.. 

Відповідно до листа відділу освіти Вижницької 

райдержадміністрації від 08.10.2019 року №1062, у межах затверджених 

видатків по спеціальному фонду здійснюється перерозподіл асигнувань, 

а саме:  

- за бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. ЗНЗ-ДНЗ, інтернатом 

при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету в тому 

числі: по КЕКВ 2240 ”Оплата послуг (крім комунальних)” по КЕКВ 3132  

“Капітальний ремонт інших об’єктів ”  зменшуються асигнування в сумі 

22 тис. 426 грн., по КЕКВ 3110 “Придбання обладнання і предметів 
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довгострокового користування” збільшуються зменшуються асигнування 

в сумі 22 тис. 426 грн. 

 Здійснюється  зміна цільового призначення видатків, виділених 

згідно рішень сесій Вижницької районної ради від 21.02.2019 року №08-

27/19, від  18.04.2019 року №3928/19 та 20.06.2019 року № 65-29/19 

зокрема: 

- зі співфінансування видатків для оснащення засобами навчання 

та обладнанням кабінетів природничо-математичних предметів в сумі 2 

тис.грн.;  

- зі співфінансування видатків для забезпечення належних 

санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях загальноосвітнього закладу 

Берегометської ЗОШ №2  в сумі 10 тис.грн.; 

- зі співфінансування видатків для забезпечення належних 

санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях загальноосвітнього закладу 

Вовчинецької ЗОШ  в сумі 2 тис.618грн.; 

- зі співфінансування видатків, спрямованих на придбання 

комп’ютерної  техніки в сумі 1 тис.250 грн.; 

- зі придбання комп’ютерної техніки, інтерактивних дошок, 

мультимедійного проектору, модулів зв"язку в сумі 34 тис. 474 грн.; 

- на придбання лічильників об’єму газу для загальноосвітніх 

закладів в сумі 50 тис. 342 грн. 

Відповідно до абзацу 2 пункту 6 Порядку та умов надання субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

соціально-економічного розвитку окремих територій, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2012 року №106 

здійснюються редакційні уточнення найменування об’єктів, а саме: 

- з придбання спортивного Інвентарю для Бережницького 

навчально-виховного комплексу (загальноосвітнього навчального закладу 

І-ІІ ступенів-дошкільного навчального закладу) Вижницької районної ради 

Чернівецької області, с. Бережниця Вижницького району в сумі 20 тис.грн. 

на придбання спортивного обладнання для Бережницького навчально-

виховного комплексу (загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ 

ступенів-дошкільного навчального закладу) Вижницької районної ради 
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Чернівецької області, с. Бережниця Вижницького району в сумі 20 

тис.грн.. 

По відділу культури районної державної адміністрації у межах 

затверджених видатків по загальному фонду здійснюється перерозподіл 

за бюджетними програмами та між кодами економічної класифікації 

видатків (відповідно до листа відділу культури райдержадміністрації від 

17.09.2019 року №01-15/284), а саме:  

- за бюджетною програмою «Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, 

театральними, хоровими, мистецькими)» збільшуються асигнування на 

97 тис. 541 грн., в тому числі: за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 

збільшуються асигнування на 60 тис. 289 грн., за КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» збільшуються асигнування на  37 тис. 

841 грн., за КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» 

зменшуються асигнування на 1 тис. 546 грн.,  за КЕКВ 2275 «Оплата 

інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» збільшуються 

асигнування на 957 грн.; 

- за бюджетною програмою «Організація та проведення 

громадських робіт» у зв’язку з економією коштів зменшуються 

асигнування на 3 тис. 060 грн., в тому числі: за КЕКВ 2111«Заробітна 

плата» зменшуються асигнування на 2 тис. 495грн., за КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» зменшуються асигнування на  565 грн.; 

- за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» у 

зв’язку з економією коштів на утримання бібліотек (оскільки з 

01.07.2019 року було здійснено безоплатну передачу Вижницької 

районної бібліотеки для дітей зі спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району у комунальну власність Вижницької 

міської територіальної громади рішенням сесії Вижницької районної 

ради № 43-28/19 від 18.04.2019 року «Про безоплатну передачу 

Вижницької районної бібліотеки для дітей зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність 

Вижницької міської територіальної громади») зменшуються 

асигнування на 102 тис. 780 грн., в тому числі: за КЕКВ 2111«Заробітна 
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плата»  зменшуються асигнування на 85 тис. 380 грн., за КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» зменшуються асигнування на 17 тис. 

400 грн.; 

- за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності палаців i 

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

у зв’язку з економією коштів зменшуються асигнування за КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці»  на  4 тис.грн. та збільшуються за КЕКВ 

2111«Заробітна плата»    на 4 тис.грн.; 

- за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів 

в галузі культури і мистецтва» збільшуються асигнування на 8 тис.299 

грн., в тому числі: за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» збільшуються 

асигнування на 15 тис. 200грн., за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» збільшуються асигнування на  3 тис. 360 грн., у зв’язку з 

економією коштів зменшуються асигнування за КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» на 10 тис. 561 грн. та збільшуються 

асигнування за КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на  300 грн.  

Надається інша субвенція з районного бюджету Вашківецькому 

міському бюджету в сумі 10,0 тис.грн. для фінансування відшкодування 

вартості лікарських засобів безоплатного та пільгового відпуску 

медикаментів. 

Надається інша субвенція з районного бюджету Слобода – 

Банилівському сільському бюджету в сумі 35,0 тис.грн. на оплату праці з 

нарахуваннями. 

        Затверджуються розпорядження в.о. голови Вижницької районної 

державної адміністрації, прийняті в між сесійний період, зокрема: від 

03.09.2019 року №152 “Про перерозподіл показників районного бюджету 

на 2019 рік”, від 05.09.2019 №153 “Про уточнення показників районного 

бюджету на 2019 рік”, від 11.09.2019 №156 “Про уточнення показників 

районного бюджету на 2019 рік”, від 20.09.2019 №158 “Про уточнення 

показників районного бюджету на 2019 рік”, від 25.09.2019 №168 “Про 

зменшення бюджетних призначень”, від 01.10.2019 року №171“Про 

перерозподіл показників районного бюджету на 2019 рік”,від 10.10.2019 

року №179 “Про уточнення показників районного бюджету на 2019 рік”. 
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Проект рішення підготовлено відповідно до статті 43 і статті 61 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, частини 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: 

- на  фінансування  ВФСТ «Колос» - придбання футбольних м’ячів 

та спортивної форми для дитячої футбольної команди с.Банилів - 10,0 

тис.грн.; 

- на виконання заходів відповідно до Програми розвитку цивільного 

захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації у Вижницькому районі на 2016-2019 роки - 40,0 

тис.грн; 

- на виконання заходів відповідно до «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.; 

- на виконання заходів відповідно до комплексної програми 

«Матеріально-технічного забезпечення управління соціального захисту 

населення Вижницької РДА на 2018-2020 роки»  - 10,0 тис.грн.; 

- на виконання заходів відповідно до Програми «Створення 

позитивного іміджу та контролю за дотриманням зобов’язань щодо 

платежів до місцевого бюджету підприємств, установ, організацій, СГД, 

фізичних осіб Вижницького управління головного управління ДФС у 

Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту»  на 2017-2021 

роки» - 10,0 тис.грн.; 
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- на виконання заходів відповідно до районної програми 

«Забезпечення призову громадян на військову службу до Збройних сил 

України на 2016-2020 роки - 5,0 тис.грн. 

- на фінансування КНП «Вижницька районна лікарня» - для 

завершення капітального ремонту зовнішніх мереж опалювальної системи 

та системи водопостачання – 100,0 тис.грн.   

Вижницькій районній раді на фінансування заходів відповідно до 

Комплексної програми підтримки ветеранів Афганської війни, учасників 

бойових дій та їх сімей Вижницького району на 2019-2022 роки - 10,0 

тис.грн.; 

- Коритненській сільській раді виділити субвенцію з районного 

бюджету на фінансування видатків по придбанню 2-х ярусних ліжечок для 

Коритненського ДНЗ - 8,1 тис.грн.; 

Відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації  на 

поточні і капітальні видатки (утримання шкільних автобусів) - 100,0 

тис.грн. 

Надати іншу субвенцію з районного бюджету Вашківецькій ОТГ в 

сумі 7,0 тис.грн. для придбання твердого палива на утримання філії 

Вашківецької школи мистецтв в с.Банилів під час опалювального періоду 

2019-2020 р. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2019 рік» за основу: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0. 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради вніс пропозицію 

перенаправити кошти в сумі 500,0 тис.грн. Вижницькій районній 

лікарні на ремонт теплотраси.  

Голосували за пропозицію Андрюка М.І.: 

За – 22, проти – 1, утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 
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Романюк І.Т. – депутат районної ради вніс пропозицію прийняти 

запропоновані постійною комісією пропозиції установ і організацій 

щодо виділення додаткових коштів з районного бюджету  на   2019  

рік 

Голосували за пропозицію Романюка І.Т: 

За – 22, проти – 1, утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2019 рік»   в цілому: 

За – 22, проти – 1, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (103-31/19 додається). 

 

Слухали: Додяк Н.М. – начальника відділу культури Вижницької 

районної державної адміністрації по питанню «Про підсумки 

організаційно-творчої та фінансово-господарської діяльності закладів 

культури району за 9 місяців 2019 року»: 

Шановні депутати! 

36 закладів культури Вижиицького району (16 клубних закладів (42 

працівники), 19 бібліотек (37 працівників) і Берегометська школа 

мистецтв (30 працівників), працюють на вирішення питань, визначених 

Комплексною програмою розвитку культури Вижницького району на 

2019-2021 роки, затвердженої рішенням №149-26/18 від 20.12.2018 р. 

двадцять шостої сесії VII скликання Вижницької районної ради у грудні 

2018 року, а саме: розвитку духовності населення, надання культурно-

просвітницьких послуг, зміцнення моральних цінностей, організацію та 

проведення оглядів-конкурсів народної творчості, відзначення 

загальнодержавних свят та знаменних дат, підвищення якості надання 

платних послуг населенню, посиленню зв’язків з органами місцевого 

самоврядування у вирішенні проблемних питань розвитку галузі. 

Проведено навчання працівників культури, зокрема: 
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-3 семінари бібліотечних працівників: «Бібліотека - центр 

національно-патріотичного виховання», «Краєзнавча діяльність бібліотек, 

традиції та інноваційний підхід», «Бібліотека - центр громади: сучасне 

бачення якісного обслуговування». 

Відділом культури, у червні 2019 року проведено позачергову 

атестацію клубних працівників. 

Мережа закладів культури Вижницького району налічує 36 

закладів культури (109 працівників), з них 2 клубних заклади не 

працюють - с.Вовчинець (вакансія завклубом) та Долішній Шепіт 

(завклубом у декретній відпустці). 

Забезпечено розвиток аматорського мистецтва: 

Всього при клубних закладах району працюють 77 аматорських 

колективи, в них учасників 875, з них дитячих – 39 - 450 учасників і 8 

народних аматорських колективи (240 учасників). При бібліотеках району 

працює 12 клубів за інтересами. 

Аматорські колективи Вижницького району прийняли участь у 10 

Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та районних фестивалях і 

оглядах-конкурсах, зокрема:  

- 13.01.19. у обласному театралізованому фольклорно-

етнографічному святі «Від Різдва Христового до Йордану» - (народний 

аматорський фольклорно-етнографічний колектив «Банилівська толока» 

с.Банилів); 

- 30.04.19. - у обласному святі «Христос Воскрес! Воскресне 

Україна!»; 

- 17.05.19.- у XV Міжнародному фольклорно-етнографічному 

фестивалі «Коломийка - 2019»; 

- 16-28.07.19. - у Міжнародному фольклорному фестивалі 

«Буковинські зустрічі» (м. Кимпулунг Молдовенеск (Румунія); 

- 15.06.19. - у обласному святі «На гостини до Івана» (с.Чортория 

Кіцманського району); 

- 21.06.19, - обласному фестивалі для людей з обмеженими 

фізичними можливостями «На крилах надій»; 
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- 05-11.06.19. - у Міжнародному фестивалі української культури в 

Польщі; 

- 21.09.19. - Міжнародний фестиваль-ярмарок «Барви карпатського 

ліжника». Впродовж 9 місяців 2019 року проведено 10 фестивалів та 

оглядів конкурсів, зокрема: 

- «Найбільша коляда в:найменшому місті» - 08.01.19,; 

-районний фольклорно-етнографічний фестиваль маланок 

«Вашківецька Переберія» - 14.01.19.;   

- 19.02.19. районні огляди-конкурси читців-фронтової поезії «Рядки 

опалені війною» та читців-декламаторів «Хвилююче слово Пророка» (до 

205- річниці від дня народження Т. Г. Шевченка); 

- 15.03.19. - Районний: конкурс «Кращий читач - 2019»; 

- 05.05.19. - Фестиваль-конкурс рідної пісні «Квітне Черемшина» 

імені В.Михайлюка (вручення районних премій ім. Г.Гараса та 

В.Михайлюка); 

- 16.05.19. - районний огляд-конкурс театральних колективів 

«Буковинська театральна весна - 2019»; 

- 02.06.19. - Регіональний фестиваль народної творчості «Калинові 

обереги»; 

- 05-11.06.19. - у Міжнародному фестивалі української культури в 

Польщі; 

- 06.06.19. - благодійний фестиваль «Джерело любові» для дітей-

сиріт, з 

неповних сімей та будинків сімейного типу - Вижшщький РБНТД; 

- 14-16.06.19. Відкритий фестиваль українського документального 

кіно та пісні «Миколайчук-фест»; 

- 17.06.19. - Фестиваль родинної пісні «Співоче поле» 

(с.Карапчів); 

- 22.03.19. - творчі зустрічі учнів шкіл мистецтв району та 

Вижницького ВКПМ та майстер-класи з петриківського розпису групи 

студентів та викладачів Дніпропетровського театрально-художнього 

коледжу;  
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Організовано проведення: масових заходів - 40 районних свят; 10 

фестивалів та оглядів-конкурсів; 2 мітинги – основні з них: 

- І та II тур конкурсу «Супер читач бібліотеки - 2019» (в рамках 

тижня Шевченківської книги); 

- 02.06.19. - День міста Вижниці, в програмі якого відкрито 

пам’ятник Заслуженому працівнику культури України, хореографу і 

художнику Валерію Васькову та вручено районну премію імені 

В.Васькова - (НАРОДНОМУ АМАТОРСЬКОМУ АНСАБЛЮ ТАНЦЮ 

«ЧЕРЕМШИНА» Вашківецького  МБНТД, керівник Орест Сірецький; 

Максимюку Миколі Георгійовичу - учаснику народного 

аматорського ансамблю танцю «Черемшина», артисту балету Заслуженого 

академічного Буковинського ансамблю пісні і танцю ім.А.Кушніренка; 

Симаці Марії Миколаївні - учаснику та колишньому керівнику 

народного аматорського ансамблю танцю «Смеречина»; 

- 02.07.19. вечір - спогад «За покликом серця я син України», до 90-

річчя з дня народження краєзнавця, педагога, громадського діяча Михайла 

Іванюка. 

- культурно мистецький марафон - перфоменс «Мова об'єднує» в 

підтримку Закону України «Про мову»; 

- 30.08.-01.09.19. - проведено XXVI Міжнародний Гуцульський 

фестиваль: 

- 30.08.19. -10.00-16.00 Науково-практична конференція 

16.00-18.00 - Показ автентичного та стилізованого одягу 

гуцульських регіонів; 

18.00 - Свято гуцульського кептаря (встановлення рекорду України 

«Найбільша кількість гуцульських кептарів на одній локації»); 

19.00 - Концерт гостей фестивалю (Прибалтика та м.Білгород-

Дністровський); 

31-08.19 з 11.00 відкриття XXVI Міжнародного Гуцульського 

фестивалю, конкурсні програми у 8 номінаціях, а також Гала-концерт з 

нагородженням лауреатів фестивалю; письменницький портал, за участю 

письменників, які пишуть на гуцульській говірці. 
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01.09.19. - 13.00 - закриття фестиватио та передача естафети 

Косівському району Івано- Франківської області. 

Організовано  у районі концерти професійних колективів: 

- Народна артистка України, волонтер і композитор Леся Горова 

(Київ); 

- 6 творчих дитячих колективів з Черкаської та Запорізької 

областей; 

- співак Данило Карачевський (м, Київ) 

- Співак Олександр Кварта (м. Харків); 

Вручено 4 районні премії: 

- імені Валерія Васькова в галузі хореографічного мистецтва 

(02.06.19.); 

- літературно-мистецьку премію імені Георгія Гараса та імені 

Василя Михайлюка в галузі композиторської та виконавської 

майстерності (05.05.19.); 

- імені Миколи Шутака в галузі драматургії та театрального 

мистецтва.  

Платні послуги по закладах культури за 9 місяців 2019 року: всього 

по району 302,9 т.грн. (в тому числі село - 77,2); 

З них: мистецькі школи - 246,9 т.грн.; бібліотеки - 2,1 т.грн.; оренда 

- 35,3 т.грн.; вистава - 4,1 т. грн.; танці - 6,1 т.грн. 

Культмасові заходи - 8.4 т.грн. 

Завершується підготовка закладів культури району до роботи в 

осінньо- зимовий період 2019-2020 р.р.: 

-для філії школи мистецтв у с.Банилів необхідно 7 тис.грн. для 

придбання 8,5 м3 дров на опалювальний період 2019-2020 р.р. 

Берегометська школа мистецтв забезпечена повністю дровами (45 

м3 на суму 43649 грн. завезено Вижницьким ДСЛГ АПК. Залишилось 

проплатити близько 1000 грн., оскільки значно зросла ціна на дрова, 

порівняно з минулим роком, тому коштів не вистачило. Дану 

заборгованість буде погашено за рахунок перерозподілу асигнувань. 

Відповідно до розпорядження РДА від 23.01.19. № 11«Про організацію 

громадських робіт у 2019 році» та керуючись ст.31 Закону України «Про 
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зайнятість населення» відділом культури подано заявку в Центр 

зайнятості про направлення на громадські роботи одного працівника з 

числа зареєстрованих в службі зайнятості, в Берегометську ШМ з липня 

по вересень 2019 р. включно для заготовки, розпилювання та коління 

дров. Фінансування організації громадських робіт здійснюється 

пропорційно рівними частинами за рахунок коштів відділу культури та 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття. Згідно рішення сесії Вижницької районної ради від 

20.06.19. №65-29/19 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 

рік» виділено додаткові кошти в сумі 11000,00 грн., з них використано 5 

214,87 грн., залишок коштів станом на 16.09.19. становить 5785,13 грн. 

Ремонтні роботи: 

- по КТКВКМБ 1017363 «Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих  територій» згідно до додатка 1 до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 23 січня 2019 року № 39-р «Розподіл у 2019 році 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між 

місцевими бюджетами, за об’єктами (заходами)» додатково виділено 

коштів: 

- на капітальний ремонт (заміна вікон і дверей) в Берегометській 

школі мистецтв на суму 315000 грн., з них станом на на 16.09.19. 

використано 287700 грн., залишок коштів - 27300 грн.; 

- Поточний ремонт фасаду Вижницького РБНТД (в рамках 

підготовки до XXVI Міжнародного Гуцульського фестивалю) - 15540 

грн,; 

Сільські заклади культури забезпечені дровами, здійснено поточні 

ремонти у 5-х закладах культури на суму 221540 грн. 

Матеріально-технічна забезпеченість культосвітніх закладів району 

недостатня. 

Для установ культури необхідно:  

- придбання музичних інструментів (особливо для шкіл мистецтв); 
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- забезпечення сучасною аудіо-відео технікою, музично- 

підсилювальною апаратурою та комп’ютерною технікою; 

- нові сценічні костюми^ для аматорських колективів району тощо. 

1. Не допускати: 

а) Закриття чи припинення роботи закладів культури (не працює 

Вовчинецький сільський клуб (вакансія) немає працівника у Долішньо- 

Шепітському сільському клубі (вакансія на час декретної відпустки, 

основного працівника); 

б) переведення працівників на неповний робочий день (9 

бібліотекарів та 15 клубних працівників). 

2. Органам місцевого самоврядування: 

а) виділяти кошти на оновлення бібліотечних фондів та передплату 

періодичних видань; 

б) прийняти заходи для проведення капітального ремонту 

Вижницької районної бібліотеки (розпочато роботи по заміні 

електропроводки), заміни, підлоги у Мигівській сільській бібліотеці, 

поточного ремонту бібліотек сіл Слобода-Банилів, Банилів, Берегомет для 

дорослих, Берегомет дитяча. 

3. Долішньо-Шештському сільському голові вирішити питання 

по виділенню приміщення для закритого книжкового фонду Шепітської 

сільської бібліотеки. 

Дякую за увагу! 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про підсумки організаційно-

творчої та фінансово-господарської діяльності закладів культури 

району за 9 місяців 2019 року» за основу: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про підсумки організаційно-

творчої та фінансово-господарської діяльності закладів культури 

району за 9 місяців 2019 року»   в цілому: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0. 



 26 

Вирішили: 

Рішення прийняти (104-31/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження міжнародного 

договору про співпрацю» за основу: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження міжнародного 

договору про співпрацю»   в цілому: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (105-31/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внеснння змін в склад 

комісій районної ради» за основу: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внеснння змін в склад 

комісій районної ради»   в цілому: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (106-31/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про надання дозволу на 

списання матеріальних цінностей, що належать до спільної власності 

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

За – 23, проти – 0, утримались – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про надання дозволу на 

списання матеріальних цінностей, що належать до спільної власності 

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

За – 23, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (107-31/19 додається). 
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Голосували: прийняти рішення  «Про призначення на посаду 

директора КП "Ком-сервіс" Вижницької районної ради Труфина 

Олексія Петровича» за основу: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0. 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

На засіданні профільної постійної комісії районної ради та засіданні 

колегії районної ради було внесено наступні зміни: 

2. У проекті рішення «Про призначення на посаду директора КП 

«Ком-сервіс» Вижницької районної ради Труфина Олексія Петровича» 

пункт 2 викласти в наступній редікції: 

«2.  Доручити голові районної ради Андрюку М.І. укласти контракт з 

директором КП «Ком-сервіс» Вижницької районної ради Труфином О.П. 

терміном на 5 (п’ять) років, з 24 жовтня 2019 року по 23 жовтня 2024 

року». 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про призначення на посаду 

директора КП "Ком-сервіс" Вижницької районної ради Труфина 

Олексія Петровича»   в цілому: 

За – 22, проти – 0, утримались – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (108-31/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про встановлення (зміну) меж 

населеного пункту Середній Майдан Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області» за основу: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про встановлення (зміну) меж 

населеного пункту Середній Майдан Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області»   в цілому: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (109-31/19 додається). 
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Голосували: прийняти рішення  «Про мережу та контингент учнів 

закладів освіти Вижницького району, що належать до спільної 

власності територіальних громад району на 2019-2020 рік» за основу: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про мережу та контингент учнів 

закладів освіти Вижницького району, що належать до спільної 

власності територіальних громад району на 2019-2020 рік»   в цілому: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (110-31/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження тарифів на 

послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової 

енергії для бюджетних установ з використанням природного газу та 

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

Вижницької районної ради на опалювальний сезон 2019-2020 років» за 

основу: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0. 

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»   

в цілому: 

За – 22, проти – 1, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (111-31/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про встановлення пам’ятного 

знаку (барельєфу) пам’яті Гришина-Грищука Івана Петровича» за 

основу: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0. 
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Голосували: прийняти рішення  «Про встановлення пам’ятного 

знаку (барельєфу) пам’яті Гришина-Грищука Івана Петровича»   в 

цілому: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (112-31/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до статуту 

комунального некомерційного підприємства «Берегометський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Вижницької районної ради» 

за основу: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до статуту 

комунального некомерційного підприємства «Берегометський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Вижницької районної ради»   

в цілому: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (113-31/19 додається). 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

На початку сесії районної ради було проголосовано щодо включення 

в питання «РІЗНЕ»: 

Переходимо до розгляду цих питань: 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення до Президента 

України, Верховної  Ради України та Кабінету Міністрів України про 

продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського 

призначення» за основу: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення та звернення: 

1. Прийняти Звернення депутатів Вижницької районної ради до 

Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 
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України про продовження мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення, що додається.  

2. Надіслати рішення Вижницької районної ради разом із зверненням 

з цього питання до Президента України, Верховної Ради України та 

Кабінету Міністрів України. 

3. Опублікувати текст рішення із зверненням у газеті "Вижницькі 

обрії", оприлюднити його у передачах районного радіо "Радіо "Хвилі 

Черемошу" та на веб-сайті Вижницької районної ради: rayradavn.gov.ua та 

на сайті gromady.cv.ua в рубриці «Вижницька районна рада». 

4. Організацію виконання цього рішення покласти на керуючого 

справами  районної  ради  Івоняка Г.С. 

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, 

земельних відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій (Ю. 

Никифоряк). 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Вижницької  районної ради 

Чернівецької області 

про продовження мораторію 

на продаж земель сільськогосподарського призначення 

 

Відповідно до статті 13 Конституції України земля, її надра, та інші 

природні ресурси, які знаходяться в межах території України, є об'єктами 

права власності Українського народу. 

Згідно з п.15 Перехідних положень Земельного Кодексу України, 

ринок земель може бути відкритий із прийняттям закону про обіг земель 

сільськогосподарського призначення.   

Враховуючи податкове навантаження на вітчизняних 

сільгоспвиробників (20% ПДВ в Україні проти 5-7% на товари 

сільськогосподарської групи в   країнах Європи) , відсутність державної 

підтримки аграрного виробництва у вигляді субсидій на площу 

оброблювальних земель, яка також має місце у більшості розвинених 
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країн, українські фермери не зможуть конкурувати з іноземними 

покупцями, тому що на сьогоднішній день є реально набагато біднішими. 

Власне, як і пересічні громадяни України. Причому за останні роки 

ситуація значно погіршилася, що підтверджують статистичні дані, зібрані 

на підставі фінансових звітів підприємств. Очевидно, що відкриття ринку 

землі для іноземців є логічним після гармонізації українського 

податкового законодавства до європейського та відновлення 

конкурентності  вітчизняних сільськогосподарських підприємств, а також 

відповідного підвищення рівня життя громадян України. 

Питання зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського 

призначення є каменем спотикання в українській політиці вже майже 

двадцять років. Для української нації земля – це єдиний стратегічний 

ресурс, який не підлягає відтворенню, є репродуктивною умовою 

життєздатності і збереження генофонду, від якого залежить продовольча 

безпека та становище економіки України у світі. 

Запровадження в Україні повноцінного ринку землі є вимогою до 

нашої держави з боку міжнародних кредиторів. Однак наша країна в 

нинішніх умовах не готова до запровадження ринку землі ні в 

організаційному, ні у правовому, ні в економічному сенсі.  

Очевидно, що за відсутності захисту власності та інвестицій, а також 

гострого дефіциту грошових коштів, навіть у вигляді кредитних ресурсів, 

єдине, до чого призведе право на продаж землі – це скуповування 

земельних паїв великими агрохолдингами та корпораціями.  

Запровадження продажу земель сільськогосподарського призначення 

призведе до остаточного знищення малих сільськогосподарських 

підприємств та сімейних ферм, які в усьому цивілізованому світі є 

основою аграрної складової економіки, масового зростання безробіття та 

посилення міграції, а також до загибелі сіл та селищ. Фермери та селяни 

будуть поставлені в такі умови, коли їм нічого іншого не залишиться, як 

розпродати за безцінь свої паї. 

Таким чином, вважаємо закономірною і обґрунтованою вимогу 

заборонити торгівлю землею сільськогосподарського призначення до 

відновлення територіальної цілісності України. 
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На підставі викладеного вище, депутати Вижницької районної ради 

звертаються до Вас з настійною вимогою:  

1. Продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського 

призначення в Україні, розробити практичні механізми стимулювання і 

розвитку фермерських господарств, малого і середнього бізнесу в аграрній 

сфері.  

2. Розпочати широке, публічне обговорення в суспільстві питання 

щодо запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення. 

Винести питання щодо зняття мораторію на землі сільськогосподарського 

призначення на всеукраїнський референдум. 

3. При підготовці нових законопроектів про ринок земель 

сільськогосподарського призначення враховувати наступні положення: 

- відкриття ринку землі в Україні можливе лише після завершення 

наповнення Державного земельного кадастру і реєстру прав на нерухоме 

майно, інвентаризації земель запасу і земель резерву та виправлення в 

публічній кадастровій карті України раніше допущених помилок у 

геометричних даних земельних ділянок; 

- створення державного земельного банку, який мав би забезпечити 

регулювання впорядкованого обігу земель сільськогосподарського 

призначення; 

- впровадження державних програм для розвитку кооперативного 

руху, сімейних фермерських господарств та створення 

сільськогосподарської техніки, щоб поступово обмежити використання 

імпорту; 

- право на купівлю сільськогосподарських земель повинні мати 

винятково громадяни України, фермерські господарства, що мають статус 

сільгоспвиробника три останні роки, засновниками яких є громадяни 

України. 

-створення державної земельної іпотечної установи; 

-реалізація принципу «Земля має належати тим, хто на ній живе і 

працює»: 
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a. перші 5 років - доступ до ринку фізичних осіб громадян України із 

запровадженням сертифікації сільськогосподарської діяльності та 

обмеженням площі в одні руки – 200 га; 

б. в подальшому, за наявної необхідності, - доступ до ринку 

фермерських господарств, юридичних осіб, які мають статус 

сільськогосподарського виробника останні 3-роки, засновниками яких є 

виключно громадяни України з обмеженням щодо власності та 

користування землею не більше 5000 га. 

Не допустити створення механізмів, що дозволятимуть торгувати 

землею сільськогосподарського призначення в обхід мораторію, зокрема, 

за допомогою ухвалення закону про обіг сільськогосподарських земель. 

        Прийняття невиважених та неузгоджених рішень щодо відкриття 

вільного ринку землі ставить під загрозу не тільки успішність проведення 

земельної реформи, а відтак економічну ефективність використання 

земель, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення 

соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, а і 

національну безпеку України на багато століть наперед. Українська земля 

перестане належати українському народу. 

Від наших дій і рішень залежить майбутнє України.  

 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення до Президента 

України, Верховної  Ради України та Кабінету Міністрів України про 

продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського 

призначення»   в цілому: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

 

Вирішили: 

Рішення прийняти (114-31/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення регіональної 

філії «Львівська залізниця» стосовно експлуатації малодіяльної 

нерентабельної дільниці Сторожинець-Берегомет» за основу: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  
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Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення та звернення. 

1. Відмовити у зверненні регіональної філії «Львівська залізниця» 

стосовно експлуатації малодіяльної нерентабельної дільниці 

Сторожинець-Берегомет.    

2. Це рішення направити до регіональної філії «Львівська залізниця» 

стосовно експлуатації малодіяльної нерентабельної дільниці 

Сторожинець-Берегомет. 

3. Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами  

районної  ради  Івоняка Г.С. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови районної ради  Вірсту С.Д. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення регіональної 

філії «Львівська залізниця» стосовно експлуатації малодіяльної 

нерентабельної дільниці Сторожинець-Берегомет»   в цілому: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

 

Вирішили: 

Рішення прийняти (115-31/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримку звернення до 

Прем’єр-міністра України О. Гончарука, Міністра фінансів України 

О. Маркарової, Міністра розвитку громад та територій України А. 

Бабак стосовно державної підтримки розвитку гірських територій» за 

основу: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення та звернення: 

1. Підтримати звернення до Прем’єр-міністра України О. Гончарука, 

Міністра фінансів України О. Маркарової, Міністра розвитку громад та 

територій України А. Бабак стосовно державної підтримки розвитку 

гірських територій (додається).    



 35 

2. Це рішення направити до Прем’єр-міністра України О. Гончарука, 

Міністра фінансів України О. Маркарової, Міністра розвитку громад та 

територій України А. Бабак. 

3. Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами  

районної  ради  Івоняка Г.С. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови районної ради  Вірсту С.Д. 

ЗВЕРНЕННЯ 

до Прем’єр-міністра України О. Гончарука,  

Міністра фінансів України О. Маркарової,  

Міністра розвитку громад та територій України А. Бабак 

стосовно державної підтримки розвитку гірських територій 

 

Територія Українських Карпат, маючи величезний потенціал 

природної й історико-культурної спадщини та низку спільних викликів у 

сфері безпеки, доступності, екології, потребує залучення спільних 

фінансових інструментів для подолання загроз і розвитку регіону. На 

регіональному рівні сьогодні уже є успішні практики об’єднання зусиль і 

акумулювання фінансових ресурсів для розвитку гірських територій: 

Програма підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, що спільно 

фінансується з місцевих бюджетів Івано-Франківської, Закарпатської, 

Львівської, Чернівецької областей; проект “Карпатська мережа 

регіонального розвитку” в межах секторальної бюджетної підтримки 

Європейського Союзу. 

Важливим є створення окремого механізму фінансування проєктів 

розвитку гірських територій на державному рівні, і, безперечно, 

позитивним зрушенням в цьому напрямку стала ініціатива розробки 

Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2020 - 2022 

роки відповідно до Указу Президента України “Про розвиток регіону 

українських Карпат” № 543/2019 від 22 липня 2019 року. Відповідно до 

Указу, програма має бути затверджена у двомісячний термін з дати його 

опублікування. Однак, у проєкті Закону України “Про Державний бюджет 

України на 2020 рік” відсутня стаття для фінансування реалізації 
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Державної програми розвитку регіону українських Карпат. Тобто існує 

загроза того, що прийнята програма не буде підтверджена жодним 

фінансовим ресурсом і замість реальних розвиткових проєктів гірські 

території отримають лише обіцянки. Варто зазначити, що Указом 

Президента України від 20.09.2019 р. № 713/2019 надано доручення 

Кабінету Міністрів України “передбачити під час доопрацювання проєкту 

закону про Державний бюджет України на 2020 рік відповідно до 

обґрунтованих потреб кошти на здійснення заходів, спрямованих на 

стимулювання економічного зростання, підвищення соціальних 

стандартів, розвиток гірських територій українських Карпат, а також 

збільшення обсягу коштів Державного фонду регіонального розвитку”. 

З огляду на викладене та задля пришвидшення економічного і 

соціального розвитку гірських територій Вижницька районна рада 

звертається до Вас із проханням: 

1. Передбачити в Законі України “Про Державний бюджет 

України на 2020 рік” окрему статтює “Проекти для розвитку гірських 

територій (в тому числі  в рамках заходів Державної програми розвитку 

регіону українських Карпат на 2020 - 2022 роки)” в розмірі 2 млрд 

гривень, що сприятиме реалізації державних гарантій підтримання 

соціально-економічного розвитку гірських територій, що, разом з 

використанням регіональних можливостей та ресурсів, забезпечуватиме 

зростання та розвиток на сьогодні депресивних територій. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримку звернення до 

Прем’єр-міністра України О. Гончарука, Міністра фінансів України 

О. Маркарової, Міністра розвитку громад та територій України А. 

Бабак стосовно державної підтримки розвитку гірських територій»   в 

цілому: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

Вирішили: 

Рішення прийняти (116-31/19 додається). 
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Голосували: прийняти рішення  «Про підтримку звернення до 

Прем’єр-міністра України О. Гончарука, Міністра фінансів України 

О. Маркарової, Віце-прем’єр-міністра України з питань європейської 

і євроатлантичної інтеграції Д. Кулеби, Міністра розвитку економіки, 

торгівлі і сільського господарства України Т. Милованова стосовно 

фінансування реалізації проектів транскордонного співробітництва» 

за основу: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення та звернення: 

1. Підтримати звернення до Прем’єр-міністра України О. Гончарука, 

Міністра фінансів України О. Маркарової, Віце-прем’єр-міністра України 

з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Д. Кулеби, Міністра 

розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Т. 

Милованова стосовно фінансування реалізації проектів транскордонного 

співробітництва (додається).    

2. Це рішення направити до Прем’єр-міністра України О. Гончарука, 

Міністра фінансів України О. Маркарової, Віце-прем’єр-міністра України 

з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Д. Кулеби, Міністра 

розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України 

Т.Милованова. 

3. Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами  

районної  ради  Івоняка Г.С. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови районної ради  Вірсту С.Д. 

ЗВЕРНЕННЯ 

до Прем’єр-міністра України О. Гончарука,  

Міністра фінансів України О. Маркарової,  

Віце-прем’єр-міністра України з питань європейської і 

євроатлантичної інтеграції Д. Кулеби, Міністра розвитку економіки, 

торгівлі і сільського господарства України Т. Милованова 

стосовно фінансування реалізації проектів транскордонного 

співробітництва 
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Для прикордонних областей України одним з вкрай важливих 

інструментів розвитку територій є кошти Програм прикордонного 

співробітництва Європейського  Інструменту Сусідства. В рамках 

фінансової перспективи 2014-2020 програм “Польща – Білорусь – 

Україна”, “Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна”, “Румунія – 

Україна” та “Басейн Чорного моря”, залучено понад 60 мільйонів євро на 

реалізацію транскордонних проектів у 2018-2020 роках (станом на 

сьогодні здійснено відбір та розпочато реалізацію усіх інфраструктурних 

проектів у рамках Програми транскордонного співробітництва Польща – 

Білорусь – Україна, а також завершено ІІ набір малих проектів, здійснено 

відбір у рамках Програми Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна, 

триває контрактування проектів в рамках програм Румунія – Україна, 

“Басейн Чорного моря”, Дунайської транснаціональної програми).  

Участь у проєктах міжнародної технічної допомоги окрім очевидних 

вигод, пов’язана з низкою ризиків та труднощів, з якими стикаються 

органи місцевого самоврядування, урядові й неурядові організації 

України. Розмір власного внеску для заявників становить 10% від 

бюджету проекту. Однак слід зазначити, що відповідно до процедур та 

порядку фінансування проєктів у рамках програм прикордонного 

співробітництва, окрім власного внеску передбачається фінансування 15% 

від розміру гранту, які буде повернено заявникам після затвердження 

звітів  щодо реалізації проєктів (орієнтовно 2020-2022 роки).  

Станом на сьогодні у місцевих бюджетах громад (обласному, 

районних, міських) частково передбачені кошти на співфінансування 

проєктів. Однак, з огляду на значну потребу в коштах та обмеженість 

ресурсів місцевих бюджетів, існує необхідність державної підтримки 

реалізації проєктів транскордонного співробітництва.  

Органи місцевого самоврядування карпатських областей вже двічі 

зверталися з вищезгаданим питанням до уряду України. Народними 

депутатами України було ініційовано передбачення у Державному 

бюджеті України на 2018 рік коштів Міністерству економічного розвитку і 

торгівлі України на виконання окремої бюджетної програми 
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(фінансування реалізації проєктів прикордонного співробітництва 

Європейського Інструменту Сусідства на 2014-2020 роки з державного 

бюджету на умовах їх повернення), однак коштів не передбачено. 

У державному бюджеті на 2019 рік передбачено 10 млн грн у формі 

субвенції від Міністерства регіонального розвитку, будівництва і 

житлово-комунального господарства України. Поряд з тим, слід 

зазначити, що за моніторинг і супровід реалізації проєктів 

транскордонного співробітництва відповідає не Мінрегіон, а Міністерство 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України). Окрім того, 

механізм надання субвенції для проєктів, затверджених Постановою 

Кабінету Міністрів України є неефективним і потребує врегулювання, 

оскільки перелік проектів міжнародної технічної допомоги змінюється 

щороку, а внесення постійних змін до Постанови є неможливим. 

З огляду на викладене, задля підвищення ефективності використання 

інструментів розвитку Карпатського регіону, а також поглиблення 

міжрегіональної співпраці, Вижницька районна рада рада звертається до 

Вас із проханням: 

2. Розробити механізм отримання коштів з державного бюджету на 

співфінансування проєктів міжнародної технічної допомоги та 

відшкодування фінальних (балансових) платежів на умовах 

повернення. 

3.  Передбачити при складанні Закону України “Про Державний 

бюджет України на 2020 рік” окремої статті видатків для 

співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги у 

розмірі 300 млн гривень. 

 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримку звернення до 

Прем’єр-міністра України О. Гончарука, Міністра фінансів України 

О. Маркарової, Віце-прем’єр-міністра України з питань європейської 

і євроатлантичної інтеграції Д. Кулеби, Міністра розвитку економіки, 

торгівлі і сільського господарства України Т. Милованова стосовно 
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фінансування реалізації проектів транскордонного співробітництва»   

в цілому: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

 

Вирішили: 

Рішення прийняти (117-31/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримку звернення до 

Прем’єр-міністра України О. Гончарука, Міністра фінансів України 

О. Маркарової, Міністра розвитку громад та територій України А. 

Бабак стосовно реалізації Програми підтримки секторальної політики 

– Підтримка регіональної політики України» за основу: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення та звернення: 

1. Підтримати звернення до Прем’єр-міністра України О. Гончарука, 

Міністра фінансів України О. Маркарової, Міністра розвитку громад та 

територій України А. Бабак стосовно реалізації Програми підтримки 

секторальної політики – Підтримка регіональної політики України 

(додається).    

2. Це рішення направити до Прем’єр-міністра України О. Гончарука, 

Міністра фінансів України О. Маркарової, Міністра розвитку громад та 

територій України А. Бабак. 

3. Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами  

районної  ради  Івоняка Г.С. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови районної ради  Вірсту С.Д. 

ЗВЕРНЕННЯ 

до Прем’єр-міністра України О. Гончарука,  

Міністра фінансів України О. Маркарової,  

Міністра розвитку громад та територій України А. Бабак 

стосовно реалізації Програми підтримки секторальної політики – 

Підтримка регіональної політики України 
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Органи місцевого самоврядування, підрозділи органів виконавчої 

влади й громадські організації карпатського регіону беруть активну участь 

у конкурсних відборах в рамках транскордонних, міжнародних, 

всеукраїнських та регіональних грантових програм. 

Важливим інструментом фінансування регіонального розвитку для 

областей України є Програма підтримки секторальної політики – 

Підтримка регіональної політики України. Зокрема, за результатами 

першого конкурсного відбору, який проводився Міністерством 

регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального 

господарства України, інституціями з карпатських областей реалізується 

20 проєктів-переможців із загальним бюджетом 228,4 млн грн. 

Перелік проєктів-переможців вищезгаданого конкурсного відбору 

затверджено на засіданнях конкурсної комісії від 27.12.2017, 01.03.2018, 

22.03.2018, а розпорядження щодо розподілу у 2018 році бюджетних 

коштів за проєктами регіонального розвитку було затверджено Кабінетом 

Міністрів України 22 серпня 2018 р. Складність і бюрократизація 

процедури укладання договорів на реалізацію проєктів (жовтень-листопад 

2018 року) призвела до того, що кошти на реалізацію проєктів на увесь 

перший рік (а це 423,8 млн грн) були отримані бенефіціарами проєктів в 

другій половині грудня 2018 року. З огляду на стислі терміни від моменту 

одержання коштів до завершення бюджетного року, ця сума майже в 

повному обсязі була повернена головному розпоряднику бюджетних 

коштів 28.12.2018 р. 

Розпорядження щодо фінансування проєктів у рамках Програми 

підтримки секторальної політики на 2019 рік видане Кабінетом Міністрів 

України 26 червня 2019 року, однак станом на сьогодні кошти досі не 

надійшли на рахунки бенефіціарів проєктів. Враховуючи той факт, що до 

завершення бюджетного року залишилось трохи більше одного кварталу, 

а також реорганізацію головного розпорядника коштів – Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального розвитку 

України, існує значний ризик невикористання коштів бенефіціарами 

проєктів у 2019 році. Варто зауважити, що розпорядженням передбачено 
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перерахування бенефіціарам у 2019 році коштів на реалізацію проєктів за 

рік 1 і рік 2 (476,6 млн грн), які, у випадку їх невикористання до кінця 

року, знову будуть повернені головному розпоряднику коштів.  

Окрім того, ще восени 2018 року було анонсовано проведення 

другого конкурсного відбору в рамках Програми підтримки секторальної 

політики – Підтримка регіональної політики України, потенційними 

заявниками підготовлено проєктні ідеї. Для фінансування конкурсу 

виділено 420 млн грн, однак, дотепер офіційного оголошення про початок 

конкурсного відбору немає. 

Ситуація, що склалася, ставить під загрозу виконання зобов’язань не 

лише перед державним бюджетом, а й перед Європейським Союзом в 

рамках Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної 

політики – Підтримка регіональної політики України, й погіршення 

іміджу України як одержувача фінансової допомоги ЄС. 

З огляду на важливість для розвитку регіонів проектів, що 

реалізуються в рамках Програми секторальної підтримки, необхідність 

своєчасного та ефективного втілення запланованих заходів, Вижницька 

районна рада звертається до Вас із проханням: 

1. Сприяти прискоренню процедури перерахування коштів для 

реалізації проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за 

рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання 

Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – 

Підтримка регіональної політики України відповідно до Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. № 470-р. 

2. Ініціювати внесення змін до відповідних документів, що 

регламентують механізм фінансування підтримки секторальної політики – 

Підтримка регіональної політики України, із встановленням можливості 

зберігання бенефіціарами залишків коштів на рахунках для покриття 

витрат у наступному бюджетному періоді (переведення таких залишків до 

перехідних). 

3. Доручити профільному міністерству (-ам) оголосити й розпочати 

другий конкурсний відбір проєктів, що можуть фінансуватися за рахунок 

коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу у 
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межах виконання Угоди про фінансування Програми підтримки 

секторальної політики – Підтримка регіональної політики України у 2019 

році. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримку звернення до 

Прем’єр-міністра України О. Гончарука, Міністра фінансів України 

О. Маркарової, Міністра розвитку громад та територій України А. 

Бабак стосовно реалізації Програми підтримки секторальної політики 

– Підтримка регіональної політики України»   в цілому: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

 

Вирішили: 

Рішення прийняти (118-31/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримку заяви Львівської 

обласної ради щодо недопущення капітуляції України у російсько-

українській війні» за основу: 

Андрюк М.І. – голова районної ради вніс пропозицію зняти це 

питання з розгляду.  

Голосували за пропозицію Андрюка М.І.:  

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

Вирішили: 

Рішення зняти з розгляду. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримку заяви Львівської 

обласної ради щодо неприпустимості відведення сил і засобів 

Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів 

України  військових правоохоронних органів спеціального 

призначення, Міністерства внутрішніх справ України, Національної 

поліції України, розвідувальних органів України, від меж тимчасово 

окупованих територій у Донецькій та Луганській областях» за основу: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

Андрюк М.І. – голова районної ради.  
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Пропонується наступний текст рішення: 

1. Підтримати заяву Львівської обласної ради щодо неприпустимості 

відведення сил і засобів Збройних сил України, інших утворених 

відповідно до законів України  військових правоохоронних органів 

спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ України, 

Національної поліції України, розвідувальних органів України, від меж 

тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях 

(додається).    

2. Це рішення направити до Президента України, Міністра оборони 

України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України. 

3. Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами  

районної  ради  Івоняка Г.С. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови районної ради  Вірсту С.Д. 

ЗАЯВА 

Львівська обласна рада щодо неприпустимості відведення сил і 

засобів  

Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів 

України 

 військових правоохоронних органів спеціального призначення,  

Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції 

України, розвідувальних органів України, від меж тимчасово 

окупованих  

територій у Донецькій та Луганській областях 

 

Ми, депутати Львівської обласної ради, заявляємо про 

неприпустимість проанонсованих 01.10.2019 року Президентом України 

Володимиром Зеленським заходів з відведення сил і засобів (особового 

складу та спеціалістів окремих підрозділів, військових частин, зброї, 

бойової техніки, спеціальних і транспортних засобів, засобів зв’язку та 

телекомунікацій, матеріально-технічних засобів) Збройних Сил України, 

інших утворених відповідно до законів України військових формувань 

(Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв’язку та 
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захисту інформації України, Національної гвардії України, Державної 

прикордонної служби України, Управління державної охорони України, 

Державної спеціальної служби транспорту), правоохоронних органів 

спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ України, 

Національної поліції України, розвідувальних органів України, задіяних 

до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і 

Луганській областях, що здійснює Генеральний штаб Збройних Сил 

України. 

Нагадуємо Президентові України Володимирові Зеленському про те, 

що цілями державної політики із забезпечення державного суверенітету 

України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській 

областях є звільнення тимчасово окупованих територій у Донецькій і 

Луганській областях і відновлення на цих територіях конституційного 

ладу. 

Наголошуємо, що факт остаточного виведення та повної відсутності 

всіх збройних формувань Російської Федерації у Донецькій і Луганській 

областях у порядку, визначеному Законом України “Про особливості 

державної політики із забезпечення державного суверенітету України на 

тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях”, 

встановлюється Міністром оборони України та Міністром внутрішніх 

справ України шляхом спільного подання Президентові України, який 

виключно на цій підставі приймає відповідне рішення. 

Лише в такому порядку може стартувати завершення заходів із 

забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування 

збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, 

визначене окремими рішеннями Верховного Головнокомандувача 

Збройних Сил України. 

Підкреслюємо, що втручання будь-яких осіб, незалежно від посади,  у 

тому числі учасників різних тристоронніх контактних груп, Міністра 

зовнішніх справ України, керівників Офісу Президента України, в 

управління заходами із забезпечення національної безпеки й оборони, 
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відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і 

Луганській областях не допускається. 

Проанонсований 01.10.2019 року Президентом України Володимиром 

Зеленським приклад успішного відведення військ на ділянці фактичної 

лінії розмежування сторін, що проходить в околицях Станиці-Луганської 

Луганської області, не відповідає дійсності, оскільки представники 

окупаційної адміністрації Російської Федерації не виконали жодних вимог 

тристоронньої контактної групи, а життя та безпека жителів вказаного 

населеного пункту перебувають під серйозною загрозою. 

Закликаємо Президента України, Міністра оборони України, 

начальника Генерального штабу Збройних Сил України захищати 

невіддільне суверенне право України на відновлення та збереження її 

територіальної цілісності в межах міжнародно визнаного державного 

кордону, включаючи територію Автономної Республіки Крим і міста 

Севастополя. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримку заяви Львівської 

обласної ради щодо неприпустимості відведення сил і засобів 

Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів 

України  військових правоохоронних органів спеціального 

призначення, Міністерства внутрішніх справ України, Національної 

поліції України, розвідувальних органів України, від меж тимчасово 

окупованих територій у Донецькій та Луганській областях»   в цілому: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

 

Вирішили: 

Рішення прийняти (119-31/19 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд звернень стосовно 

впровадження адміністративної реформи субрегіонального рівня» за 

основу: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення та звернення. 
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1.Звернення Карпатського Форуму Народовладдядо керівництва 

держави та Уряду про збереження гірських районів від 5 вересня 2019 

року взяти до відома.  

2.Взяти до уваги факт того, що 24.09 2019 року Вижницькою 

районною радою з цього приводу надіслані пропозиції Українській 

асоціації районних та обласних рад, в яких, зокрема, при існуючому 

напрацьованому проекту моделі поділу районів у Чернівецькій області в 

рамках адмінреформи субрегіонального рівня, запропоновано об’єднати 

Вижницький, Путильський і Сторожинецький райони у єдиний – 

Вижницький район з адміністративним центром в м.Вижниця.    

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови районної ради  Вірсту С.Д. 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд звернень стосовно 

впровадження адміністративної реформи субрегіонального рівня»   в 

цілому: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

Вирішили: 

Рішення прийняти (120-31/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної 

ради  

Погребняка Р.М. стосовно виділення коштів в сумі 150,0 тис.грн. на 

умовах  співфінансування з Берегометською селищною радою на 

проведення  капітального ремонту приміщення кінотеатру «Карпати» 

за основу: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення та звернення. 

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

стосовно виділення коштів в сумі 150,0 тис.грн. на умовах 

співфінансування з Берегометською селищною радою на проведення 

капітального ремонту приміщення кінотеатру «Карпати» надіслати для 

розгляду та відповідного реагування постійній комісії районної ради з 
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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 Погребняка Р.М. стосовно виділення коштів в сумі 150,0 тис.грн. 

на умовах  співфінансування з Берегометською селищною радою на 

проведення  капітального ремонту приміщення кінотеатру «Карпати»   

в цілому: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

 

Вирішили: 

Рішення прийняти (121-31/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної 

ради  Погребняка Р.М. стосовно зміни цільового призначення коштів 

в сумі 200,0 тис.грн., які були виділені на облаштування внутрішньої 

вбиральні направити на ремонт покрівлі Берегометської І-ІІІ ст. №2» 

за основу: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення та звернення. 

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

стосовно зміни цільового призначення коштів в сумі 200,0 тис.грн., які 

були виділені на облаштування внутрішньої вбиральні направити на 

ремонт покрівлі Берегометської І-ІІІ ст. №2 надіслати для розгляду та 

відповідного реагування  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.  
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Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної 

ради  Погребняка Р.М. стосовно зміни цільового призначення коштів 

в сумі 200,0 тис.грн., які були виділені на облаштування внутрішньої 

вбиральні направити на ремонт покрівлі Берегометської І-ІІІ ст. №2»   

в цілому: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

Вирішили: 

Рішення прийняти (122-31/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної 

ради Погребняка Р.М. стосовно встановлення на перехресті вулиць 

Центральної та Вижницької в смт.Берегомет кільця та відповідних 

дорожніх знаків» за основу: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення та звернення. 

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

стосовно встановлення на перехресті вулиць Центральної та Вижницької в 

смт.Берегомет кільця та відповідних дорожніх знаків надіслати для 

розгляду та відповідного реагування Вижницькому відділенню поліції 

Кіцманського  відділу ГУ НП в Чернівецькій області (Кисилиця О.В.) ГУ 

НП в Чернівецькій області, філії «Вижницький райавтодор» ДП 

«Чернівецький облавтодор» (Нагірняк Л.Г.). 

 

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 встановлення на перехресті вулиць 

Центральної та Вижницької в смт.Берегомет кільця та відповідних 

дорожніх знаків»   в цілому: 

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

Рішення прийняти (123-31/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної 

ради  Погребняка Р.М. стосовно виділення коштів в сумі 207276 грн. 

на ремонт приміщення Берегометського будинку культури» за основу: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення та звернення. 

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

стосовно виділення коштів в сумі 207276 грн. на ремонт приміщення 

Берегометського будинку культури надіслати для розгляду та 

відповідного реагування 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  Погребняка Р.М. стосовно виділення коштів в сумі 207276 грн. 

на ремонт приміщення Берегометського будинку культури»   в цілому: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

Вирішили: 

Рішення прийняти (124-31/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про повторний запит депутата 

районної ради Погребняка Р.М. стосовно заборони грального бізнесу 

 на території Вижницького району» за основу: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення та звернення. 

1. Повторний депутатський запит депутата районної ради 

Погребняка Р.М. стосовно заборони грального бізнесу на території 
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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 повторний запит депутата 

районної ради Погребняка Р.М. стосовно заборони грального бізнесу 

 на території Вижницького району»   в цілому: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

Вирішили: 

Рішення прийняти (125-31/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної 

ради Погребняка Р.М. стосовно проведення земельних торгів вільних 

земельних ділянок та укладання договорів оренди із 

землекористувачами» за основу: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення та звернення. 

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

стосовно проведення земельних торгів вільних земельних ділянок та 

укладання договорів оренди із землекористувачами надіслати для 

розгляду та відповідного реагування Берегометській селищній раді 

(Боднарюк С.М.). 

 

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 проведення земельних торгів вільних 

земельних ділянок та укладання договорів оренди із 

землекористувачами»   в цілому: 
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За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

Вирішили: 

Рішення прийняти (126-31/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної 

ради  Погребняка Р.М. стосовно виділення додаткових коштів в сумі 

900,0 тис.грн. на проведення капітального ремонту будівлі 

Берегометського ДНЗ «Барвінок» за основу: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення та звернення. 

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

стосовно виділення додаткових коштів в сумі 900,0 тис.грн. на проведення 

капітального ремонту будівлі Берегометського ДНЗ «Барвінок»надіслати 

для розгляду та відповідного реагування 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  Погребняка Р.М. стосовно виділення додаткових коштів в сумі 

900,0 тис.грн. на проведення капітального ремонту будівлі 

Берегометського ДНЗ «Барвінок»   в цілому: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

Вирішили: 

Рішення прийняти (127-31/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної 

ради  Павлюка В.Ю. щодо дорожнього руху в м.Вижниця біля ринку 

та встановлення відповідних знаків» за основу: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

Андрюк М.І. – голова районної ради.  
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Пропонується наступний текст рішення та звернення. 

1. Депутатський запит депутата районної ради Павлюка В.Ю. щодо 

дорожнього руху в м.Вижниця біля ринку та встановлення відповідних 

знаків  надіслати для розгляду та відповідного реагування Вижницькому 

відділенню поліції Кіцманського  відділу ГУ НП в Чернівецькій області 

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

райавтодор» ДП «Чернівецький облавтодор» (Нагірняк Л.Г.), Вижницькій 

міській раді  (Чепіль О.Г.). 

 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну 

раду у визначений законодавством термін.  

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної 

ради  Павлюка В.Ю. щодо дорожнього руху в м.Вижниця біля ринку 

та встановлення відповідних знаків»   в цілому: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

Вирішили: 

Рішення прийняти (128-31/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної 

ради Никифоряка Ю.П. щодо виділення коштів в сумі 18,0 тис.грн. на 

продовження ліцензії КП «Радіо «Хвилі Черемошу» за основу: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення та звернення. 

1. Депутатський запит депутата районної ради Никифоряка Ю.П. 

щодо виділення коштів в сумі 18,0 тис.грн. на продовження ліцензії КП 

«Радіо «Хвилі Черемошу» надіслати для розгляду та відповідного 

реагування 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.  
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Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної 

ради Никифоряка Ю.П. щодо виділення коштів в сумі 18,0 тис.грн. на 

продовження ліцензії КП «Радіо «Хвилі Черемошу»   в цілому: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

Вирішили: 

Рішення прийняти (129-31/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про повторний запит депутата 

районної ради Романюка І.Т. стосовно можливості створення 

аптечного пункту «Аптека №103» в смт.Берегомет» за основу: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення та звернення. 

1. Повторний депутатський запит депутата районної ради Романюка 

І.Т. стосовно можливості створення аптечного пункту «Аптека №103» в 

смт.Берегомет     надіслати для розгляду та відповідного реагування до 

«Аптеки №103». 

 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну 

раду у визначений законодавством термін.  

 

Голосували: прийняти рішення  «Про повторний запит депутата 

районної ради Романюка І.Т. стосовно можливості створення 

аптечного пункту «Аптека №103» в смт.Берегомет»   в цілому: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

Вирішили: 

Рішення прийняти (130-31/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення депутатів 

Вижницької районної ради до Прем’єр-міністра України щодо 

фінансування незавершених об’єктів будівництва в галузі медицини, 
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освіти,  культури у Вижницькому районі в сумі 268,4 тис.грн.» за 

основу: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення та звернення. 

1. Підтримати звернення депутатів Вижницької районної ради до 

Прем’єр-міністра України щодо фінансування незавершених об’єктів 

будівництва в галузі медицини, освіти,  культури у Вижницькому районі в 

сумі 268,4 тис.грн. (додається).    

2. Це рішення направити до Прем’єр-міністра України.  

3. Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами  

районної  ради  Івоняка Г.С. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови районної ради  Вірсту С.Д. та на постійну комісію районної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності і захисту 

прав громадян (Кисилиця М.В.). 

                                                             ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Вижницької районної ради VІІ  скликання стосовно 

фінансування та проплат коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій. 

10 липня 2019 року Уряд відповідно до частини шостої ст.108 

Бюджетного кодексу України, статті 32 Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2019 рік» затвердив розподіл частини коштів субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими 

бюджетами, у тому числі за об’єктами (заходами) (розпорядження КМУ 

від 10.07.2019 №500-р). 

Рішенням  Уряду внесені зміни у додатки 1 і 2 до розпоряджень 

Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 року №39-р та від 5 червня 

№365-р згідно з якими уточнено найменування місцевих бюджетів, яким 

спрямовується у 2019 році субвенція, внесено зміни до переліку об’єктів 

(заходів) та уточнено їх назви і обсяги фінансування. 
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Станом на 24.10. 2019 року кошти субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій між місцевими бюджетами, у тому числі за 

об’єктами (заходами) не надійшли до бюджету Вижницького району в 

сумі 268,4 тис.грн. 

 Зволікання з процесом спрямування коштів зазначеної субвенції 

негативно позначається на реалізації заходів соціально-економічного 

розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць і крім цього 

значно підвищується ризик не освоєння коштів такої субвенції 

територіальними громадами до кінця поточного бюджетного року та, як 

наслідок утворення заборгованостей, які не будуть мати джерел 

фінансування. 

Крім того, кошти, які  подані до органів казначейства за цільовим 

призначенням за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток 

окремих територій, заблоковані і тривалий час не проплачуються без 

відповідних на це законодавчих причин. В результаті чого виникають 

суми заборгованостей, що створює ризик їх не освоєння до кінця 

бюджетного року і залишення боргів без відповідних джерел 

фінансування. 

Виходячи з вищевикладеного, беручи до уваги те, що роботи 

виконані,ми депутати Вижницької районної ради звертаємося до Вас з 

проханням доручити Міністерству фінансів України прискорити процес 

спрямування коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій між місцевими бюджетами, у тому числі за об’єктами 

(заходами) до бюджетів відповідних територіальних громад та вирішити 

питання своєчасного фінансування відповідних видатків. 

Надіємося на розуміння ситуації, яка склалася та віримо у 

позитивне вирішення цього питання. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення депутатів 

Вижницької районної ради до Прем’єр-міністра України щодо 

фінансування незавершених об’єктів будівництва в галузі медицини, 
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освіти,  культури у Вижницькому районі в сумі 268,4 тис.грн.»   в 

цілому: 

За – 22, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.  

 

Вирішили: 

Рішення прийняти (131-31/19 додається). 

 

Шановні колеги! 

Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути. 

Тридцять першу сесію районної ради сьомого скликання оголошую 

закритою. 

 

Голова районної ради        М.Андрюк  

 


