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ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

П Р О Т О К О Л 

тридцять другої сесії районної ради VІІ скликання 

 

УКРАЇНА 

 

20 грудня 2019 року                                                                м.Вижниця 

       1100 год. 

Присутні                         -  24 депутати районної ради 

                                             із  34 (список додається) 

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

Президія:  

Татарин Ю.Д. – в.о. голови районної державної адміністрації.  

Вірста С.Д.  – заступник голови районної ради. 

Запрошені: 

- депутати обласної ради від Вижницького району; 

- голова, заступники голови райдержадміністрації, начальники 

управлінь і відділів райдержадміністрації; 

- заступник керівника Кіцманської місцевої прокуратури;  

- голова Вижницького районного суду; 

- начальник районного відділу СБУ та начальник Вижницького 

відділення поліції Кіцманського відділу Головного Управління 

Національної поліції в Чернівецькій області; 

Начальники: 

- державної податкової інспекції; 

- управління державної казначейської служби України у 

Вижницькому районі; 

- управління Пенсійного фонду у Вижницькому районі; 

- районного центру зайнятості населення; 
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- керівники окремих підприємств, установ і організацій, служб 

району; 

- голови Вижницької та Вашківецької ОТГ; 

- селищний, сільські голови; 

- керівники районних організацій політичних партій, блоків, 

громадських формувань; 

- представники засобів масової інформації. 

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

секретаріат тридцять другої сесії районної ради.  

Обрання  секретаріату: 

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

обрати секретаріат тридцять другої сесії районної ради у складі трьох 

депутатів: 

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

Вирішили:   

Рішення прийняти (додається 132-32/19) 

 

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

лічильну комісію тридцять другої сесії районної ради.  

   Обрання   лічильної  комісії: 

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

обрати лічильну комісію тридцять другої сесії районної ради у складі 

трьох депутатів: 

   

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

Вирішили :   

Рішення прийняти (додається №133-32/19). 

Обговорення порядку денного та регламенту роботи тридцять  

другої сесії районної ради VІІ скликання: 

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

прийняти порядок денний та регламент роботи тридцять другої сесії 

районної ради VІІ скликання за основу: 

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

тридцять другої сесії районної ради VІІ скликання   

1. Про Програму економічного і соціального розвитку Вижницького 

району на 2020 рік. 

Доповідач: Федорощак М.М. – начальник відділу економіки та  

агропромислового розвитку  Вижницької районної державної адміністрації. 

 2. Про затвердження Комплексної програми розвитку цивільного захисту, 

забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні 

ситуації у Вижницькому районі на 2020 - 2022 роки. 

Доповідач: Ткач О.П. – начальник Вижницького РС УДСНС України у 

Чернівецькій області. 

3. Про  районну програму соціальної підтримки сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, військовослужбовців і волонтерів, поранених 

учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих  на 2020-2022 роки. 

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

населення  Вижницької районної державної адміністрації. 

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

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

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

листопада 2016 року №176-9/16 із внесеними змінами та доповненнями 

затвердженими рішенням тринадцятої сесії районної ради VІІ скликання від 2 

березня 2017 року №18-13/17, рішенням двадцять восьмої сесії VІІ скликання 

від 18 квітня 2019 року №36-28/19. 

Доповідач: Николайчук О.Б. – головний спеціаліст з питань взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Вижницької 

районної державної адміністрації. 

5. Про затвердження звіту  про виконання  районного бюджету  за 9 

місяців 2019 року. 

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

7. Про районний бюджет на 2020 рік. 

Доповідач по 5-7 питаннях: Кириляк Л.І. – начальник фінансового 

управління  Вижницької районної державної адміністрації. 

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

бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку. 
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8.Про переукладення на новий термін Договорів позички (безоплатного 

користування) окремого нерухомого та рухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району. 

Доповідач: Никифоряк Ю.П. – голова постійної комісії районної ради з 

питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони 

довкілля та надзвичайних ситуацій. 

 9.Про надання дозволу на списання матеріальних цінностей, що належать 

до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району. 

Доповідач: Митринюк Ф.В.  – головний лікар КНП «Вижницька районна 

лікарня» Вижницької районної ради. 

Співдоповідач: Никифоряк Ю.П. – голова постійної комісії районної ради 

з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони 

довкілля та надзвичайних ситуацій. 

10.Про встановлення (зміну) меж населеного пункту с. Слобода-Банилів 

Слобода-Банилівської сільської ради Вижницького району Чернівецької 

області. 

Доповідач: Пигичко М.Г. – Слобода-Банилівський сільський голова. 

Співдоповідач: Никифоряк Ю.П. – голова постійної комісії районної ради 

з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони 

довкілля та надзвичайних ситуацій. 

11.Про план роботи Вижницької районної ради VII скликання на 2020  

рік. 

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

12.Про внесення змін в склад колегії Вижницької районної ради VІІ 

скликання. 

13.Про припинення членства в Асоціації органів місцевого 

самоврядування “Єврорегіон Карпати – Україна”. 

14.Про ініціювання створення Асоціації органів місцевого 

самоврядування “Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція 

регіонального розвитку”. 

 Доповідач по 12-14 питаннях: Голобуцька К.В. – завідувач юридичного 

відділу виконавчого апарату Вижницької районної ради. 

15.Різне. 

Шановні депутати! 
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На постійній комісії з питань власності, агропромислового комплексу, 

земельних відносин охорони довкілля та надзвичайних ситуацій  на 2020 рік 

було рекомендовано: 

Включити в порядок денний тридцять другої сесії Вижницької районної 

ради  VІІ скликання, яка відбудеться 20 грудня 2019 року, проект рішення «Про 

підтримку рішення ХLIV сесії Берегометської селищної ради VII 

скликання від 26 вересня 2019 року «Про передачу у комунальну власність 

територіальній громаді державного майна дитячого закладу оздоровлення 

та відпочинку «Юність» селища Берегомет Вижницького району 

Чернівецької області». 

 

В міжсесійний період надійшло ряд звернень та депутатських 

запитів, а саме: 

1. «Про направлення звернення до Кабінету Міністрів України 

стосовно  збільшення соціальних нормативів у сфері житлово-

комунального обслуговування». 

 2. «Про направлення звернень щодо заборони проведення будь-яких 

робіт, пов’язаних з виборкою гравійно-піщаної суміші в руслі річки Сірет в 

межах Вижницького району». 

 3.Про запит депутата районної ради Никифоряка Ю.П. щодо 

виділення коштів Вижницькій районній раді.  

 

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

запит Никифоряка Ю.П. стосовно виділення коштів Вижницькій районій раді 

розглянути при розгляді питання «Про внесення змін до районного бюджету на 

2019 рік». 

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

звернення та депутатські запити в порядок денний сесії в питанні «Різне».  

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

Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», 

Регламенту Вижницької районної ради,  пропозицій щодо оприлюднення і  

включення в порядок денний тридцять другої сесії інших питань і 

проектів рішень до них  у встановлені терміни не надходило. 

 Голосували:  
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Прийняти порядок денний та регламент роботи тридцять другої сесії 

районної ради VІІ скликання в цілому: 

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

 

Розгляд питань порядку денного: 

 

Слухали: Федорощака Миколу Миколайовича – начальника відділу 

економіки та  агропромислового розвитку  Вижницької районної 

державної адміністрації з питання «Про Програму економічного і 

соціального розвитку Вижницького району на 2020 рік».     

Шановні депутати, запрошені та присутні! 

Програму економічного і соціального розвитку Вижницького району 

на 2020 рік (далі - Програма) розроблено відділом економіки та 

агропромислового розвитку районної державної адміністрації з  урахуванням   

пропозицій структурних підрозділів районної державної адміністрації,  

селищної та сільських рад, завдань і заходів районних програм у розрізі галузей 

і сфер діяльності на виконання розпоряджень обласної державної адміністрації 

від 04.09.2019 року №842-р «Про формування проекту Програми економічного 

і соціального розвитку Чернівецької області на 2020 рік» та районної державної 

адміністрації від 11.09.2019 року № 157 «Про формування проекту Програми 

економічного і соціального розвитку Вижницького району на 2020 рік».  

       Програма передбачає забезпечення погоджених спільних дій місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для втілення 

єдиної державної політики розвитку району. 

Законодавчою основою для розроблення Програми є постанова Кабінету 

Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних 

і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання 

проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» (із змінами).  

 Програму розроблено з урахуванням завдань і положень: 

 Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, 

затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня  

2014 року № 385;  

           Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом 

Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015; 
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           Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року, 

затвердженої рішенням ХХХІ сесії обласної ради VI скликання від 18.06.2015 

року № 63-31/15 (далі – Стратегія) та Плану заходів з реалізації у 2018-2020 

роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року, 

затвердженої рішенням ХVIІІ сесії обласної ради VIІ скликання від 14.11.2017 

року № 193-17/17. 

  Метою Програми є забезпечення стабілізації економіки, створення умов 

для динамічного і збалансованого розвитку району та підвищення якості життя 

населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень. 

Прогнозні розрахунки і заходи Програми розроблені на основі аналізу 

поточної соціально-економічної ситуації району з урахуванням тенденцій за 9 

місяців 2019 року, пропозицій структурних підрозділів районної державної 

адміністрації, селищної, сільських рад, підприємств, установ та організацій усіх 

форм власності, завдань і заходів районних програм у розрізі галузей і сфер  

діяльності. 

         Фінансування заходів програми здійснюватиметься з державного, 

обласного, районного, селищного  та сільських бюджетів. 

         Промисловий потенціал району представлений 25 середніми та малими 

підприємствами основного кола. Відповідно до галузевої структури, основу 

промислового комплексу району формують підприємства з виготовлення 

виробів з деревини (15), виробництва харчових продуктів та напоїв (2), 

добувної промисловості і розроблення кар’єрів (4), виробництва готових 

металевих виробів (1), виробництва паперу та поліграфічної діяльності (1). 

Аналізуючи роботу лісозаготівельних підприємств  протягом 2016-2019 

років відслідковується зменшення заготовленої лісосировини проте  основною 

бюджетоутворюючою галуззю залишається деревообробна. 

За 9 місяців 2019 року обсяг виробництва продукції промисловими 

підприємствами району склав 109,5 млн. грн., що на 24,5 млн. грн. (18,3 %) 

менше, порівняно з відповідним  періодом минулого  року.  

Протягом січня-вересня 2019 року, виробництво промислової продукції в 

розрізі галузей становить: 

- деревообробна – 99,6 млн. грн.; 

- харчова -  2,5 млн. грн.; 

- добувна -  15,5 млн.грн.; 

- виробництво готових металевих виробів – 1,8 млн.грн; 
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- поліграфічна – 0,2 млн грн.  

 Наростили  обсяги виробництва: 

- в  деревообробній галузі: ДП «Берегометське ЛМГ» (24,4%), 

Вижницький ДСЛГ АПК 34,2 %, ВАТ «Вашківецька художньо-

сувенірна фабрика» (32,6%), МПП «Красток» (8,7%), ПП «Томюк 

О.С» (18,6); 

- в поліграфічній ТОВ ВПК «Черемош» (131,8%); 

- виробництво готових металевих виробів МПП «Шанс» (14%).  

За січень-вересень 2019 року промисловими підприємствами району 

реалізовано продукції на 151,0 млн. грн., що становить 100% до відповідного 

періоду минулого року.  

Приросту обсягу реалізації товарної продукції, порівняно з аналогічним 

періодом минулого року, досягнуто підприємствами добувної галузі – на 1,9 

млн. грн. (4 %). 

Протягом звітного періоду зовнішньоекономічною діяльністю займалися 

підприємства деревообробної галузі, а саме: ТзОВ «Здоровий сон», ДП 

«Берегометське ЛМГ», МПП «Красток», ПП «Ковалі», Вижницький 

держспецлісгосп АПК, ПП «СЕШ» та ТОВ «Стробіле Енерджі». Обсяг 

експортованої промислової продукції склав 32,4 млн. грн., що менше 

аналогічного періоду минулого року на 26,0 млн. грн. (44,4 %). 

Мета, основні завдання та заходи економічного і соціального розвитку 

району на 2020 рік.  

Мета Основні 

завдання 

Заходи  Очікувані 

результати 

Розвиток 

провідних галузей 

економіки району  

1. Розвиток 

промисловості 

1.1. Введення в експлуатацію 

деревообробного цеху МПП 

«Красток» в с.Лопушна 

Збільшення 

виробництва 

товарної продукції, 

надходжень до 

бюджетів усіх 

рівнів, створення 

нових робочих 

місць, виробництво 

альтернативних 

видів палива. 

1.2. Введення в експлуатацію 

цеху по виготовленню 

паливних брикетів ПП 

Луговою Лесею Несторівною 

в с. Лукавці 

1.3. Придбання 

деревообробних верстатів та 

встановлення сушильної 

камери ТОВ «Буковина 

інвест» с-ще Берегомет 
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1.4 Придбання лінії зрощення 

МПП «Стіжок» 

2. Розвиток 

туристичного 

потенціалу 

2.1. Добудова агросадиби ПП 

Том’юк Ніною Василівною в 

с.Лукавці 

2.2 Введення крісельного 

підйомника СП ВКФ «Саторі». 

2.3 Добудова житлового 

фонду на туристичній базі 

«Кремениця»  

Розвиток системи 

соціального 

захисту 

1. 

Впровадження 

інноваційних 

технологій та 

покращення 

матеріально-

технічної бази 

закладів 

соціальної 

сфери: освіти, 

культури та 

медицини 

1.1. Капітальний ремонти 

приміщень та інженерних 

мереж пологового будинку, 

даху корпусів терапії та 

бухгалтерії, харчоблоку, 

зовнішніх мереж КУ 

«Вижницька центральна 

районна лікарня» 

Покращення 

надання якості 

медичних послуг, 

створення належних 

умов для 

стаціонарного 

перебування, 

покращить 

санітарно-

гігієнічних норм, 

скорочення 

енергоспоживання. 

1.2. Капітальний ремонт 

Вижницького районного 

будинку народної творчості та 

дозвілля в м.Вижниця 

Забезпечення 

збереження та 

розвитку  

культурно-

мистецької  та 

духовної спадщини 

району. 

Покращення 

матеріально-

технічної бази з 

метою покращення 

умов праці та 

функціонування 

закладів культури 

району. 

1.3. Капітальний ремонт 

корпусу А Мигівського НВК з 

можливістю розміщення ДДУ 

Покращення умов 

надання освітніх 

послуг, збільшення 

рівня охоплення 1.4. Добудова Банилівської 
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ЗОШ І-ІІІ ст. Вижницького 

району Чернівецької області   

дітей дошкільною 

освітою та 

покращення умов 

навчання. 

2. Розвиток 

фізичної 

культури і 

спорту 

2.1. Будівництво спортивного 

майданчика зі штучним 

покриттям Банилівської ЗОШ 

І-ІІІ ст. за адресою 

Чернівецька обл. Вижницький 

район с. Банилів вул. 

Гостинець 65 

Створення 

належних умов для 

організації дозвілля 

дітей та молоді, 

занять фізичною 

культурою та 

спортом, для 

впровадження 

здорового способу 

життя. 

3. 

Впровадження 

екологічних та 

енергозберігаю

чих технологій 

3.1. Встановлення сонячних 

колекторів для підігріву води в 

Мигівському НВК 

Ефективне 

використання 

енергоресурсів, 

раціональне 

використання 

бюджетних коштів 

шляхом 

впровадження 

енергозберігаючих 

заходів, при цьому 

створення 

сприятливих умов 

для надання якісних 

освітніх послуг. 

3.2. Заміна газових котлів на 

енергозберігаючі з 

використанням 

альтернативних видів палива:  

- капітальний ремонт 

котельні Мигівського НВК; 

- капітальний ремонт 

системи опалення 

Долішньошепітської НВК; 

- капітальний ремонт 

системи опалення Лукавецької 

ЗОШ І-ІІІ ст.;  

- капітальний ремонт 

котельні   НВК 

«Берегометська гімназія»; 

- Поточний ремонт котельні 

та системи опалення  

Банилівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

3.3. Енергозбереження шляхом 

заміни покрівлі даху: 

- заміна покрівлі в НВК 

«Берегометська гімназія»; 

- заміна покрівлі в 

Берегометській ЗОШ І -ІІІ ст. 
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№3; 

- заміна покрівлі в 

Берегометській ЗОШ І -ІІІ ст. 

№2; 

- капітальний ремонт 

покрівлі Долішньошепітської 

НВК; 

- капітальний ремонт 

покрівлі даху та фасаду 

Коритненської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

Дякую за увагу ! 

 

 Голосували: прийняти рішення  «Про Програму економічного і 

соціального розвитку Вижницького району на 2020 рік» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

На постійній комісії з питань бюджету, економічно-соціального 

розвитку було рекомендовано: 

Відділу економіки та агропромислового розвитку Вижницької районної 

державної адміністрації доповнити проект Програми економічного і 

соціального розвитку Вижницького району на 2020 рік  даними про проектну 

потужність об’єктів, які планується ввести в експлуатацію протягом наступного 

року.  

Троцюк П.Н. - депутат районної ради вніс  пропозицію 

включити в Програму економічного і соціального розвитку 

Вижницького району на 2020 рік капітальний ремонт вікон 

Сл.Банилівського ДНЗ. 

Голосували за пропозицію Троцюка П.Н. 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Пропозицію прийнято. 

Голосували: прийняти рішення  «Про Програму економічного і 

соціального розвитку Вижницького району на 2020 рік»   в цілому: 

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

Рішення прийняти (134-32/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Комплексної 

програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Вижницькому районі 

на 2020 - 2022 роки» за основу: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Комплексної 

програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Вижницькому районі 

на 2020 - 2022 роки»   в цілому: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (135-32/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про  районну програму соціальної 

підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і волонтерів, поранених учасників АТО та 

вшанування пам’яті загиблих  на 2020-2022 роки» за основу: 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про  районну програму соціальної 

підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і волонтерів, поранених учасників АТО та 

вшанування пам’яті загиблих  на 2020-2022 роки»   в цілому: 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (136-32/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін та доповнень до 

Програми протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку 

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

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

внесеними змінами та доповненнями затвердженими рішенням 



 13 

тринадцятої сесії районної ради VІІ скликання від 2 березня 2017 року 

№18-13/17, рішенням двадцять восьмої сесії VІІ скликання від 18 квітня 

2019 року №36-28/19» за основу: 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін та доповнень до 

Програми протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку 

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

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

внесеними змінами та доповненнями затвердженими рішенням 

тринадцятої сесії районної ради VІІ скликання від 2 березня 2017 року 

№18-13/17, рішенням двадцять восьмої сесії VІІ скликання від 18 квітня 

2019 року №36-28/19»   в цілому: 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (137-32/19 додається). 

 

Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового 

управління Вижницької районної державної адміністрації з питання «Про 

затвердження звіту  про виконання  районного бюджету  за 9 місяців 2019 

року».     

Шановні депутати! 

На 2019 рік в зведений бюджет Вижницького району включено 8 

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

До місцевих бюджетів Вижницького району за 9 місяців 2019 року 

надійшло доходів (включаючи трансферти) в сумі 351 млн.730,0 тис.грн., з них 

до загального фонду 346 млн.869,1тис.грн., спеціального – 4 млн.860,9тис.грн. 

За 9 місяців 2019 року до місцевих бюджетів району надійшло власних 

доходів в сумі 42 млн.321,3 тис.грн., або більше на 5 млн.507,1 тис.грн.(15%),  в 

т.ч. до загального фонду надійшло 38 млн.214,4 тис.грн. при плані на 9 місяців 

36 млн.072,7 тис.грн., або на 6 млн.056,2 тис.грн.(18,8%) більше, ніж за 

відповідний період минулого року, до спеціального фонду надійшло 4 

млн.106,9 тис.грн. при плані 3 млн.881,0 тис.грн., або на 11,8% менше, ніж за 

відповідний період минулого року. Планові показники загального фонду по 

району виконані на 105,9%. Не забезпечено виконання плану за 9 місяців п.р. 
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Берегометським селищним бюджетом (-535тис.грн.) та Лукавецьким сільським 

бюджетом (-102 тис.грн).  

До спеціального фонду надійшло доходів в сумі 4 млн.106,9 тис.грн., або 

105,8% (+225,9 тис.грн.) до плану на звітну дату та на 549,1 тис.грн. (11,8%) 

менше минулого року. 

Видатки 

За 9 місяців 2019 року проведено видатків з місцевих бюджетів району в  

загальній сумі 344 млн.529,5 тис.грн., або 69,8% до уточненого плану на рік та 

90% до уточненого плану на звітну дату, в т.ч. по загальному фонду в сумі 328 

млн.777,4тис.грн., або 87,6% до уточненого плану на рік та 90,3% до 

уточненого плану на звітну дату; по спеціальному фонду – 15 млн.752,1 

тис.грн., або 74,9% до уточненого плану на рік та 83,9% до уточненого плану на 

звітну дату. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ 

РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2019 РОКУ 

За 9-ть місяців 2019 року до загального і спеціального фондів районного 

бюджету надійшло доходів 319 млн.401,0 тис.грн., що на 43 млн.571,2 

тис.грн.(12%) менше надходжень попереднього року, в тому числі (без 

врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів 25 

млн.091,8тис.грн., або 109,8% (+2млн.235,8тис.грн.) до плану на 9 місяців 2019 

року та на 3 млн.920,6тис.грн.(18,5%) більше надходжень попереднього року. 

До загального фонду надійшло власних доходів 22 млн.613,5тис.грн., або 

109,8% до плану на 9 місяців 2019 року та більше на 4 млн.332,1 

тис.грн.(23,7%) порівняно з попереднім роком. 

У розрізі основних доходних джерел до загального фонду районного 

бюджету надійшло: 

- податку на доходи фізичних осіб – 18 млн.915,6тис.грн., або 98,3% (-

322,7 тис.грн.) до плану на 9 місяців та на 1 млн.307,2тис.грн.(7,4%) більше від 

аналогічного періоду 2018 року. Невиконання плану пов’язане із зменшенням 

сплати ПДФО за 9 місяців 2019 року ДП«Берегометський ЛМГ», так як 

сплачено менше попереднього року на 741,5 тис.грн., або 14,9% та зменшено по 

МПП «Данко» (-17,8 тис.грн. або 88,7%), Центр ЧХМСПР (-15,2 тис.грн. або 

20,9%), ТОВ «Здоровий Сон» (-124,2тис.грн. або 18,2%), ПП «СЕШ» (-105,8 

тис.грн або 27,7%). Варто зазначити, що припинили сплату податку на доходи 

фізичних осіб у 2019 році ПСК «Юлія», ПП «Авто Гарант», Відокремлений 
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підрозділ «Центр продажу» в смт.Берегомет Чернівецької дирекції приватного 

акціонерного товариства страхова компанія «Євроінс Україна», ПСК «Сірет», 

ТОВ «Пост Фінанс», Чернівецька дирекція ПАТ «Укрпошта», Селянське ФГ 

«Глібичок». 

В обсязі доходів загального фонду районного бюджету надходження 

зазначеного податку становлять 83,6%. Найбільшими платниками зазначеного 

податку є відділ освіти Вижницької райдержадміністрації (сплачено 9 

млн.497,7тис.грн., або 31,8% від загальної суми ПДФО), ДП “Берегометське 

ЛМГ” (сплачено 7 млн.085,0 тис.грн., або 23,7% та зменшено вцілому на 1 

млн.235,9тис.грн., 14,9%, що складає 1,3 середньомісячних платежів), 

Берегометська селищна рада (сплачено 1млн.229,4 тис.грн. або 4,1%) та фізичні 

особи підприємці – 2 млн.692,9тис.грн. або 9%. Крім того, збільшено 

надходження даного податку до минулого року по відділу освіти на 1 

млн.274,8тис.грн., або 15,5%, Берегометській селищній раді – 177,3 тис.грн., 

або 16,8%, ФГ «Євросвинка-плюс» - 49,7 тис.грн., або 36,8%; 

- податку на прибуток підприємств районної комунальної власності – 9,0 

тис.грн., або 46,4% (-10,4тис.грн.) до плану на відповідний період та на 9,2 

тис.грн., або 50,5% менше від аналогічного періоду попереднього року, та на 

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

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

свідчить про достатню ефективність господарської діяльності підприємств 

районної комунальної власності; 

У відповідності до змін внесених до Податкового кодексу України  у 2019 

році до районного бюджету зараховується 37% рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку 

рубок головного користування. За 9 місяців надійшло 3 млн.104,0тис.грн., або 

206,9% до плану на рік; 

- частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств 

та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету, – 3,6 

тис.грн., або 20,2% до уточненого плану на 9-ть місяців, та на 2,2 тис.грн. 

(37,3%) менше попереднього року, та на 82% (-16,5тис.грн.) менше 

аналогічного періоду 2017 року;  

- адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 31,5 тис.грн., що 

на 4,9 тис.грн. (18,6%) більше попереднього року та на 41,1% (-12,6тис.грн.) 
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менше до 2017 року, у зв’язку із зменшенням кількості заяв щодо реєстрації 

фізичних осіб-підприємців внаслідок надання послуг відповідними органами 

міських рад після утворення ОТГ; 

- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень – 204,7 тис.грн., що на 19,0 тис.грн. (10,2%) 

більше попереднього року; 

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом – 64,6 тис.грн., що на 13,7 тис.грн. (17,5%) менше попереднього 

року; 

- плати за розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету – 

194,7 тис.грн., що на 128,5 тис.грн. (у 2,9 раз) більше минулого року. 

 До спеціального фонду районного бюджету за звітний період надійшло 2 

млн.478,4тис.грн., або 109,3%(+211,7 тис.грн.)до уточненного плану та на 

411,5тис.грн. (14,2%) менше до аналогічного періоду минулого року.  

У розрізі основних платежів до спеціального фонду районного бюджету 

надійшло: 

- власних надходжень бюджетних установ і організацій – 2 млн.426,6 

тис.грн. (97,9% загального обсягу надходжень спеціального фонду), або на 

422,7 тис.грн. (14,8%) менше попереднього року, з них надходжень від плати за 

послуги, що надаються бюджетними установами – 982,7 тис.грн., 117,5% 

(+146,2тис.грн.) до плану; інших джерел власних надходжень (в т.ч. 

благодійних внесків) – 1млн.443,9 тис.грн., 101% (+13,8 тис.грн.) до плану. Не 

забезпечено виконання плану власних надходжень відділом освіти (-

261,9тис.грн., або 25,4%). 

- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва – 4,3 тис.грн. 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ 

РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 9 місяців  2019 РОКУ  

З районного бюджету за 2019 року на утримання бюджетних установ та 

здійснення заходів проведено видатків в загальній сумі 312 млн.880,2 тис.грн., 

або 69,8 % до уточненого плану на рік та 90,3% до уточненого плану на звітну 

дату, з них видатків районного бюджету (без міжбюджетних трансфертів, які 

перераховані сільським, селищному, міським бюджетам) у сумі 298 млн.675,5 

тис.грн., або 69,5% до уточненого плану на 2019 рік, 90,7% до уточненого 
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плану на звітну дату та на 45 млн.997,2 тис.грн., або на 13,3% менше, ніж за 

відповідний період попереднього року, з них: 

- загального фонду – 287 млн.197,2 тис.грн.(90,1% до уточненого плану 

на  звітну дату– 318 млн.692,2 тис.грн.), що на 51 млн.717 тис.грн., або на 15,3 

відсотків  менше попереднього року; 

- спеціального фонду – 11 млн.478,3 тис.грн.(84,0% до уточненого плану 

на звітну дату – 13 млн.658 тис.грн.), та більше попереднього року на 5 

млн.719,8 тис.грн., або на 99,3%; 

Фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету 

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

казначейства та із додержанням режиму економії у використанні бюджетних 

коштів. 

Видатки загального фонду районного бюджету на виплату заробітної 

плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери за 9 місяців 2019 року 

склали 104 млн.810,6 тис.грн., що складає 36,5% до загальної суми видатків, та 

профінансовано до уточненого плану на звітну дату на 93,4% та збільшились у 

порівнянні з звітним періодом минулого року на 8 млн.133,5 тис.грн.(+8,4%), в 

тому числі видатки за рахунок освітньої субвенції в сумі 51 млн.822,4 

тис.грн.(49,4% в загальній сумі), медичної субвенції - в сумі 25 млн.185,0 

тис.грн.(24% в загальній сумі); на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 

6 млн.283,4 тис.грн., що складає 93,3% до уточненого плану на звітну дату, і 

збільшились у порівнянні з минулим роком на 1млн. 268,1 тис.грн.(+25,3%), 

придбання медикаментів та продуктів харчування – 3 млн.096,2 тис.грн. і 

зменшились у порівнянні з минулим роком на 46,5 тис.грн.(-1,5%).  

На утримання апарату районної ради (КПКВКМБ 0110150) видатки при 

уточненому плані на 9 місяців 2019 року – 2 млн.329,4 тис.грн.,  склали 2 

млн.282,6 тис.грн., (98,0%) та більше на 67,0 тис.грн.(+3,0%) порівняно з 

відповідним періодом 2018 року з них: видатки загального фонду 2 млн.250,8 

тис.грн., (98,4%) та більше на 80,2 тис.грн.(+3,7%) порівняно з 2018 роком. На 

оплату праці з нарахуваннями профінансовано видатків в сумі 2 млн.075,9 

тис.грн.(90,9% до загальної суми видатків), що більше на 211,7 

тис.грн.(+11,4%). По спеціальному фонду профінансовано видатки в сумі 31,8 

тис.грн. 

За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері державного 

управління» (КПКВКМБ 0110180) видатки загального фонду при уточненому 
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плані на 9 місяців 2019 року склали 181,7 тис.грн.( 97,0 % до плану), в 9 

місяцях 2018 року ці видатки відображалися в складі видатків на утримання 

апарату районної ради. На оплату праці з нарахуваннями профінансовано 

видатків в сумі 150,6 тис.грн.(82,9% до загальної суми видатків). По 

спеціальному фонду профінансовано видатки в сумі 293,7 тис.грн. 

Із загальної суми видатки загального фонду по районній раді склали: 

       -  на фінансову підтримку громадських організацій  - 134,4 тис.грн.,  з них 

62,4 тис.грн. на виконання районної програми підтримки ветеранів Афганської 

війни, учасників бойових дій та їх сімей на 2019-2022 роки та на 10,2 тис.грн. 

більше (+17,3%) до минулого року, на виконання районної програми підтримки 

діяльності Вижницької районної організації ветеранів України на 2017-2021 

роки 72,0 тис.грн., та на 14,8 тис.грн. менше (-17,1%) до минулого року; 

 - на фінансування районної комплексної програми розвитку місцевого 

самоврядування Вижницького району на 2017-2021 роки ( на виплату 

матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам по зверненнях депутатів 

районної ради ) – 130,6 тис.грн., або на 18,7 тис.грн., більше (+16,7%) 

попереднього року; 

-  на фінансування комплексної програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району на 2018-2020 роки – 175,0 тис.грн., 

або на 31,8 тис.грн., більше (+22,2%) попереднього року. 

По головному розпоряднику коштів “Відділ освіти райдержадміністрації” 

видатки склали 83 млн.901,8 тис.грн., в т.ч. загального фонду в сумі 77 

млн.042,2 тис.грн., або 89,8 % до уточненого плану на 9 місяців 2019 року(85 

млн.784,8 тис.грн.) та більше до відповідного періоду 2018 року на 12 млн.223,6 

тис.грн.(+18,6%), з них: 

- за рахунок освітньої субвенції 52млн.753,4 тис.грн., та більше до 

відповідного періоду 2018 року на 8 млн.146,1 тис.грн. (+28,9%); 

-  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 114,3 тис.грн.( 82,0% до уточненого плану на 9 

місяців 2019 року) та більше до відповідного періоду 2018 року на 45,1 тис.грн. 

(+65,2%); 

- додаткової дотації 11 млн.329,7 тис.грн. (95% до уточненого плану на 9 

місяців 2019 року) та менше до відповідного періоду 2018 року на 177,4 

тис.грн. (-1,5%); 



 19 

- коштів районного бюджету 11 млн.729,2 тис.грн. (93,0% до уточненого на 

9 місяців 2019 року) та більше до відповідного періоду 2018 року на 3 млн.469,2 

тис.грн. (+43,5%); 

-  субвенцій з місцевих бюджетів 385,7 тис.грн., або 73,0% до плану на 9 

місяців  2019 року; 

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 496,1 тис.грн., або 73% до 

плану на 9 місяців 2019 року; 

- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 512,5 тис.грн. (79,0% до 

уточненого на 9 місяців 2019 року) та більше до відповідного періоду 2018 року 

на 98,3 тис.грн. (+23,7%); 

         по спеціальному фонду в  сумі 8 млн.290,2 тис.грн., або 88,4% до 

уточненого плану на 9 місяців 2019 року (9 млн.393,1 тис.грн.), та більше на 6 

млн.028,2 тис.грн., до відповідного періоду 2018 року, в т.ч.: 

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1млн.430,5 

тис.грн., або 81% до плану на звітну дату; 

- коштів районного бюджету 545,0тис.грн., або 91,9% до плану на звітну 

дату; 

- за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету, що 

утворився на початок року в сумі 113,9 тис.грн. на придбання 

обладнання і предметів 

довгострокового користування для 

оснащення ресурсних кімнат у закладах 

загальної  середньої освіти, де діють 

інклюзивні та/або спеціальні класи; 

- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 75,5 тис.грн., або 100% до плану на звітну дату; 

- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 354,4 тис.грн., або 100% до плану 

на звітну дату; 
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- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 516,2 тис.грн., 

або 83,2% до плану на звітну дату; 

- субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету в сумі 240,0 тис.грн., або 100% до плану на звітну дату; 

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на 

початок бюджетного періоду в сумі 4 млн.368,8 тис.грн., або 94,4% до плану на 

звітну дату. 

Із загальної суми спрямовано на оплату праці з нарахуваннями - 68 

млн.738,7 тис.грн.(90,8% до уточненого плану на звітну дату) та більше до 

відповідного періоду 2018 року на 10 млн.084,4 тис.грн.(+17,2%), в тому числі 

за рахунок освітньої субвенції 51 млн.922,4 тис.грн.(89% до плану), за рахунок 

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 89,4 тис.грн.(78%), за рахунок додаткової дотації 8 млн.534,4 

тис.грн.(94%), за рахунок субвенції з місцевого 

бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції у сумі 496,1 тис.грн.(73%) 

на видатки з оплати праці працівникам інклюзивно-ресурсного центру,  за 

рахунок коштів районного бюджету 7 млн.667,8 тис.грн.(98%), субвенцій з 

місцевих бюджетів 137,9 тис.грн.(100%); харчування дітей та учнів – 2 

млн.047,5тис.грн.(85,9% до уточненого плану) та більше на 163,3 

тис.грн.(+8,7%); оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 млн.020,3 

тис.грн.(58,9%) до уточненого плану та більше до відповідного періоду 2018 

року на 522,6 тис.грн. (+20,9%).  

Середня вартість харчування 1 діто-дня в загальноосвітніх закладах за  9 

місяців  2019  року склала 18,34 грн., в тому числі в НВК (дошкільні відділення) 

26,10 грн. та ДНЗ -19,57 грн.  

Надійшло платних послуг та благодійних внесків в загальній сумі 719,1 

тис.грн., або на 62,1 тис.грн.(+9,4%) більше до відповідного періоду минулого 

року, з них від плати за послуги – 272,5 тис.грн., від оренди майна – 26,3 

тис.грн., від реалізації майна – 26,1 тис.грн., благодійні внески – 394,2 тис.грн., 
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від підприємств, організацій та від інших бюджетних установ для виконання 

цільових заходів – 49,4 тис.грн.  

Із загальної суми видатків установ освіти: 

 - на утримання однієї дитячої дошкільної установи видатки по загальному 

фонду склали 691,9 тис.грн.(96,3 % до уточненого плану) та більше до 2018 

року на 271,7 тис.грн.(+64,6%). Із загальної суми спрямовано на оплату праці з 

нарахуваннями – 635,3 тис.грн. (100% до уточненого плану) та більше на 277,4 

тис.грн.(+77,5%). По спеціальному фонду видатки склали 61,2 тис.грн. 

- на утримання загальноосвітніх закладів видатки по загальному фонду 

склали 72 млн.862,0 тис.грн.(89,6% до уточненого плану) та більше в 

порівнянні з відповідним періодом 2018 року на 11 млн.275,6 тис.грн.(+18,3%), 

з них  за рахунок освітньої субвенції 52млн.753,4 тис.грн., 72,4% в загальній 

сумі, за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 114,3 тис.грн., або 0,2% в загальній сумі, 

додаткової дотації 11 млн.329,7 тис.грн., або 15,5% в загальній сумі,  коштів 

районного бюджету 7 млн.971,7 тис.грн. або 10,9% в загальній сумі, субвенцій з 

місцевих бюджетів 247,8 тис.грн., або 0,3% в загальній сумі, субвенції з 

місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 512,5 тис.грн або 0,7% в загальній сумі. 

На оплату праці з нарахуваннями видатки склали 65 млн.071,8 тис.грн., та 

більше до відповідного періоду минулого року на 9 млн.254,2 тис.грн. (+16,7%) 

з них за рахунок освітньої субвенції 51 млн.822,4 тис.грн. (89% до плану), за 

рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 89,4 тис.грн.(78%), за рахунок додаткової дотації 8 

млн.534,4 тис.грн.(94%), за рахунок коштів районного бюджету 4 млн.511,6 

тис.грн.(97%). 

 По спеціальному фонду видатки склали 6 млн.797,1 тис.грн.(або на 4 

млн.828,0 тис.грн. та у 3,4 разів більше до відповідного періоду минулого року), 

в т.ч.: 

- за рахунок коштів районного бюджету 545,0 тис.грн. з них: на 

капітальний ремонт автобуса Бережницького НВК 67,8 тис.грн., капітальний 

ремонт системи опалення Коритненської ЗОШ І-ІІІ ст. 295,1 тис.грн., 
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капітальний ремонт котельні ЛукавецькоїЗОШ І-ІІІ ст. 59,8 тис.грн., 

капітальний ремонт пічок опалення Вовчинецького НВК 40,4 тис.грн., на 

співфінансування НУШ  30,5 тис.грн., забезпечення належних санітарно-

гігієнічних умов у приміщенні Вовчинецької ЗОШ 11,3 тис.грн., забезпечення 

належних санітарно-гігієнічних умов в приміщенні Берегометської ЗОШ №2 

10,0 тис.грн., експертиза проекту будівництва футбольного поля із штучним 

покриттям Банилівській ЗОШ І-ІІІст.  6,1 тис.грн., співфінансування на 

придбання обладнання для кабінетів 8,0 тис.грн., співфінансування з районного 

бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти 16,0 

тис.грн.;  

- за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився на початок року 3 

млн. 850,3 тис.грн., з них: 2 млн.557,5 тис.грн. на придбання комп’ютерної 

техніки та мультимедійного обладнання, 113,9 тис.грн. на оснащення ресурсних 

кімнат, 185,1 тис.грн. на придбання підручників, 687,7 тис.грн., на капітальний 

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

капітальний ремонт пічок Бережонського та Слобода-Банилівського НВК, 288,8 

тис.грн. на капітальний ремонт системи Бережницького НВК, 404,2 тис.грн., 

забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщенні Вовчинецької 

ЗОШ та Берегометської ЗОШ №2, 684,6 тис.грн., придбання обладнання для 

кабінетів географії, хімії, фізики та математики, 20,4 тис.грн. на придбання 

Християнської етики; 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 354,4 тис.грн., на 

придбання комп’ютерної техніки; 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету в сумі 63,3 тис.грн.; 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, 

спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету в сумі 240,0 тис.грн. на придбання комп’ютерної техніки. 

По ЗОШ за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій 1 млн.430,5 тис.грн., або 81,9% до плану на звітну дату, з них: 59,5 

тис.грн. на капітальний ремонт системи опалення Бережницького НВК,  867,0 
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тис.грн. на капітальний ремонт будівлі навчально-виховний комплекс 

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

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

спортивного обладнання для Коритненської ЗОШ I—III ступенів, 70,0 тис.грн. 

на придбання мультимедійного обладнання для кабінету фізики Лукавецької 

ЗОШ I—III ступенів. 

- на утримання позашкільних закладів освіти видатки склали 655,2 

тис.грн. (99,4% до уточненого плану) та менше до попереднього року на 303,2 

тис.грн. (-31,6%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 610,2 тис.грн., або 

менше до 2018 року на 298,7 тис.грн. (-32,9%) за рахунок передачі з 01 липня 

установи Вижницькій міській раді; 

  - на утримання методичного кабінету відділу освіти видатки склали 634,0 

тис.грн. (97,0% до уточненого плану на 9 місяців 2019 року) та більше до 

відповідного періоду 2018 року на 79,6 тис.грн. (+14,4%), з них на оплату праці 

з нарахуваннями – 581,4 тис.грн., або більше на 90,1 тис.грн. (+12,8%); 

- на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти видатки по 

загальному фонду склали 1 млн.442,9 тис.грн.(97,6 % до уточненого плану) та 

більше до попереднього року на 298,3 тис.грн.(+26,1%), з них на оплату праці з 

нарахуваннями – 1 млн.357,9 тис.грн., або більше на 327,6 тис.грн. (+31,8%) до 

2018 року; 

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

сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким в поточному році 

виповнюється 18 років) видатки склали 7,2 тис.грн. (19% до уточненого плану); 

- забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів видатки склали 512,2 

тис.грн. (73% до уточненого плану). Слід відмітити, що кошти на господарське 

забезпечення фінансуються в сумі 16,1 тис.грн., виключно з районного 

бюджету, так як міськими радами кошти пропорційно своїм учням не виділено; 

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

здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи) видатки склали 188,7 тис.грн.(94% до 

уточненого плану на 9 місяців 2019 року), придбано путівки для 40 дітей, 

вартість путівки складає на 1 дитину складає 4717,6 грн.; 

- на організацію та проведення громадських робіт видатки склали 49,4 тис.грн. 

(99% до уточненого плану). 



 24 

По головному розпоряднику коштів “Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації” видатки склали всього 168 млн.300,8 млн.грн., 

в тому числі загального фонду на утримання установ і здійснення заходів та 

виплат склали 167 млн.820,6 тис.грн.(90,4 % до уточненого плану на 9 місяців 

2019 року) та  менше  відповідного  періоду  попереднього  року на 60 

млн.542,8 тис.грн.(-26,5%). Видатки спеціального фонду – 480,2 тис.грн.(53% 

до уточненого плану на 9 місяців 2019 року), або більше відповідного періоду 

попереднього року  на 39,6 тис.грн., або  на 9%. 

        Із загальної суми видатки загального фонду на утримання Вижницького 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг),  які склали всього 4 млн.200,9 тис.грн., в тому числі загального фонду 

3 млн.720,7 тис.грн., з них за рахунок районного бюджету 2 млн.366,3 

тис.грн.(63,6% від загальної суми видатків), Вижницького міського бюджету 

935,1 тис.грн.(25,1% від загальної суми видатків), Вашківецького міського 

бюджету 419,3 тис.грн. (11,3% від загальної суми видатків), що в порівнянні з  

відповідним періодом 2018 року більше на 588,5 тис.грн., або на 18,9%, в т.ч. по 

районному бюджету більше на 257,9 тис.грн.(+12,2%), Вижницькому міському 

бюджету більше на 121,2 тис.грн.(+14,5%), Вашківецькому міському бюджету 

більше на 210,1 тис.грн.(2 рази) у зв’язку із передачею делегованих 

повноважень з 01.07.2018 року до районного бюджету з Вашківецького 

міського ОТГ 6 шт.од. соціальних робітників. Видатки на оплату праці з 

нарахуваннями склали 3 млн.573,2 тис.грн.(92% до уточненого плану), або на 

647,6 тис.грн.(+22,1%) більше відповідного періоду минулого року, харчування 

– 10,8 тис.грн. (15,3% до уточненого плану на 9 місяців 2019 року), або менше 

на 55,2 тис.грн. (-5 разів) до відповідного періоду 2018 року, оплату 

комунальних послуг і енергоносіїв – 86,8 тис.грн. (73,9% до уточненого плану), 

або більше на 39,8 тис.грн. до відповідного періоду 2018 року (+81,2%).  

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

більше на 0,8 тис.грн. в порівнянні із відповідним періодом 2018 року, або на 

16,3%. 

Вартість одного ліжко-дня харчування підопічних в стаціонарному 

відділенні для постійного або тимчасового проживання в загальному склала 

51,45 грн., за   рахунок спеціального фонду, що в порівнянні із вартістю 

харчування відповідного періоду 2018 року більше  на 7,52 грн., або на 17,1%, 

по спеціальному фонду. 
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 Із загальної кількості підопічних (26) на обслуговуванні знаходились 14 

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

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

1 з інших районів області (3,8%). Із загальної чисельності підопічних в 

стаціонарному відділенні здійснюється повне відшкодування вартості 

проживання двома підопічними з інших районів області, а утримання ще 

одного підопічного з іншого району області здійснювалось за рахунок коштів 

районного бюджету, відшкодування за якого мало здійснюватись відповідним 

районам, з території якого є підопічний.  

За 9 місяців 2019 року надійшло коштів у вигляді субвенцій від 

об’єднаних територіальних громад в загальній сумі 1 млн.354,4 тис.грн., при 

плані на 9 місяців  2019 року – 1 млн.354,4 тис.грн., або 100%, в тому числі від:  

Вашківецької міської територіальної громади 430,7 тис.грн., або 100% до 

плану на 9 місяців 2019 року (350,8 тис.грн. на утримання 6 соціальних 

робітників, що надають соціальні послуги підопічним з території Вашківецької 

ОТГ, 68,5 тис.грн. на  надання соціальних та реабілітаційних послуг 1-му 

підопічному, який утримуються в відділенні стаціонарного догляду для 

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

відшкодування реабілітованим особам  пільг на житлово-комунальні послуги). 

Залишок не використаних коштів становить 12,6 тис.грн. по відшкодуванню 

реабілітованим особам пільг на житлово-комунальні послуги. 

Вижницької міської територіальної громади в загальній сумі 985,1 

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

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

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в сумі 675,6 тис.грн., 

на  утримання підопічних в відділенні стаціонарного догляду для постійного 

або тимчасового проживання с. Коритне  в сумі 259,6 тис.грн. Залишок не 

використаних коштів становить 31,5 тис.грн. ,по відшкодуванню 

реабілітованим особам  пільг на житлово-комунальні послуги та 0,1 тис.грн., по 

утриманню підопічних в відділенні стаціонарного догляду для постійного або 

тимчасового проживання с. Коритне. 

        Забезпечено фінансування за рахунок субвенцій з Державного бюджету на 

програми соціального захисту району на оплату пільг, субсидій та виплату 

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

на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної 
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допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 

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

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

психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, 

яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також  за  особою, яка досягла 

80-річного віку в сумі 165 млн.104,8 тис.грн., або на 59 млн.852,6 тис.грн.(26,6 

%) менше відповідного періоду попереднього року, з них: 

- на надання пільг окремим категоріям  громадян в сумі 7 млн.509,5 

тис.грн.,  або на 3 млн.451,3 тис.грн.(у 1,8 рази) більше відповідного періоду 

попереднього року. Найбільшу питому вагу складають пільги за використаний 

природний газ- 72,6 % (5 млн.455,5 тис.грн.), електроенергію – 13,2 % (993,5 

тис.грн.); 

- на  виплату  житлових  субсидій населенню на ЖКП видатки склали в 

сумі 25 млн.341,2 тис.грн., або на 71 млн.117 тис.грн.(-73,7 %) менше 

відповідного періоду попереднього року у зв’язку з наданням житлових 

субсидій населенню у грошовій формі. Найбільшу питому вагу складають 

виплати житлових субсидій за споживання природного газу 82,4 % (20 

млн.890,2 тис.грн.), електроенергію 4% (1 млн.024,7 тис.грн.).  

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

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

тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної 

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

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

інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної 

виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 

інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку в сумі 129 

млн.375,6 тис.грн., або на 6 млн.758,5 тис.грн.(5,5 %) більше відповідного 

періоду попереднього року. Найбільшу питому вагу в зазначених виплатах 

складають виплати допомоги  при народженні дитини –20,1 % (26 млн.067,4 

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

47,8% (61 млн.872,3 тис.грн.), державна соціальна допомога особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю– 11,4 % (14 млн. 792,3 

тис.грн.) та  виплати  допомоги   на  дітей  одиноким  матерям-  6,4 % (8 

млн.345,1 тис.грн.); 
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         - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 

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

профінансовано в сумі  2 млн. 878,5 тис.грн. або 100 % до уточненого плану на 

9-ть місяців 2019 року та на 1 млн.054,6 тис.грн.(57,8 %) більше відповідного  

періоду попереднього  року. 

За 9 місяців поточного року на виконання заходів районної комплексної 

програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення  "Турбота" 

на 2019-2021 роки профінансовано 197,1 тис.грн., або 81,8% до уточненого 

плану на 9 місяців 2019 року та менше на 22,0 тис.грн. (-10%) до відповідного 

періоду минулого  року. 

На  виконання заходів районної комплексної програми соціальної 

підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 

загиблих на 2017-2019 роки  використано коштів в сумі 39,0 тис.грн., або 53,8% 

до уточненого плану на 9 місяців 2019 року, та більше на 22,0 тис.грн.(у 2,3 

рази) до відповідного періоду минулого року. Дані кошти використано на 

виплату матеріальної допомоги учасникам АТО.  

По головному розпоряднику коштів “Вижницька районна державна 

адміністрація” видатки загального фонду за 9 місяців  2019 року склали 22 млн. 

380,5 тис.грн., що на 21 млн.062,1 тис.грн.(17 разів) більше до аналогічного 

періоду минулого року( у зв’язку упорядкуванням структури районної 

державної адміністрації здійснено передачу бюджетних призначень від 

головного розпорядника коштів районного бюджету «Відділ охорони здоров’я  

райдержадміністрації» до головного розпорядника коштів районного бюджету 

«Вижницька районна державна адміністрації»), з них: 

 за бюджетною програмою “ Заходи державної політики з питань дітей та 

їх соціального захисту” на виконання заходів Програми подолання дитячої 

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

12,1 тис.грн. що на 4,9 тис.грн. (-28,8%)  менше до аналогічного періоду 

минулого року; 

 за бюджетною програмою “Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді” на утримання центру соціальних 
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служб для молоді – 233,2 тис.грн., що на 42,7 тис.грн. (+22,4%) більше до 

аналогічного періоду минулого року; 

 за бюджетною програмою “Здійснення заходів та реалізація проектів на 

виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь України`” на 

виконання заходів Програми оздоровлення і відпочинку дітей та розвитку 

молодіжної політики Вижницького району на 2016 -2020 роки роки -6,4 тис.грн. 

що на 13,1 тис.грн. (-67,2%) менше до аналогічного періоду минулого року; 

 видатки на фізичну культуру і спорт за  2019 рік склали 269,4 тис.грн., що 

на 516,5 тис.грн., або на 65,7% менше до аналогічного періоду минулого року, у 

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

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

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

комунального закладу з фізкультури і спорту «Вижницька районна дитячо-

юнацька спортивна школа», в тому числі: 

 за бюджетною програмою “Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту” на виконання заходів районної цільової 

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

видатки склали 63,8 тис.грн., або 92,9% до  уточненого плану на рік та  на 6,7 

тис.грн. (+11,7%) більше аналогічно до попереднього року; 

 за бюджетною програмою “Фінансова підтримка регіональних 

всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для 

проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи” на фінансову 

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

роботи – 30,6 тис.грн., 76,6% до уточненого плану на звітну дату та на 20,8 

тис.грн. більше попереднього року; 

 за бюджетною програмою “Фінансова підтримка на утримання місцевих 

осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної 

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

175,0 тис.грн., 99,1% до уточненого плану на звітну дату та на 39,1 

тис.грн.(+28,8%) більше попереднього року; 

 за бюджетною програмою “Сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва”  на виконання заходів Програми розвитку малого та 

середнього підприємництва у Вижницькому районі на 2019-2020 роки видатки 

за 9 місяців не проводились; 

 за бюджетною програмою “ Реалізація програм і заходів в галузі туризму 
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та курортів”  на виконання заходів комплексної Програми розвитку 

туристичної галузі Вижницького району на 2016-2020 роки видатки  склали 

15,0 тис.грн., 75,0% до уточненого плану на звітну дату та на 14,0 тис.грн. 

більше попереднього року; 

 за бюджетною програмою “Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення”  на на виконання заходів Районної програми 

“Забезпечення призову громадян на військову службу до Збройних сил України 

на 2016-2020 роки” видатки  склали 24,5 тис.грн., 41,1% до уточненого плану на 

звітну дату та на 5,7 тис.грн. (+30,3%) більше попереднього року; 

 за бюджетною програмою “ Фінансова підтримка засобів масової 

інформації”   на виконання заходів комплексної програми розвитку 

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

39,7 тис.грн., 66,6% до уточненого плану  на  звітну дату та на 5,0 тис.грн. (-

11,2%) менше попереднього року; 

 за бюджетною програмою “ Інші заходи  у сфері засобів масової 

інформації”  на на виконання заходів Комплексної програми розвитку 

інформаційної та видавничої галузей Вижницького району на 2018-2020 роки 

(книговидання) видатки за 9 місяців склали 5,0 тис.грн. 66,6% до уточненого 

плану  на  звітну дату та на 15,0 тис.грн. (-75,0%) менше попереднього року; 

            Відповідно до розпорядження Вижницької районної державної 

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

здійснено передачу бюджетних призначень від головного розпорядника коштів 

районного бюджету «Відділ охорони здоровя  райдержадміністрації» до 

головного розпорядника коштів районного бюджету «Вижницька районна 

державна адміністрації» у зв’язку  упорядкуванням структури районної 

державної адміністрації.  

Видатки на утримання закладів охорони здоров’я району  за 9 місяців 

поточного року склали всього 33 млн.760,8 тис.грн., з них по загальному фонду 

склали 32 млн.992,6 тис.грн., що становить 96,7% до уточненого плану на 

звітну дату (-1 млн.134,5 тис.грн.) та на 9,8% (-1млн.134,5 тис.грн.) менше 

минулого року, з них за рахунок: 

 медичної субвенції всього – 28млн.409,4 тис.грн., або менше на 

2млн.689,1 тис.грн. (-8,6%) до попереднього року, з них медичної субвенції з 

державного бюджету видатки склали 14 млн.285,6 тис.грн., медичної субвенції 
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з Вижницького міського бюджету 8 млн.416,1 тис.грн., Вашківецького міського 

бюджету 5 млн.707,7 тис.грн.,  

 додаткової дотації з обласного бюджету -  2млн.304,8 тис.грн.,  

за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на централізовані 

заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет  - 1 млн.036,2 

тис.грн.,  

за рахунок коштів районного бюджету  1 млн.850,8 тис.грн.( в т.ч. на 

заробітну плату з нарахуваннями – 1млн.161,9 тис.грн., на виконання заходів 

Районної програми підтримки та розвитку діяльності Берегометської лікарні 

Червоного Хреста на 2017-2019 роки–296,7 тис.грн., на виконання заходів 

Комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО 

та вшанування пам’яті загиблих на 2017-2019 роки – 26,4 тис.грн., на 

централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет  - 

204,5 тис.грн.,), 

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості 

лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету в сумі 78,3 тис. грн.; 

 за рахунок іншої субвенцій з місцевих бюджетів в сумі 349,3 тис.грн. на 

виконання заходів Районної програми підтримки та розвитку діяльності 

Берегометської лікарні Червоного Хреста на 2017-2019 роки, в тому числі за 

рахунок іншої субвенції з Мигівського сільського бюджету в сумі 100,0 

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

сільського бюджету в сумі 159,3 тис.грн., або 79,7% до уточненого плану на 

звітну дату, з Берегометського селищного бюджету в сумі 90,0 тис.грн. при 

уточненому плані 300,0 тис.грн., або  тільки 30,0% . 

Із загальної суми видатків загального фонду видатки на оплату праці з 

нарахуваннями склали 26 млн.346,8тис.грн., що менше на 2млн.958,4 тис.грн.(-

10,1%) порівняно з попереднім роком; видатки на медикаменти і 

перев’язувальні матеріали та відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском 

лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на 

це право відповідно до законодавства– 2млн.118,8 тис.грн., що менше на 189,9 

тис.грн.(-8,2%) до відповідного періоду 2018 року; харчування – 408,7 тис.грн., 

що більше на 70,9 тис.грн.(+ 21%) до відповідного періоду 2018 року; оплату 
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комунальних послуг та енергоносіїв –3 млн.036,1 тис.грн. що більше  на 811,3 

тис.грн.(+36,5%) до аналогічного періоду 2018 року .  

Штатна чисельність працівників по комунальній установі «Вижницька 

центральна районна лікарня» станом на 01.10.2019 року становить 479,0 

одиниць та фактично зайнятих 463,5 одиниць. Ліжковий фонд по звичайних 

стаціонарах станом на 01.10.2019 року становить 230 ліжок.  Кількість ліжко-

днів за звітний період становить 51,9 тис. ліжно-днів.  

Фактична вартість медикаментів на один ліжко-день в лікарні становила 

16,27 грн., що на 0,28 грн. (+1,8%) більше від планової  вартості (15,99 грн.) та  

на 7,15 грн. (+78,4%) більше від фактичної вартості за звітний період 2018 рік, 

харчування – 11,82 грн., що на 0,13 грн. (-1,1%) менше від планової  вартості 

(11,95 грн.) та на 1,79 грн. (-17,8%) більше від фактичної вартості  за  звітний 

період 2018 рік). 

Із загальної суми видатків видатки за бюджетною програмою 

“Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” склали 31 

млн.481,3 тис.грн., в тому числі загального фонду 30 млн.945,0 тис.грн., що 

становить 99,2% до уточненого плану на звітну дату та на 1 млн.713,1тис.грн. 

більше (+7,7%) до аналогічного періоду 2018 року, з них на оплату праці з 

нарахуваннями 26 млн.346,8 тис.грн., що на 1млн.971,3 тис.грн. більше (+8,1%). 

Кредиторська заборгованість по захищених статтях видатків станом на 

01.10.2019 року по КУ «Вижницька центральна районна лікарня»  складає 1 

млн.471,3 тис.грн., що складає 47,8% фонду заробітної плати в місяць, з них по 

заробітній платі 1 млн. 176,3 тис.грн., нарахуваннях на заробітну плату 295,0 

тис.грн. у зв’язку з не проведенням оптимізації мережі до затверджених 

нормативів відповідно  до розпорядження Чернівецької обласної державної 

адміністрації від 04 липня 2016 року № 437-р «Про приведення ліжкового 

фонду стаціонарів у відповідність до затверджених нормативів». 

За бюджетною програмою “Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” 

видатки  склали 81,5 тис.грн., в тому числі загального фонду 81,5 тис.грн., що 

становить 57,2% до уточненого плану на звітний період та на 884,6 тис.грн. 

менше (-91,6%) до аналогічного періоду 2018 року у зв’язку з реалізацію 

медичної реформи в частині надання первинної медичної допомоги. Зазначені 

кошти спрямовано на енергоносії. 
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За бюджетною програмою “Первинна медична допомога населенню, що 

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

тис.грн., в тому числі загального фонду – 141,4тис.грн., що становить 99,9 % до 

уточненого плану на звітну дату та на 3млн.660,9 тис.грн. менше (-96,3%) 

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

частині надання первинної медичної допомоги. Зазначені кошти спрямовано на 

придбання безкоштовних медикаментів пільгової категорії населення. 

Видатки на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет слали 1млн. 240,7 тис.грн., що становить 90,8% до 

уточненого плану на звітну дату та на 62,5 тис.грн. менше (-4,8%) до 

аналогічного періоду 2018 року, в тому числі за рахунок коштів медичної 

субвенції  з обласного бюджету в сумі 1 млн.036,2 тис.грн., коштів районного 

бюджету в сумі 204,5 тис.грн.; 

У 2019 році  з врахуванням змін передбачено видатки на централізовані 

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

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

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

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

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

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

139,6 тис.грн.,  за рахунок коштів районного бюджету в сумі 430,0 тис.грн. 

Потреба в асигнуваннях на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 

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

препарати хворим на цукровий та нецукровий діабет не забезпечено в сумі  

874,8 тис.грн. Слід відмітити, що ні з Вижницького, ні з Вашківецького 

бюджетів жодної суми спів фінансування для покриття нестачі у цих видатках 

не виділено. 

 На відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 

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

плану на рік та плану на звітну дату та на 226,1 тис.грн. менше (-74,3%) до 

аналогічного періоду 2018 року. 

За бюджетною програмою “Інші  програми та заходи у сфері охорони 

здоров’я” проведено видатки в сумі 737,6 тис.грн., або 73,4% до уточненого 

плану на зітну дату та більше на 11,3 тис.грн. (+1,6%) до аналогічного періоду 

2018 року. 
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 Зазначені видатки включають видатки на безкоштовне 

зубопротезування – 69,1 тис.грн. (28 осіб), в тому числі на виконання 

програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції, військовослужбовців і волонтерів, поранених учасників АТО та 

вшанування пам'яті загиблих на 2017-2019 роки в сумі 15,7 тис.грн.(6 осіб),  

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

послуг реабілітаційного характеру ЧОКП Бальнеологічний санаторій 

«Брусниця» за 5 хворих в сумі 21,9 тис.грн., на фінансування програми 

підтримки та розвитку діяльності Центру Червоного Хреста для медико-

соціальної підтримки та реабілітації на 2017-2019 роки в сумі 645,9 

тис.грн.(кошти районного бюджету – 296,6 тис.грн., кошти іншої субвенції 

місцевих рад -349,3 тис.грн., при цьому з Берегометського селищного) 

Видатки спеціального фонду склали 768,2 тис.грн., або 71,4% до 

уточненого плану на звітну дату, 60,6% до уточненого плану на рік та на 

1млн.016,2 тис.грн. (-56,9%) менше до минулого року, з них:  

по КТКВК МБ 0712010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню” видатки склали 768,2 тис.грн., в т.ч. на виплату заробітної плати з 

нарахуваннями працівникам відділення ортопедичної стоматології – 181,3 

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

стоматології та на придбання господарських товарів – 347,5 тис.грн., 

медикаменти – 218,9тис.грн., продукти харчування -1,1 тис.грн., оплата за 

енергоносії – 19,1 тис.грн. 

 За  2019 рік надійшло власних надходжень по установах охорони 

здоров’я району в загальній сумі 589,7 тис.грн., або на 882,5 тис.грн. (-60%%) 

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

274,2 тис.грн., від здачі в оренду вільних приміщень 88,1 тис.грн., від 

господарської діяльності 3,2 тис.грн., надійшли кошти за іншими джерелами 

власних наджоджень в сумі 29,4 тис.грн. 

 По головному розпоряднику коштів “Відділ культури 

райдержадміністрації” видатки на утримання установ і закладів культури та 

мистецтва по загальному фонду склали 4 млн.000,7 тис.грн., що становить 

95,7% до уточненого плану на 9 місяців 2019 року та більше на 480,8 тис.грн. 

до відповідного періоду минулого року (+13,7%).  

Із загальної суми видатків видатки на оплату праці з нарахуваннями 

склали  -   3 млн.655,5 тис.грн., що становить 97,7% до уточненого плану та 
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більше на 413,3 тис.грн.(+12,7%) до відповідного періоду  2018 року, оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв– 69,8 тис.грн., або менше на 19,8 тис.грн.(-

22,1 %) до  відповідного періоду 2018 року. 

На утримання бібліотек видатки загального фонду склали 675,4 тис.грн., 

або менше на 2,9 тис.грн. до відповідного періоду минулого року (-0,4%), з них 

на оплату праці з нарахуваннями – 659,3 тис.грн., що більше на 10,0 

тис.грн.(1,5%) до  відповідного періоду минулого року. 

На утримання районного будинку народної творчості та дозвілля – 474,3 

тис.грн., або більше на 41,9 тис.грн. (+9,6%) до відповідного періоду минулого 

року, з них на оплату праці з нарахуваннями – 456,5 тис.грн., що більше на 52,1 

тис.грн.(+12,9%) до відповідного періоду минулого року.    

На функціонування школи естетичного виховання дітей району 

профінансовано 2 млн. 004,6тис.грн., або більше ніж у відповідному періоді 

2018 року на  240,5 5тис.грн. (+13,6%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 

1 млн.955,7 тис.грн., або більше на 237,1 тис.грн. (+13,8%). до відповідного 

періоду минулого року. 

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

централізовану бухгалтерію) – 600,4 тис.грн., або більше відповідно на 102,7 

тис.грн. (+20,6%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 575,8 тис.грн., або 

більше до відповідного періоду  минулого року на 11,2 тис.грн. (+24,2%). 

          На фінансування районної комплексної програми розвитку культури 

Вижницького району на 2019-2021 роки 238,0 тис.грн., або 85% до уточненого 

плану на 9 місяців 2019 року та більше на 157,0 тис.грн. до відповідного 

періоду минулого року, або  у 2,9 рази більше. 

На організацію та проведення громадських робіт видатки склали 7,9 тис.грн. 

(72,1% до уточненого плану). 

Видатки спеціального фонду склали 706,8 тис.грн., або 90,5% до 

уточненного плану на 9 місяців 2019 року.  Із загальної суми видатків 

спеціального фонду капітальні видатки  ( кошти  наданої субвенції з 

державного бюджету на соціально-економічни розвиток окремих територій) 

склали 405,0 тис.грн., при уточненному плані на 9 місяців 2019 року  505,0 

тис.грн., або виконання становить 80,2%.  

За  9 місяців 2019 року надійшло платних послуг та благодійних внесків в 

загальній сумі 260,3 тис.грн., з них власних надходжень, отриманих як плата за 

послуги, що надаються бюджетними установами, в загальній сумі 92,2 тис.грн., 
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що становить 59,8% до уточненого плану на 2019 рік та на 11,5 тис.грн.(-11,1%) 

менше до відповідного періоду 2018 року, в тому числі: від читання літератури 

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

минулого року, від плати за навчання в школі естетичного виховання дітей – 

77,6 тис.грн., або менше на 2,0 тис.грн. (-2,5%)  до відповідного періоду 2018 

року, проведення вистав та концертів народними колективами та культурно-

масових заходів – 12,1 тис.грн., благодійні внески – 164,0 тис.грн., або на 162,1 

тис.грн. більше  до  відповідного періоду 2018 року, коштів від здачі в оренду 

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

відповідного періоду минулого року. 

 

СТАН ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ 

УСТАНОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 

Обсяг дебіторської заборгованості загального фонду районного бюджету 

станом на 01.10.2019 року складає  49,0 тис.грн., що порівняно з початком року  

більше на 27,1 тис.грн. (на 01.01.2019 р. склала 21,9 тис.грн.) Протермінована 

дебіторська  заборгованість на звітну дату – відсутня. 

Дебіторська заборгованість за рахунок державних трансфертів по 

управлінню соціального захисту населення складає 25,5 тис.грн.,  яка виникла 

за рахунок проведення перерахунку субсидій на оплату електроенергії у  

вересні 2019 році. 

Обсяг кредиторської заборгованості загального фонду в порівнянні з 

початком року  зменшився на 212,5 тис.грн. (01.01.2019 р. – 1 млн. 694,7 

тис.грн.) і станом на 01.10.2019 р. склала 1млн.482,1тис.грн.(протермінована 

кредиторська заборгованість відсутня), в тому числі по КУ «Вижницька 

центральна районна лікарня»  складає 1 млн.471,3 тис.грн., що складає 47,8% 

фонду заробітної плати в місяць, з них по заробітній платі 1 млн. 176,3 тис.грн., 

нарахуваннях на заробітну плату 295,0 тис.грн. 

За рахунок державних трансфертів кредиторська заборгованість станом 

на 01.10.2019 рахується по управлінню соціального захисту населення в сумі 

10,8 тис.грн., яка утворилася за рахунок недофінансування субвенції з 

державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню.  

Протермінована кредиторська заборгованість станом на 01.10.2019 року 

відсутня.  
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Обсяг дебіторської заборгованості спеціального фонду районного 

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

збільшився на  2,6 тис.грн. і станом на 01.10.2019 р. склав 178,6 тис.грн., 

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

власних коштів бюджетних установ – 23,4 тис.грн., з неї по відділу освіти – 14,8 

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

установах, по відділу культури – 8,7 тис.грн. по платі батьків за навчання в 

школах естетичного виховання дітей. 

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

виникла внаслідок перенесення з кредиторської заборгованості на дебіторську 

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

мультимедійні засоби ТОВ «Енглер» та відповідно до рішення Господарського 

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

не відшкодовані відділу освіти.  

Кредиторська заборгованість спеціального фонду районного бюджету 

порівняно з початком року(01.01.2019 р. – 43,1 тис.грн.) збільшилась на 5,3 

тис.грн. і станом на 01.10.2019 р. складає  48,4 тис.грн., термін оплати якої не 

настав – відсутня). 

По доходах кредиторська заборгованість на звітну дату складає  48,4 

тис.грн., з них: по відділу освіти – 41,7 тис.грн. на утримання дітей в дитячих 

дошкільних установах, по відділу культури – 6,7 тис.грн., за навчання в школах 

естетичного виховання. 

ДЕПОЗИТИ 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 

року  № 6 “Про затвердження Порядку розміщення  тимчасово вільних коштів 

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

січні 2019 році фінасовим  управлінням Вижницької РДА було розміщено 

тимчасово вільні кошти загального фонду районного бюджету на депозитному 

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

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

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

01.10.2019 року залишок тимчасово вільних коштів на депозитному рахунку 

становить 1млн.700 тис.грн.  внаслідок чого на 01.10.2019 року залучено 

додатково 194,7 тис.грн. 
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      ТРАНСФЕРТИ, ОДЕРЖАНІ З ДЕРЖАВНОГО, ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ 

ТА ІНШИХ БЮДЖЕТІВ, НАДАНІ ТРАНСФЕРТИ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ 

 

До районного бюджету надійшло трансфертів у сумі 294 млн.309,2 

тис.грн., або 72,5% до плану на 2019 рік, 94,3 % (-17 млн.894,0 тис.грн.) до 

плану на звітну дату, та на 13,8% (-47млн.292,0тис.грн.) менше, ніж за 

відповідний період минулого року. Питома вага трансфертів у всіх доходах 

району становить 88%. 

Із загальної суми трансфертів надійшло державних трансфертів в сумі 

92млн.418,4тис.грн., або 100% до плану на звітну дату та на 

10млн.781,8тис.грн.(13,2%) більше до відповідного періоду минулого року, в 

тому числі: базової дотації 18 млн.216,9 тис.грн., або 100% до плану та на 4 

млн.889,7 тис.грн.(36,7%) більше до 2018 року, освітньої субвенції  з  

державного   бюджету 58 млн.027,4 тис.грн., або 100% до  плану та  на 7 

млн.414,0тис.грн.(14,6%) більше 2018 року, медичної субвенції з державного 

бюджету надійшло 13 млн.258,4 тис.грн., або 100% до плану та на 4 млн.272,6 

тис.грн. (24,4%) менше відповідно, , субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій 2 млн.915,8 тис.грн., або 97,8% до плану та на 2 млн.750,8 

тис.грн. більше до минулого року. 

 Додаткової дотації з обласного бюджету на здійснення переданих з 

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

надійшло в сумі 14 млн.859,0 тис.грн., або 100% до плану та на 211,5 тис.грн. 

(1,4%) більше до минулого року. 

Надійшло субвенції на соціальні виплати з державного бюджету в сумі 

165 млн.104,8 тис.грн., або 90,1% (-18 млн.184,0тис.грн.) до плану на звітний 

період та на 59 млн.852,7 тис.грн.(26,6%) менше, ніж за відповідний період 

минулого року, в тому числі: 

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

та  соціальної допомоги – 129 млн.375,6 тис.грн., або 89,1% до плану та на 6 

млн.758,5 тис.грн.(5,5%) більше минулого року; 

субвенції на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування–2 млн.878,5 тис.грн., або 100% до  
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уточненого плану на звітний період та на 1млн.054,6 тис.грн. (57,8%) більше 

відповідного періоду минулого року; 

субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 

електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати – 28 млн.658,2 тис.грн., або 98,4% до плану 

та на 67 млн.197,4 тис.грн.(70,1%) менше відповідного періоду минулого року; 

субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 4 млн.192,5 

тис.грн., або 68,8% до плану та на 10% (468,3 тис.грн.) менше ніж за 

відповідний період минулого року. 

Крім того надійшло: 

субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 

окремих захворювань – 78,3 тис.грн., або 100% до плану та на 227,8 тис.грн. 

(74,4%)  менше до минулого року; 

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 202,2 тис.грн., або 100% до плану та на 105,9 тис.грн.(34,4%) менше 

минулого року; 

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

рахунок коштів медичної субвенції – 15 млн.081,8 тис.грн., або 100% до плану 

та на 170,7 тис.грн.(1,1 %) менше минулого року, в тому числі від Вашківецької 

міської ради на вторинну медичну допомогу – 5млн.705,4 тис.грн., Вижницької 

міської ради –на вторинну медичну допомогу – 8млн.406,3 тис.грн.; на 

безкоштовні цукрознижувальні лікарські засобами для хворих на цукровий та 

нецукровий діабет – 949,9 тис.грн. та для медичного обслуговування 

внутрішньо переміщених осіб, вторинний рівень медичної допомоги в сумі 20,2 

тис.грн.; 

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 678,7 тис.грн., або 100% до 

плану; 

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету – 1млн.003,7тис.грн., або 100% до 

плану та на 51,9 тис.грн. (5,5%) більше минулого року; 
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субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 620,4 тис.грн. або 

100 % до плану, та на 283,1 тис.грн. (83,9 %) більше минулого року; 

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 23,1 тис.грн. або 

100% до плану; 

субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 2 млн.915,8 тис.грн., або 97,8% до плану та на 

2млн.750,8тис.грн. (767,2%) більше минулого року; 

субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету – 812 тис.грн., або 100% до плану; 

субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на 

розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку 

коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок 

бюджетного періоду-594 тис.грн., або 100% до плану. 

Отримано іншої субвенції з міських, селищного, сільських бюджетів 

районним бюджетом  по загальному фонду в загальній сумі 2млн.332,7 тис.грн., 

в тому числі: з Вижницького міського бюджету - в сумі 1млн.177,0 тис.грн., з 

них на утримання Вижницького будинку дитячо-юнацької творчості 138,0 

тис.грн. (100% до плану на звітний період), Вижницького територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

935,2тис.грн.(100% до плану), відшкодування пільг реабілітованим громадянам 

за житлово-комунальні послуги 50,0 тис.грн., на заробітну плату з 

нарахуваннями  працівникам Вижницького районного центру соціальних служб 

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

Вижницької РО ВФСТ "Колос" для покриття витрат, пов’язаних з організацією 

та проведенням районних змагань (оплата заявочного внеску, оплату арбітражу 

матчів для команд-учасників ) в сумі 15,3 тис.грн., на  надання пільг з оплати 

послуг зв’язку пільговикам, які проживають на території Вижницької 

об’єднаної територіальної громад в сумі 18,5 тис.грн.; 

 Вашківецького міського бюджету в сумі 480,7 тис.грн., з них на 

відшкодування пільг реабілітованим громадянам за житлово-комунальні 

послуги 25,0тис.грн., на утримання Вижницького територіального центру 
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соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 419,4тис.грн.(100% до 

плану), на виконання «Програми матеріально-технічного забезпечення 

управління соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації на 

2018-2020 роки» в сумі 5,0 тис.грн., на центр соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді райдержадміністрації для обліку та соціального супроводу 

неблагополучних сімей, які перебувають у зоні ризику Вашковецької  міської 

ради в сумі 10,0 тис.грн. за бібліотечні послуги надані бібліотекам 

Вашківецької міської ОТГ, відповідно до договору про співробітництво 

Вашківецької об’єднаної територіальної громади та Вижницької районної 

бібліотеки в сумі 10,0 тис.грн., на погашення заборгованості перед ПАТ 

"Укртелеком" за надані пільги за 2018 рік в оплаті за послуги зв’язку 

населенню Вашківецької ОТГ в сумі 11,3 тис.грн.; 

Берегометського селищного бюджету в сумі 115,0 тис.грн. на виконання 

заходів Комплексної програми підтримки та розвитку діяльності Центру 

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

2019 роки при плані на січень-липень 300,0 тис.грн., надійшло 115,0 тис.грн., 

або тільки 38,3% до плану(-185 тис.грн.). 

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

харчування дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

Долішньошепітського НВК та Лопушнянської ЗОШ І-ІІІст. 

Лукавецького сільського бюджету в сумі 277,3 тис.грн., з них на 

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

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

Комплексної програми підтримки та розвитку діяльності Центру Червоного 

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

сумі 172,3 тис.грн., на придбання матеріалів для комп’ютерної техніки для 

Лукавецької ЗОШІ-ІІІст. в сумі 5,0 тис.грн. 

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

виконання заходів Комплексної програми підтримки та розвитку діяльності 

Центру Червоного Хреста для медико-соціальної підтримки та реабілітації на 

2017-2019 роки в сумі 100,0 тис.грн., на харчування  дітей пільгової категорії  

Мигівського НВК –опорний заклад Вижницької районної ради надійшли кошти 

в сумі 150,0 тис.грн. 

Обласного бюджету в сумі 11,0 тис.грн. з метою  відзначення 

переможців фестивалю-конкурсу «Розквітай, писанко!». 
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По спеціальному фонду в загальній сумі 160,0тис.грн., в тому числі з 

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

ремонту об’єктів комунальної власності районної ради в сумі 160,0 тис.грн. 

 Надано іншу субвенцію з районного бюджету бюджетам місцевого 

самоврядування на утримання дошкільних закладів та установ культури – 14 

млн. 182,7 тис.грн., або 99,8% до плану на звітну дату та на 1 млн.767,6 

тис.грн.(+14,2%) більше минулого року та  іншу субвенцію Вашківецькому 

міському бюджету  в сумі 22,0 тис.грн. на здійснення співфінансування 

придбання телемедичного обладнання для амбулаторій загальної практики 

сімейної медицини. 

 ФІНАНСУВАННЯ  РАЙОННИХ ПРОГРАМ 

На фінансування місцевих програм з районного бюджету за 9 місяців 

2019 року спрямовано коштів у загальній сумі 2млн.427,0 тис.грн., або 79,3% до 

уточненого плану на звітний період, з них: 

- на фінансування програми підтримки ветеранів Афганської війни, 

учасників бойових дій та їх сімей  ветеранів на 2019-2022 роки – 62,4 тис.грн., 

або 98,3% до уточненого плану на звітний період та більше на 9,2 тис.грн. до  

відповідного періоду минулого року, або на 17,3%;  

- на фінансування районної програми підтримки діяльності Вижницької 

районної організації ветеранів України на 2017-2021 роки – 119,2 тис.грн., або 

71,7% до уточненого плану на звітний період та більше на 25,5 тис.грн. до  

відповідного періоду минулого року, або на 27,2 %; 

- на фінансування комплексної програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району  на 2018-2020 роки – 219,7 тис.грн., 

або 89,8% до уточненого плану на звітний період та більше на 11,8 тис.грн. до 

відповідного періоду минулого року, або на 5,7%; 

- на фінансування програми оздоровлення і відпочинку дітей та розвитку 

молодіжної політики Вижницького району на 2016-2020 роки – 195,1 тис.грн., 

або 89,2% до уточненого плану на звітний період та більше на 25,7 тис.грн. до 

відповідного періоду минулого року, або на 15,2%; 

- на фінансування районної цільової соціальної програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки – 63,8 тис.грн., або 92,9% до 

уточненого плану на звітний період та більше на 6,7 тис.грн. до відповідного 

періоду минулого року, або  на 11,7% ; 
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- на фінансування програми розвитку цивільного захисту, забезпечення 

пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у 

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

уточненого плану на звітний період та більше на 35,0 тис.грн. (2,4 рази)  до  

відповідного періоду минулого  року; 

      - на фінансування районної програми підвищення ефективності виконання 

повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної 

регіональної політики та впровадження реформ на 2019-2021 роки – 45,0 

тис.грн., або 100% до уточненого плану на звітний період, у відповідному 

періоді минулого року дана програма не діяла та не фінансувалась; 

-  на фінансування комплексної програми підтримки та розвитку діяльності 

Центру Червоного Хреста для медико-соціальної підтримки та реабілітації на 

2017-2019 роки – 645,9 тис.грн.(кошти районного бюджету – 296,7 тис.грн., 

кошти іншої субвенції місцевих рад 349,3 тис.грн.), або 71,8% до уточненого 

плану на І-е півріччя 2019 року та більше на 260,6 тис.грн. (67,7%)  до 

відповідного періоду минулого року; 

- на фінансування комплексної програми соціальної підтримки сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і 

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

65,5 тис.грн., або 61,6% до уточненого плану на звітний період, що більше на 

19,6 тис.грн. (+42,7%) до відповідного періоду минулого року; 

- на фінансування районної комплексної програми соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення  "Турбота" на 2019-2021 роки – 197,1 

тис.грн., або 81,8% до уточненого плану на звітний період та менше на 22,0 

тис.грн. (-10%) до відповідного періоду минулого  року; 

- на фінансування програми протидії злочинності, забезпечення публічної 

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

75% до уточненого плану на звітний період, у відповідному періоді минулого 

року дана програма не фінансувалась; 

- на фінансування районної комплексної програми розвитку місцевого 

самоврядування Вижницького району на 2017-2021 роки – 130,6 тис.грн., або 

97,2% до уточненого плану звітний період та більше на 18,7 тис.грн. (+16,7%) 

до відповідного періоду минулого  року; 

- на фінансування районної програми подолання дитячої бездоглядності і 

безпритульності у Вижницькому районі на 2017-2021 роки – 12,1 тис.грн., або 
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86,4% при уточненому плані на звітний період та  менше  на 4,9 тис.грн. (-

28,8%) до відповідного періоду минулого року;  

- на фінансування програми забезпечення призову громадян на військову 

службу до Збройних сил України на 2016-2020 роки – 24,6 тис.грн., або 41,1% 

до уточненого плану на звітний період, та більше на 5,8 тис.грн. (+30,8%) 

відповідного періоду минулого року; 

- на фінансування програми матеріально-технічного забезпечення 

управління соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації на 

2018-2020 роки – 20,0 тис.грн., або 100% до уточненого плану на звітний період 

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

- на фінансування програми підвищення ефективності діяльності 

відділення інспекторів прикордонної служби "Красноїльськ" Чернівецького 

прикордонного загону на 2019 -2021 роки – 50,0 тис.грн., або 100 % при 

уточненому плані на звітний період, у відповідному періоді минулого року 

кошти не фінансувались, оскільки не була прийнята  така програма; 

- на фінансування програми сприяння функціонування Центру надання 

адміністративних послуг та Сектору державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Вижницької 

районної державної адміністрації на 2017-2019 роки  - 10,0 тис.грн., або 100% 

до уточненого плану на звітний період та на 10,0 тис.грн. менше до 

відповідного періоду минулого року; 

        - на фінансування програми розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги та підтримки комунального некомерційного підприємства 

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

223,0 тис.грн., або 78,5% до уточненого плану на звітний період, у 

відповідному періоді минулого року дана програма не діяла та не 

фінансувалась; 

        - на фінансування районної комплексної програми розвитку культури 

Вижницького району на 2019 – 2021 роки - 238,0 тис.грн., або 85,0% до 

уточненого плану на звітний період та  більше на 157,0 тис.грн. до відповідного 

періоду минулого року; 

        - на фінансування районної комплексної програми розвитку туристичної 

галузі Вижницького району на 2016 – 2020 роки - 15,0 тис.грн., або 75,0% до 

уточненого плану на звітний період та  більше на 14,0 тис.грн. до відповідного 

періоду минулого року. 
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ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 

         Резервний фонд районного бюджету затверджено рішенням 26 сесії 

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

районний бюджет на 2019 рік ” у сумі 500,0 тис.грн. Протягом дев’яти місяців  

2019 року кошти резервного фонду не використовувались. 

Дякую за увагу! 

 

  Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження звіту  про 

виконання  районного бюджету  за 9 місяців 2019 року» за основу: 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження звіту  про 

виконання  районного бюджету  за 9 місяців 2019 року»   в цілому: 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (138-32/19 додається). 

 

Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового 

управління Вижницької районної державної адміністрації з питання «Про 

внесення змін до районного бюджету на 2019 рік».     

Шановні депутати! 

Пропонується внесення змін до районного бюджету на 2019 рік, 

зокрема: 

І. По доходах (додаток 1): 

1. Дохідна частина  районного бюджету по загальному фонду 

зменшується в цілому на  267,0 тис. грн. за рахунок: 

1) субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 278,0 

тис.грн. (розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 

1192-р « Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 10 липня 2019 р. N 500»); 

2)цільових субвенцій,  наданих районному бюджету з : 

 Банилівського сільського бюджету (відповідно до рішення Банилівської 

сільської ради від 09.12.2019 року № 474/40-2019 “Про внесення змін до 

сільського бюджету на 2019 рік”) в сумі 11,0 тис.грн., яка передбачається 
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Вижницькій міській раді на утримання Мілієвської пожежної частини в сумі 

11,0 тис.грн. 

ІІ. По фінансуванню (додаток 2): 

1. Збільшується обсяг коштів, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на 1млн.359 тис.200 

грн. та зменшується обсяг коштів, що передаються із спеціального фонду  до 

загального фонду бюджету на 218,0 тис.грн. 

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

Видаткова частина районного бюджету зменшується в цілому на              

267 тис. грн., в тому числі за загальним фондом зменшується на 1 млн.408 

тис.200 грн.,  за спеціальним фондом збільшується на 1 млн.141 тис.200 грн. 

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

головних розпорядниках коштів районного бюджету: 

      По районній державній адміністрації  у межах затверджених видатків 

здійснюється перерозподіл за бюджетними програмами та між кодами 

економічної класифікації видатків, а саме: 

за бюджетною програмою  «Утримання та забезпечення діяльності 

центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді» по загальному фонду 

зменшуються асигнування по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на  2,0 

тис.грн., по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на 150 грн. за рахунок 

економії коштів та   збільшуються асигнування  по КЕКВ 2120 « 

Нарахування на заробітну плату» на 2,0 тис. грн., по КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» на 150 грн.; 

     за бюджетною програмою  «Багатопрофільна  медична допомога 

населенню» по загальному фонду зменшуються асигнування по КЕКВ 2610 

«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на  1 

млн.грн. та збільшуються асигнування по спеціальному фонду КЕКВ 3210 

«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на 

1млн.грн., які будуть спрямовані на капітальний ремонт зовнішніх мереж КНП 

«Вижницька районна лікарня» в сумі 327тис.695грн., на розробку проектно-

кошторисної документації по капітальному ремонту відділень  КНП 

«Вижницька районна лікарня» в сумі 10 тис.800 грн., на придбання 

комп’ютерної техніки в сумі 199 тис.505 грн. та на придбання медичної 

апаратури в сумі 417,0 тис.грн.; 
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     за бюджетною програмою «Сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва» по загальному фонду зменшуються асигнування по КЕКВ 

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

віднесених до заходів розвитку» на 9 тис.200 грн. 

      за бюджетною програмою «Фінансова підтримка регіональних 

всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для 

проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи» по спеціальному 

фонду збільшуються асигнування по КЕКВ 3210 на 9 тис.200 грн., які 

передбачені на придбання столу для настільного тенісу. 

По відділу освіти райдержадміністрації збільшено видатки в цілому на 

282,0 тис.грн., з них за рахунок додаткових коштів від перерозподілу за рахунок 

зменшення резервного фонду районного бюджету в сумі 500 тис.грн., зокрема: 

по загальному фонду за бюджетною програмою «Надання загальної 

середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-

дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами» збільшуються видатки на 150,0 тис. грн., по КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» відповідно до листа 

відділу освіти від 06.12.2019 року №1253 для придбання новорічних 

подарунків дітям 1-4 класів – 120,0 тис.грн., для придбання шкільної форми 

дітям сиротам -  30,0 тис.грн.; 

        по спеціальному фонду за бюджетною програмою «Надання загальної 

середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-

дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами» збільшуються асигнування на  350,0 тис.грн., по  

КЕКВ 3132  “Капітальний ремонт інших об’єктів”, в тому числі на 

капітальний ремонт покрівлі будівлі Долішньошепітського НВК I—III 

ступенів 260,0 тис.грн., капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Слобода-

Банилівського НВК 90,0 тис.грн., відповідно до листа відділу освіти від 

06.12.2019 року №1253; 

        по спеціальному фонду за бюджетною програмою «Виконання 

інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів, щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій» зменшуються асигнування на 

218,0 тис.грн., по КЕКВ 3132  “Капітальний ремонт інших об’єктів” на 178,0  

тис.грн. по КЕКВ 3110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування ” на  40,0  тис.грн. відповідно до розпорядження Кабінету 
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Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1192-р « Про внесення змін у 

додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 

2019 р. N 500»    

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 дошкільної освіти» по загальному 

фонду зменшуються асигнування на 4 тис.031 грн., в тому числі за КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» збільшуються асигнування на 23,0 тис.грн., за КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» зменшуються асигнування на 3,0 тис.грн., за 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» зменшуються 

асигнування на 22 тис.350 грн., за КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали» зменшуються асигнування на 536 грн., за КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» зменшуються асигнування на 2,0 тис.грн., за КЕКВ 

2250 «Видатки на відрядження» збільшуються асигнування на 855 грн.; 

- за бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти 

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

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

колегіумами» по загальному фонду збільшуються асигнування на 947 грн., в 

тому числі за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» збільшуються асигнування на 564 

тис.636 грн., за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» збільшуються 

асигнування на 292 тис.325 грн., за КЕКВ 2210 «Предмети, обладнання та 

інвентар» збільшуються асигнування на 50,0 тис.грн., за КЕКВ 2220 

«Медикаменти та перев’язувальні матеріали» збільшуються асигнування на 5,0 

тис.грн., за КЕКВ 2230 «Продукти харчування» зменшуються асигнування на 

102,0 тис.грн., за КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» збільшуються 

асигнування на 11 тис. 986 грн., за  КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» 

збільшуються асигнування на 35,0 тис.грн., за КЕКВ 2273 «Оплата 

електроенергії»» зменшуються асигнування на 50,0 тис. грн., за КЕКВ 2274 

«Оплата природного газу» зменшуються асигнування на  800,0 тис. грн., за 

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» 

зменшуються асигнування на  4,0 тис. грн., КЕКВ 2800 «Інша поточні видатки» 

зменшити на 2,0 тис.грн.; 

- за бюджетною програмою «Методичне забезпечення діяльності 

навчальних закладів» по загальному фонду зменшуються асигнування на 2 тис. 
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050 грн., за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» збільшуються асигнування на 12 тис. 

300 грн. за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» зменшуються 

асигнування на 1 тис.250 грн., за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар» збільшуються асигнування на 3,0 тис.грн., за КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» зменшуються асигнування на 7,0 тис. грн., за 

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» зменшуються асигнування на 8 тис.400 

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

грн., за КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» 

зменшуються асигнування на 100 грн.; 

- за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти» збільшуються асигнування на 31 тис.506 грн. з них: за КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» збільшуються асигнування на 61 тис. 130 грн., за КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» збільшуються асигнування на 9 тис. 800 грн., за 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» зменшуються 

асигнування на 17 тис.964 грн., за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» зменшуються асигнування на 14,0 тис.грн., за КЕКВ 2271 

«Оплата теплопостачання» зменшуються асигнування на 6,0 тис.грн., за КЕКВ 

2273«Оплата електроенергії» зменшуються асигнування на 1 тис. 300 грн., за 

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» 

зменшуються асигнування на 160 грн.; 

- за бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері освіти» 

зменшуються асигнування на 28 тис.020 грн.  

- за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів» збільшуються асигнування на 2 тис. 280 грн. з них: за КЕКВ 

2271 «Оплата теплопостачання» збільшуються асигнування на 2 тис.500 грн., за 

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» зменшуються асигнування на 220 грн.; 

- за бюджетною програмою «Організація та проведення громадських 

робіт» зменшуються асигнування на 632 грн. з них: по КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» зменшуються асигнування на 535грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» зменшуються асигнування на 97грн. 

         По управлінню соціального захисту населення Вижницької районної 

державної адміністрації  зменшуються видатки по загальному фонду за 

бюджетною програмою «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» по КЕКВ 2730 

«Інші виплати населенню»  на 175,0 тис. грн. 
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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 06.12.2019 

року №01-15/358), а саме:  

- за бюджетною програмою «Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, 

театральними, хоровими, мистецькими)» зменшуються асигнування на 

13тис.300,0 грн., в тому числі за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 

зменшуються асигнування на  11тис.800,0 грн., по КЕКВ 2273 «Оплата 

електроенергії» зменшуються асигнування на 1 тис. 500 грн.; 

- за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» 

зменшуються асигнування на 18тис.400 грн., в тому числі, по КЕКВ 2272 

«Оплата водопостачання та водовідведення» на 1тис.800 грн.,  по КЕКВ 2273 

«Оплата електроенергії»  на 1 тис.800 грн.,по КЕКВ 2274 «Оплата 

природного газу» на 31 тис.100 грн. та збільшуються асигнування по КЕКВ 

2111«Заробітна плата»  на 13тис.600грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці»  на 3тис. 500 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 на 3,0 тис.грн. в тому числі: по 

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на 1тис.600 грн., по 

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на 17 тис.700 грн.  та збільшуються за 

КЕКВ 2111«Заробітна плата»  на 10 тис.700грн., за КЕКВ 2120 «Нарахування 

на оплату праці»  на  5 тис.600грн.; 

- за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва» збільшуються асигнування на 34тис.700 грн., в тому 

числі: за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» збільшуються асигнування на 38 

тис.900грн., за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» збільшуються 

асигнування на 8 тис.800грн., за КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та 

водовідведення» збільшуються асигнування на 500 грн.,  за КЕКВ 2273 «Оплата 

електроенергії»  збільшуються асигнування на 500 грн. та у зв’язку з економією 

коштів зменшуються асигнування за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» на 11,0 тис.грн., за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» зменшуються асигнування на  3,0 тис.грн.  
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         По фінансовому управлінню Вижницької районної державної адміністрації  

зменшуються видатки по загальному фонду за бюджетною програмою 

«Резервний фонд» по КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки»  на 500,0 тис. грн. 

Надається інша субвенція з районного бюджету Слобода – Банилівському 

сільському бюджету в сумі 66,0 тис.грн. на оплату праці з нарахуваннями за 

рахунок перерозподілу асигнувань між бюджетними програмами районного 

бюджету. 

Надається інша субвенція з районного бюджету Коритненському 

сільському бюджету в сумі 109,0 тис.грн., в тому числі, на оплату праці з 

нарахуваннями працівникам  Коритненського ДНЗ в сумі 90 тис.500 грн. та на 

оплату енергоносіїв  в сумі 18 тис.500 грн. за рахунок перерозподілу асигнувань 

між бюджетними програмами районного бюджету. 

Надається інша субвенція з районного бюджету Вижницькому міському 

бюджету в сумі 11,0 тис.грн. на утримання Мілієвської пожежної частини за 

рахунок коштів іншої субвенції з Банилівського сільського бюджету. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 грудня 

2019 р. № 1192-р « Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. N 500»   зменшується 

субвенція з районного бюджету місцевим бюджетам за рахунок коштів 

субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету в сумі 60,0 тис. грн. по Вашківецькому міському 

бюджету, яка передбачалась на придбання медичного обладнання для 

Банилівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, с. Банилів 

Вижницького району. 

Затверджуються розпорядження районної державної адміністрації, 

прийняті в між сесійний період, зокрема: від 14.11.2019 №195 “Про уточнення 

показників районного бюджету на 2019 рік”, від 04.12.2019 року №209 “Про 

уточнення показників районного бюджету на 2019 рік”, від 06.12.2019 №212 

“Про уточнення показників районного бюджету на 2019 рік”, від 06.12.2019 

№214 “Про уточнення показників районного бюджету на 2019 рік”, від 

09.12.2019 №215 “Про уточнення показників районного бюджету на 2019 рік”.              

Проект рішення здійснено, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 і статті 

61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, частиною 7 статті 

78 Бюджетного кодексу України. 
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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: 

- Відділу освіти Вижницької райдержадміністрації на оплату за 

підключення лічильників газу - 20,0 тис.грн.; 

- Вижницькій районній раді на фінансування редакції радіомовлення 

«Хвилі Черемошу» відповідно до Програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району на 2018-2020 роки - 43,0 тис.грн.; 

- Вижницькій районній раді на фінансування видатків відповідно до 

Комплексної програми підтримки ветеранів Афганської війни, учасників 

бойових дій та їх сімей Вижницького району на 2019-2022 роки - 7,0 

тис.грн. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2019 рік» за основу: 

За – 23, проти – 0, утримались – 1. 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради  

Поступила пропозиція депутата Никифоряка Юрія Петровича у формі 

депутатського запиту щодо виділення коштів в сумі 150,0 тис.грн. на виплату 

заробітної плати виконавчому апарату районної ради у 2019 році. 

Голосували за пропозицію Никифоряка Ю.П.: 

За – 22, проти – 1, утримались – 1. 

Пропозицію прийнято. 

 

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 – 24, проти – 0, утримались – 0. 



 52 

Пропозицію прийнято. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2019 рік»   в цілому: 

За – 23, проти – 0, утримались – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (140-32/19 додається). 

 

Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового 

управління Вижницької районної державної адміністрації з питання «Про 

районний бюджет на 2020 рік».     

Шановні депутати! 

Показники соціально-економічного розвитку району на 2020 рік 

Головним завданням розвитку району на 2020 рік є забезпечення 

стабілізації економіки та зростання добробуту і підвищення якості життя 

населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в 

економіці. 

Формування показників районного бюджету на 2020 рік 

Прогнозний обсяг фінансового ресурсу районного бюджету на 2020 рік 

сформовано з урахуванням вимог чинного Бюджетного та Податкового 

кодексів України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 

рік”, розпоряджень Кабінету Міністрів України: 

від 23.05.2007 № 308-р „Про схвалення Концепції реформування місцевих 

бюджетів”; 

від 08.02.2017 №142 „Про схвалення Стратегії реформування системи 

управління державними фінансами на 2017-2020 роки”; 

від 18.04.2018 № 315-р «Про схвалення проекту Основних напрямів 

бюджетної політики на 2019-2021 роки»; 

показників, надісланих Міністерством фінансів України листами від 

05.09.2019 №05110-14-6/22263 та від 20.11.2019 №05110-14-6/29884, 

розпорядження районної державної адміністрації від 30.08.2019 №151 „Про 

затвердження плану заходів”. 
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На виконання вимог пункту 18 „Прикінцевих та перехідних положень” 

Бюджетного кодексу України районний бюджет на 2020 рік сформовано із 

застосуванням програмно-цільового методу бюджетування.  

 

Доходи районного бюджету на 2020 рік 

Дохідна частина районного бюджету на 2020 рік розроблена на основі 

норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших 

законодавчих актів із врахуванням децентралізації та поліпшення умов ведення 

бізнесу. 

При прогнозуванні дохідної частини районного бюджету на 2020 рік було 

враховано: 

 статистичні показники, які використовуються при розрахунку 

прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2018 рік, очікувані 

показники соціально-економічного розвитку Вижницького району за 2019 рік 

та прогнозні на 2020 рік;  

  фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2018 

року та 11 місяців 2019 року; 

 розрахунки органів, що контролюють справляння надходжень бюджету. 

Виходячи із зазначеного, обсяг доходів районного бюджету на 2020 рік 

визначений в сумі 175 млн.340,031 тис.грн., що на 298 млн.329,871 тис.грн.( 63 

відсотка) менше, ніж затверджено на 2019 рік, в тому числі загальний фонд з 

урахуванням офіційних трансфертів  – 173 млн.331,556 тис.грн.(-297 млн. 

228,406 тис.грн., 63,2 відсотка), спеціальний фонд – 2 млн. 008,475 тис.грн. (- 

1млн.101,465 тис.грн., 35,4 відсотка). Зменшення доходної частини відбулося в 

основному за рахунок зміни підходів до фінансування пільг і субсидій,  

допомог сім’ям з дітьми та державної соціальної допомоги на дітей сиріт (у 

2019 році їх сума складала 281,7 млн.грн.), виділення медичної субвенції лише 

на І квартал 2020 року (-12,9 млн..грн.), зменшення обсягу додаткової дотації (-

9,9 млн.грн.) 

Обсяг базової дотації з державного бюджету становить 30 

млн.764,9тис.грн. що на 6 млн. 475,8 тис.грн., або 26,7 % більше ніж у 2019 

році. 

Обсяг субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам становить 92 

млн.399,2 тис.грн., що на 822,3 тис.грн., або 0,9% менше ніж у 2019 році, а 

саме: 
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- обсяг освітньої субвенції становить 87 млн.620,8млн.грн., що на 12 

млн.076,9 тис.грн., або 16,0% більше ніж у 2019 році; 

- обсяг медичної субвенції становить 4млн.778,4тис.грн., що на 12 

млн.899,2 тис.грн. або (-3%) менше 2019 року. 

Обсяг дотацій з місцевих бюджетів на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного бюджету становить 9 млн. 937,7 

тис.грн., що на 9 млн.902,1 тис.грн., або 49,9% менше ніж у 2019 році. 

Субвенцій передбачається отримати з місцевих бюджетів у сумі 9 

млн.203,756 тис.грн., або на 295 млн.889,206 тис.грн. (97 відсотка) менше 2019 

року, а саме: 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 947,0 тис.грн., що на 61,9 

тис.грн. або 7% більше ніж у 2019 році; 

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 725,3 тис.грн.. що на 472,1тис.грн. або 186,5% більше 

2019 року; 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції у сумі 5 

млн.381,9тис.грн., що на 14 млн.700,2тис.грн. або (73,2%) менше 2019 року; 

- інші субвенції з місцевого бюджету у сумі 2 млн.149,6 тис.грн., що на 

42,8 тис.грн. або 2% більше 2019 року. 

Доходи районного бюджету на 2018-2020 рр. 

(загальний та спеціальний фонди) 

     (тис.грн.) 

Назва  

Затвердже-

но на 2018 

рік 

Затвердже-

но на 2019 

рік 

Проект 

бюджету на 

2020 рік 

Відхилення 

у % 2020 до 

2018 року 

Відхилен

ня у %  

2020 до 

2019 року 

Доходи, 

всього 478767,5 473669,902 175340,031 -63,4 -62,9 

в т. ч.      

власні 

надходження  
26953,0 31226,540 33034,475 

+22,6 +5,7 
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дотації 39469,4 44128,9 40702,6 +3,1 -7,8 

субвенції 412345,1 398314,462 9203,756 -97,8 -97,7 

 

В цілому ресурс районного бюджету на 2020 рік (без міжбюджетних 

трансфертів) збільшується порівняно з затвердженим планом на 2019 рік на 1 

млн.807,935  тис.грн., або на 5,8 відсотки і становить 33 млн.034,475тис.грн.  

Обсяг доходів загального фонду районного бюджету складає 31 млн. 

026,0 тис.грн., що на 2 млн. 909,4 тис.грн. (10,3 відсотки) більше затвердженого 

плану на 2019 рік.  

Найбільша частка в доходах загального фонду районного бюджету на 

2020 рік, як і в попередніх періодах, залишається за податком на доходи 

фізичних осіб – 87,7 відсотки. 

Відповідно до норм Податкового кодексу основним показником для 

розрахунку прогнозних надходжень податку на доходи фізичних осіб виступає 

показник витрат на оплату праці. 

Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 

2020 рік здійснено із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, 

рівня середньої заробітної плати, а також бази та ставок оподаткування доходів 

фізичних осіб, передбачених нормами Податкового кодексу, враховуючи 

запропоновані законодавчі зміни. 

При цьому враховано підвищення з 01.01.2020 року мінімальної 

заробітної плати на 13,2 відсотків (з 4173 грн. до 4723 грн.).  

Згідно зі ст.64 Бюджетного кодексу України до районного бюджету 

зараховується 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що справляється 

на території району. Зважаючи на вищевикладене та враховуючи прогнозні 

розрахунки Вижницького відділення Головного управління Державної 

податкової служби в Чернівецькій області, передбачається, що до районного 

бюджету у 2020 році плануються надходження податку на доходи фізичних 

осіб у сумі 27 млн.223,0 тис.грн., що на 1 млн.069,5 тис.грн.(4,1 відсотка) 

більше плану на 2019 рік.  

Прогнозні надходження податку на прибуток підприємств комунальної 

власності, засновником яких є Вижницька районна рада, розраховані на основі 

даних, наданих районною радою і складають 11,0 тис.грн., що на 43,6 %, або 8,5 

тис.грн. менше плану на 2019 рік. 
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У відповідності до змін внесених до Податкового кодексу України  

планується рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів в 

сумі 3 млн.411,0 тис.грн.(розрахунки Вижницького відділення Головного 

управління Державної податкової служби в Чернівецькій області), а саме:  

- 37% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування – 3 

млн.400,0 тис.грн., що на 1млн.900,0тис.грн., або 127% більше плану 2019 року. 

Прогнозні показники рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів здійснено з урахуванням обсягу ліміту лісосічного фонду, із 

застосуванням ставок за заготівлю деревини основних та неосновних лісових 

порід, затверджених Податковим кодексом (розрахунки Вижницького 

відділення Головного управління Державної податкової служби в Чернівецькій 

області); 

- 2% рентної плати за користування надрами для видобування нафти – 

75,0 тис.грн., що на 16 тис.грн., або 17,5% менше затвердженого плану на 2019 

рік. Прогнозний показник рентної плати за користування надрами для 

видобування нафти заплановано, враховуючи прогнозні обсяги видобутку 

нафти та ставки, затверджені Податковим кодексом (згідно зі змінами до 

Бюджетного кодексу України з 01.01.2018 норматив відрахувань до районного 

бюджету становить 2 відсотки, до цього – повністю зараховувалась до 

державного бюджету); 

- 2% рентної плати за користування надрами для видобування природного 

газу – 36,0 тис.грн., що на 29,0тис.грн. або 44,6% менше плану 2019 року. 

Зазначений показник розраховано з урахуванням прогнозних обсягів видобутку 

природного газу та ставок, затверджених Податковим кодексом (згідно зі 

змінами до Бюджетного кодексу України з 01.01.2018 норматив відрахувань до 

районного бюджету становить 2 відсотки, до цього – повністю зараховувалась 

до державного бюджету); 

Плати за надання адміністративних послуг планується у сумі 180,0 

тис.грн., з них: 

адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – 40 тис.грн. (дані 

відділу надання адміністративних послуг районної державної адміністрації), що 

на 17 тис.грн. більше плану 2019 року;  
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адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень – 140,0 тис.грн. (дані відділу надання адміністративних 

послуг районної державної адміністрації), що на рівні плану 2019 року. 

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України, орендна плата за 

користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності, зараховується до загального фонду районного бюджету, 

надходження від якої у 2020 році становитимуть 95,0 тис.грн., що на 0,6 

тис.грн. або 0,6% менше плану 2019 року. Для розрахунку прогнозних 

показників використовувались фактичні надходження цього платежу за 2017-

2018 роки та очікувані показники за 2019 рік.  

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств, що 

вилучається до районного бюджету планується в сумі 5,0 тис.гривень (дані 

надані Вижницькою районною радою, в оперативному управлінні якої 

знаходяться підприємства), що на 13,0 тис.грн., або 72,2% менше плану 2019 

року. 

Спеціальний фонд районного бюджету (без трансфертів) на 2020 рік 

визначено в сумі 2 млн.008,475 тис.грн. - власні надходження бюджетних 

установ, що на 1 млн.101,465 тис.грн. менше плану 2019 року  за рахунок 

реорганізації Комунальної установи «Вижницька центральна районна лікарня» 

у Комунальне некомерційне підприємство «Вижницька районна лікарня» в сумі 

1,2 млн.грн., внаслідок чого доходи спеціального фонду не є бюджетними 

надходженнями. 

 

 

Видатки та кредитування з районного бюджету 

Загальний обсяг видатків районного бюджету на 2020 рік визначено у 

сумі 175 млн.340,031 тис.грн., з них обсяг видатків загального фонду бюджету 

у 173 млн.081,256 тис.грн., видатків спеціального фонду бюджету – 2 

млн.258,775тис.грн.. 

Тенденції росту видаткової частини районного бюджету 

характеризуються наступними показниками: 

 

Аналіз видаткової частини районного бюджету на 2018-2020 роки 

загальний та спеціальний фонди 

       тис. грн. 
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Код Назва галузі 

Затверд-

жено по 

бюджет

у на 

2018 рік 

Затверд

жено по 

бюджет

у на 

2019 рік 

Проект 

бюджету 

на 2020 рік 

Відхи-

лення у 

% 2020 

до 2018 

року 

Відхи-

лення у 

%  2020 

до 2019 

року 

010

0 
Державне управлiння 3017,9 3299,8 

3374,1 +11,8 +2,2 

100

0 
Освiта  99085,0 

112751,

8 125472,3 +12,6 +11,3 

200

0 
Охорона здоров’я 44642,1 45078,0 

14101,1 -68,4 -68,7 

300

0 

Соцiальний захист та 

соцiальне 

забезпечення  

310300,

2 

290177,

8 
9976,4 -96,8 -96,6 

400

0 
Культура i мистецтво 2368,2 2633,8 

1283,3 -45,8 -51,3 

500

0 

Фiзична культура i 

спорт 
1036,9 283,0 

305,0 -70,6 +7,8 

700

0 

Економічна 

діяльність  
65,0 50,0 

30,0 -53,8 -40,0 

800

0 
Інша діяльність 1505,0 810,0 

770,0 -48,8 -4,9 

900

0 

Міжбюджетні 

трансферти 
16747,2 18585,7 

20027,7 +19,6 +7,8 

  
Всього 

478767,

5 

473669,

9 175340,0 -63,4 -63,0 

 

При плануванні видатків районного бюджету на виплату заробітної плати 

працівникам бюджетної сфери враховано розмір мінімальної заробітної плати з 

1 січня – 4723 гривні та розмір посадового окладу (тарифної ставки) 

працівника першого тарифного розряду ЄТС з 1 січня – 2102 гривні. 

Крім того, враховано, доведені Міністерством фінансів України, обсяги 

міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, передбачені у 

схваленому Верховною Радою України Законі України «Про Державний 

бюджет України на 2020 рік». 
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Розподіл видатків між головними  розпорядниками коштів районного 

бюджету 

 

Районній раді на 2020 рік передбачені видатки в загальній сумі 3 

млн.798,1 тис. грн., що на 7,7 тис. грн., або 0,2% менше затверджених обсягів 

на 2019 рік.  

За бюджетною програмою «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

передбачено видатки загального фонду в сумі 3 млн.107,4 тис.грн. По 

спеціальному фонду передбачено видатки  в сумі 27,7 тис. грн.  

Крім цього, за бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері 

державного управління» передбачено 239,0 тис. грн. на утримання трудового 

архіву Вижницької районної ради. 

Заплановано видатки на програми в сумі 424,4 тис.грн., з них: 

- районна програма підтримки 

діяльності Вижницької районної 

організації ветеранів, політв’язнів та 

репресованих України на 2017 - 2021 роки на 2020  

рік  передбачено видатки по загальному фонду в обсязі  90,0 тис. грн.; 

- районна  програма розвитку 

місцевого самоврядування Вижницького 

району на 2017-2020 роки(на виплату 

матеріальної допомоги 

малозабезпеченим громадянам по 

зверненнях депутатів районної ради ) на 

2020 рік  передбачено видатки по загальному фонду в обсязі  114,0 тис.грн.);  

- програма розвитку інформаційної та видавничої галузей Вижницького 

району на 2018-2020 роки  на радіомовлення в сумі 70,0 тис.грн.; 

- програма розвитку інформаційної та видавничої галузей Вижницького 

району на 2018-2020 роки  на висвітлення діяльності в сумі 70,0 тис.грн. 

         - районна програма  підтримки 

Афганської війни, учасників бойових дій 
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та їх сімей ветеранів на 2019-2020 роки в сумі 80,0 

тис.грн. Зазначена Програма буде фінансуватись за умови  затвердження сесією 

районної ради. 

            Районній державній адміністрації на 2020 рік передбачені видатки в 

сумі  14 млн.617,7 тис. грн., зокрема: 

             За бюджетною програмою «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню» на 2020 рік передбачені видатки загального фонду в сумі 

13 млн.072,1 тис.грн., або на 27 млн.971,2 тис.грн.(-68,2%)менше 

затвердженого плану 2019 року в зв’язку з тим, що з 1 квітня 2020 року 

передбачено здійснення з державного бюджету видатки на оплату медичних 

послуг комунальним закладам охорони здоров’я за договорами з Національною 

службою здоров'я щодо медичного обслуговування населення в рамках 

програми медичних гарантій відповідно до Закону України «Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Зазначені кошти 

спрямовано на виконання Комплексної програми  

фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства 

“Вижницька центральна районна лікарня 

Вижницької районної ради  на 2019-2021 роки”. 

Фінансування Програми у 2020 році здійснюватиметься за рахунок: 

-  медичної субвенції в сумі 10 млн.160,3 тис.грн., або на 

26 млн.183,0 тис.грн.(-70,0%) менше затвердженого плану 2019 року у зв’язку з 

тим, що медична субвенція передбачена на І квартал 2020 року, в тому числі за 

рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

в сумі 4млн.743,4 тис.гргн., субвенції з місцевого 

бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері охорони здоров"я  з 

Вижницького міського бюджету в сумі 3млн.028,6 тис.грн., субвенції з 

місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони 

здоров"я  з Вашківецького міського бюджету в сумі 2млн.059,3 тис.грн. 

та субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері 
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охорони здоров"я  з обласного бюджету в сумі 294,0 тис.грн. на 

централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет. 

- додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 

фінансування переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів 

охорони здоров'я на енергоносіїї в сумі 1,0 млн. грн., або на 2 млн.300,0 тис.грн. 

(-69,7%) менше затвердженого плану 2019 року; 

- коштів районного бюджету в сум 2 млн.240,8 тис.грн., або на 840,8 

тис.грн.(+60,1%) більше затвердженого плану 2019 року, зазначені видатки 

будуть першочергово спрямовані на оплату комунальний послуг та 

енергоносіїв вторинної медицини, відповідно до підпункту «г» пункту 3 

частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України. 

За бюджетною  програмою «Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 

передбачається сума коштів по загальному фонду в сумі 190,0 тис.грн. 

Зазначені кошти спрямовано на виконання Програми розвитку 

первинної медико-санітарної допомоги 

та підтримки комунального 

некомерційного підприємства 

"Берегометський центр ПМСД" Вижницької 

районної ради на 2019-2021 роки” в рамках якої 

передбачено видатки на  оплату комунальний послуг та енергоносіїв первинної 

медицини, відповідно до підпункту «г» пункту 3 частини першої статті 89 

Бюджетного кодексу України. 

За бюджетною  програмою  «Первинна медична 

допомога населенню, що надається 

амбулаторно-поліклінічними закладами 

(відділеннями)» передбачається сума коштів  в сумі 450,0 тис.грн.  

Зазначені кошти спрямовано на виконання Програми розвитку 

первинної медико-санітарної допомоги 

та підтримки комунального 

некомерційного підприємства 

"Берегометський центр ПМСД" Вижницької 

районної ради на 2019-2021 роки” в рамках якої 
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передбачено видатки  на фінансування лікарських засобів відпущених пільгової 

категорії громадян   відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 року №1303 

«Про впорядкування безоплатно та пільгового відпуску лікарських засобів за 

рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування  окремих груп населення та 

за певними категоріями захворювань» виключно на оплату жителям територій, 

які входять до складу району без врахування територій ОТГ. 

За бюджетною  програмою «Централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет» – для придбання цукрознижувальних 

медикаментів на забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет 

передбачено  294,0 тис.грн. за рахунок субвенції з місцевого 

бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері охорони здоров"я з обласного 

бюджету, або на 972,4 тис.грн.(-76,8%) менше затвердженого плану 2019 року 

Кошти передбачено на І квартал 2020 року. 

За бюджетною  програмою «Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров’я» враховані видатки загального фонду в сумі 95,0 тис. грн. Зазначені 

видатки планується спрямувати на виконання комплексної програми соціальної 

підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 

загиблих на 2020-2022 роки, в частині забезпечення безкоштовним 

зубопротезуванням – 60,0 тис.грн., для лікування пільгової категорії громадян в 

ОКП «Бальнеологічний санаторій  «Брусниця», проїзду на лікування та 

безкоштовне зубопротезування в сумі 35,0 тис.грн. виключно на оплату 

жителям територій, які входять до складу району без врахування територій 

ОТГ; 

 - за бюджетною програмою «Заклади і заходи з питань дітей та їх 

соціального захисту» видатки передбачено в сумі 20,0 тис. грн., зокрема: 

- на фінансування заходів районної програми 

запобігання дитячій бездоглядності та 

захисту прав дитини у Вижницькому 

районі на 2017-2021 роки – 20,0 тис.грн., в рамках якої 

планується проведення різноманітних заходів (семінари, благодійні акції, 

науково-методичні наради,  круглі столи, тощо); 
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 - за бюджетною програмою «Утримання та забезпечення діяльності 

центрів соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді» передбачаються видатки 

по загальному фонду в сумі 336,6 тис. грн.,  на утримання  районного центру 

соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді  із штатною чисельність 6 одиниць, 

фактично зайнятих 4 одиниці (ріст видатків  загального фонду складає 1,1 

відсотки до затверджених видатків на 2019 рік). 

За бюджетною програмою «Сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва» передбачено видатки загального фонду в сумі 5,0 тис.грн. на 

виконання Районної програми розвитку малого 

та середнього підприємництва у 

Вижницькому районі на 2019-2021 роки. 

         За бюджетною програмою «Реалізація програм в галузі сільського 

господарства» на виконання заходів Районної комплексної програми підтримки 

та розвитку агропромислового виробництва Вижницького району на 2017-2020 

роки  передбачено видатки по загальному фонду в сумі 10,0 тис.грн.  

За бюджетною програмою «Реалізація  програм і заходів в галузі  туризму 

та курортів» передбачено видатки загального фонду в сумі 15,0 тис.грн.  

За рахунок вказаних коштів передбачається проведення туристичних 

фестивалів на теренах району, ознайомлювальних туристичних турів, курсів 

підготовки фахівців туристичного супроводу, засідань круглих столів по 

сільському туризму, маркетингових соціологічних досліджень в галузі туризму, 

передбачених Комплексною програмою розвитку туристичної галузі 

Вижницького району на 2016 – 2020 роки. Всього буде здійснено 30 заходів.   

За бюджетною програмою «Заходи та роботи з мобілізаційної 

підготовки місцевого значення» передбачено кошти в сумі 40,0 тис.грн.  на 

доправлення призовників на обласний 

збірний пункт відповідно до Районної програми 

“Забезпечення призову громадян на 

військову службу до Збройних сил 

України на 2016-2020 роки ”. 

У проекті районного бюджету на 2020 рік за бюджетною програмою 

«Фінансова підтримка засобів масової інформації» заплановані видатки у сумі 

90,0 тис. грн. Зазначений обсяг планується спрямувати на виконання заходів 

Комплексної програми розвитку 
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інформаційної та видавничої галузей 

Вижницького району на 2018-2020 роки на 

висвітлення діяльності, в тому числі на: 

- виконання  угод щодо висвітлення інформації про діяльність районної 

державної адміністрації в електронних та друкованих засобах масової 

інформації – 70,0 тис. грн.; 

- надання фінансової підтримки для випуску творів  авторів Вижницького 

району, що видають державною мовою і мовами національних меншин та 

придбання книг актуальної тематики  – 20,0 тис. грн. 

Відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації передбачено 

видатки  в загальній сумі  122 млн.693,0 тис.грн., у тому числі по загальному 

фонду –  121 млн.365,5 тис.грн., по спеціальному -1 млн.327,5 тис.грн., в тому 

числі бюджет розвитку 250,3 тис.грн. Обсяг видатків загального фонду 

збільшено порівняно з показниками 2020 року на 12 млн.210,5 тис. грн., або на 

11,2 відсотка, спеціального фонду на 301,5 тис.грн. більше.  

За бюджетною програмою “Надання дошкільної освіти” на 2020 рік на 

утримання передбачені видатки в сумі 1 млн.128,4 тис.грн., у тому числі 

видатки загального фонду – сумі 1 млн.043,4 тис.грн., спеціального фонду – 

85,0 тис.грн. Обсяг видатків загального фонду збільшено порівняно з 

показниками 2019 року на 243,4 тис. грн., або на 30,0 відсотків, спеціальний 

фонд на 5,0 тис. грн., або на 6,3 відсотка.  

За бюджетною програмою “Надання загальної середньої освіти 

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

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

колегіумами” на 2020 рік на утримання  передбачені видатки в сумі 117 

млн.414,1 тис.грн.,  у тому числі видатки загального фонду – сумі 116 млн.448,0 

тис.грн., з них: 

за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 87 млн.620,8 грн., 

обсяг видатків збільшено порівняно з показниками 2019 року на 12 млн.076,9 

тис. грн., або на 16 відсотків; 

за рахунок районного бюджету 19 млн.211,3 тис.грн., обсяг видатків збільшено 

порівняно з показниками 2019 року на 7 млн.740,2 тис. грн., або на 67,5 

відсотків; 
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за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 

8 млн.937,7 тис.грн., обсяг видатків зменшено порівняно з показниками 2019 

року на 7 млн.302,1 тис. грн., або на 45 відсотків; 

 за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 475,0 тис.грн., обсяг видатків збільшено порівняно з 

показниками 2019 року на 221,8 тис. грн., або на 87,6 відсотків; 

 спеціального – 1 млн.169,3 тис.грн., з них за рахунок 

передачі субвенції з місцевого бюджету 

на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету із загального фонду до спеціального 

фонду (бюджет розвитку) в сумі 250,3 тис.грн.  

Обсяг видатків загального фонду збільшено порівняно з показниками 2018 року 

на 12 млн.736,8 тис.грн., або на 12,3 відсотка.  Чисельність учнів у 2020 році 

складатиме – 3788 осіб, видатки на 1-го учня становитимуть 31,0 тис.грн. на 

рік. 

За бюджетною програмою “Методичне забезпечення діяльності навчальних 

закладів” на 2020 рік передбачено видатки по загальному фонду в обсязі 884,3 

тис.грн. Обсяг видатків загального фонду збільшено порівняно з показниками 

2019 року на 16,0 тис.грн., або на 1,8 відсотка.  

За бюджетною програмою “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти” на 2020 рік передбачено видатки по загальному фонду в обсязі 1 

млн.954,4 тис.грн. Обсяг видатків загального фонду збільшено порівняно з 

показниками 2020 року на 206,6 тис.грн., або на 11,8 відсотка.  

 За бюджетною програмою “Інші програми та заходи у сфері освіти” на 

2020 рік  передбачено видатки по загальному фонду в обсязі  10,9 тис.грн. 

Обсяг видатків загального фонду зменшено порівняно з показниками 2019 року 

на 28,0 тис. грн., або на 72 відсотка. За рахунок вказаних коштів у 2020 році  

буде надано допомогу 6 учням.  

За бюджетною програмою “Забезпечення 

діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів” на 2020 рік  передбачено видатки 
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по загальному фонду в обсязі 972,3 тис.грн., 

або на 62,4 тис.грн., або на 6,9 відсотка більше, з 

них за рахунок субвенції з місцевого 

бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції в сумі 947,0 грн., за 

рахунок коштів районного бюджету 25,3 тис.грн.  

За бюджетною програмою "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи)” на 2020 рік передбачено видатки по загальному фонду в обсязі  

200,0 тис. грн. Обсяг видатків загального фонду передбачено на рівні 

затверджених показників 2018 року. За рахунок вказаних коштів у 2020 році 

планується оздоровити – 40 учнів.  

За бюджетною програмою "Організація 

та проведення громадських робіт” на 2020 

рік передбачено видатки по загальному 

фонду в обсязі  55,4 тис. грн. 

Управлінню соціального захисту населення  Вижницької районної 

державної адміністрації передбачено видатки в загальній сумі 8 млн.987,3 

тис.грн., у тому числі по загальному фонду –8 млн.223,4 тис.грн., 

спеціальному –  763,9 тис.грн., або на 280 млн.355 тис.грн.(96,9%) менше 

передбачених видатків на 2019 рік, у тому числі по загальному фонду  менше 

на 280 млн.492 тис.грн., з них: за рахунок передачі Мінсоцполітики видатків 

на надання пільг та житлових субсидій населенню, на виплату допомоги 

сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на 

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

допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 

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

пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 

групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 

працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за 

особою, яка досягла 80-річного віку та державної соціальної допомоги на 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового 
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забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 

соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях 

за принципом "гроші ходять за дитиною"-281 млн.687,5 тис.грн. та по 

спеціальному фонду більше на 137,0 тис.грн. передбачених видатків на 2019 

рік. 

          За бюджетною програмою “Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших 

передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та 

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян” на 2020 рік 

передбачені видатки на надання пільг з послуг зв’язку та компенсацію за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян в загальній сумі 1 млн.930,7 

тис.грн., з них: на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 

зв’язку- 54,2 тис.грн., на компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 1 млн.876,5 

тис.грн. 

За бюджетною програмою «Забезпечення соціальними послугами за 

місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку 

з похилим віком, хворобою, інвалідністю» на 2020 рік передбачені видатки в  

загальній сумі 6 млн.676,6 тис. грн.,  в т.ч. по загальному фонду в сумі 5 млн. 

912,6 тис.грн., спеціальному фонду в сумі 764,0 тис.грн., або на 538,2 

тис.грн., та 8,8% більше затвердженого плану на 2019 рік. Кошти районного 

бюджету по загальному фонду передбачаються в сумі 3 млн.788,1 тис.грн., 

або більше на 68,4 тис.грн., або 1,8% до затверджених асигнувань, кошти у 

вигляді іншої субвенції за надані соціальні послуги Вашківецького міського 

бюджету в сумі 600,0 тис.грн., або більше на 48,2 тис.грн, до затверджених 

асигнувань, Вижницького міського бюджету  в сумі 1 млн.524,6 тис.грн., або 

більше  на 284,6 тис.грн., до затверджених асигнувань, або на 23,0%. Планова 

кількість ліжок становитиме 30. 

За цією програмою утримуватиметься Вижницький територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) зі штатною 

чисельністю 74 одиниці, в т.ч.14 штатних одиниць стаціонарного відділення 

для тимчасового або постійного перебування в с.Коритне. 

         За бюджетною програмою «Інші заклади та заходи»   передбачено кошти в 

сумі 380,0 тис.грн., що на 50,0 тис.грн. більше уточненого плану на 2019 рік, 

або на 15,1%, в тому числі: на виконання комплексної програми соціальної 
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підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 

загиблих на 2020-202 роки в сумі 80,0 тис.грн. для виплати матеріальної 

допомоги учасникам АТО, яка буде фінансуватись за умови  затвердження її 

сесією районної ради, та на виконання районної комплексної 

програми соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення  

"Турбота" на 2019-2021 роки в сумі 300,0 тис.грн. (виплата 

матеріальних допомог малозабезпеченим громадянам по зверненням).  

Сектору культури, молоді та спорту районної державної адміністрації 

на 2020 рік передбачено видатки в сумі 4 млн.716,2 тис.грн., у тому числі по 

загальному фонду  4 млн.576,6 тис.грн., по спеціальному – 139,6 тис. грн.  

Обсяг видатків загального фонду зменшено порівняно з показниками 

2019 року на  1 млн.052,4 тис. грн., або на 19,3 відсотка у зв’язку із тим, що 

видатки на утримання районної бібліотеки, будинку народної творчості та 

дозвілля, керівників народних колективів передбачено тільки на І-й квартал 

2020 року. Зазначене спричинено тим, що ці установи надають послуги 

громадянам Вижницької ОТГ та частково методичне забезпечення 

Вашківецької ОТГ, проте, не зважаючи на передбачення в 2019 році передачі їх 

на фінансування та у власність за місцем розташування Вижницькій міській 

раді, виконання рішення не здійснено, передбачених коштів відповідно до 

статті 93 частини 5 Бюджетного кодексу України районному бюджету не 

надано, тому передбачено в перспективі протягом І-го кварталу, як 

виключення, здійснити їх ліквідацію.   

За бюджетною програмою «Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, 

театральними, хоровими, мистецькими)» на 2020 рік передбачені видатки в 

сумі 3 млн.107,9 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду – 2 млн. 981,9 

тис.грн., спеціального фонду –  126,0 тис.грн. Обсяг видатків загального фонду 

збільшено порівняно з  показниками 2019 року на 298,1 тис.грн., або на 11,1%. 

 У 2020 році планується, що середньорічна чисельність учнів складатиме 

180. Витрати на навчання  1-го учня на рік становитиме за рахунок  бюджетних 

коштів –   16,6 тис.грн.  

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» у 2020 

році передбачено видатки в  загальній сумі 250,9 тис. грн., в тому числі видатки 
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загального фонду – 248,8 тис.грн., спеціального фонду – 2,1 тис.грн. Обсяг 

видатків загального фонду передбачено на І-й квартал 2020 року.  

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» у 2020 році 

передбачено видатки в загальній сумі 240,7 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду 

в сумі 231,8 тис.грн., спеціальному фонду в сумі 8,9 тис.грн. Обсяг видатків 

загального фонду  передбачено на І-й квартал 2020 року. 

 За бюджетною програмою  «Забезпечення діяльності інших закладів  в 

галузі культури і мистецтва» у 2020 році передбачено видатки в загальній сумі 

741,7 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду – 739,1 тис.грн., 

спеціального фонду– 2,6 тис.грн., які будуть спрямовані на видатки з 

утримання централізованої бухгалтерії відділу культури райдержадміністрації 

та видатки на утримання народних колективів на І-й квартал 2020 року.. Обсяг 

видатків загального фонду зменшено порівняно з показниками 2019 року на 7,6 

тис.грн., або 6,1%.  

За бюджетною програмою «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на 

2020 рік передбачено видатки в сумі 50,0 тис. грн. для фінансування заходів  

районної комплексної програми розвитку культури Вижницького району на 

2019-2021 роки. Зазначені кошти планується спрямовати на проведення 2-х 

основних  заходів, а саме: відкритого фестивалю сучасної української естрадної 

пісні «Пісня буде поміж нас» ім..Н.Яремчука 40,0 тис.грн., регіонального 

фестивалю народної творчості « Калинові обереги» 10,0 тис.грн. 

За бюджетною програмою «Здійснення заходів та реалізація проектів на 

виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»  на 2020 

рік передбачено видатки по загальному фонду в сумі 20 тис.грн. За рахунок цих 

коштів забезпечуватиметься реалізація заходів «Програма 

оздоровлення і відпочинку дітей та 

розвитку молодіжної політики 

Вижницького району на 2016 -2020 роки», в рамках 

якої планується провести  20 різноманітних заходів (засідання, тренінги з 

представниками влади та молодіжних громадських організацій, науково-

практичні семінари, конференції, круглі столи тощо), спрямованих на 

реалізацію молодіжної політики та підтримку талановитої молоді, залучення 

молоді до активної участі в соціальному житті та пропаганду здорового способу 
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життя, відродження національно-патріотичного виховання, створення умов для 

працевлаштування молоді.  

У проекті районного бюджету на 2020 рік у рамках бюджетної програми  

«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту» передбачаються видатки в сумі 55,0 тис.грн. Зазначені кошти будуть 

спрямовані на проведення  регіональних галузевих спартакіад та інших 

фізкультурно-оздоровчих та масових спортивних змагань, оплату витрат, 

пов’язаних з участю спортсменів в цих змаганнях.  

У рамках бюджетної програми «Фінансова підтримка регіональних 

всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для 

проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи» передбачено 

видатки на 2020 рік в сумі 20,0 тис.грн., які будуть спрямовані на фінансову 

підтримку фізкультурно-спортивних товариства «Колос» для проведення ним 

навчально-тренувальної та спортивної роботи.  

За бюджетною програмою «Фінансова підтримка на утримання місцевих 

осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної 

спрямованості»  передбачено 230,0 тис.грн., які будуть спрямовані на 

фінансову підтримку та утримання фізкультурно-спортивних товариств з 

середньорічною штатною чисельністю 4 одиниці. 

По фінансовому управлінню районної державної адміністрації за 

бюджетною програмою «Резервний фонд» заплановано видатки в сумі 500,0 

тис. грн.   

                                    Фінансування районних  програм 

За рахунок загального фонду районного бюджету  у 2020 році передбачено 

фінансування 23 районних програм, що затверджені рішеннями районної ради 

відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України,  в загальній сумі  15 

млн.331,1 тис. грн.(додаток 7 до проекту рішення), а також враховано кошти в 

сумі 140,0 тис.грн. по програмах, які будуть фінансуватися за умови їх 

затвердження сесією районної ради. 

Взаємовідносини між районним  бюджетом та 

бюджетами сіл, селища, міст району 

Згідно із статтею 20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного 

кодексу України передбачається  делегувати сільським, селищній радам 

видатки по фінансуванню установ культури, дошкільних навчальних закладів з 
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районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на утримання 

дошкільних закладів та установ культури  в сумі 18 млн.921,3 тис.грн. 

Згідно із статтею 93 частиною 5 Бюджетного кодексу України передбачається  

делегувати  Вижницькій міській раді  видатки в сумі 496,4 тис.грн., з них по 

фінансуванню установ фізичної культури та спорту в сумі 186,4 тис.грн. для 

утримання 2,5 штатних одиниці тренерів в ДЮСШ для проведення занять в 

населених пунктах, які підлягають район, по фінансуванню будинку дитячої та 

юнацької творчості в сумі 310,0 тис.грн. на утримання 3 штатних одиниць (54 

педагогічних годин) гурткової роботи в БДЮТ для проведення позашкільної 

роботи на території, яка підлягає району, Вашківецькій міській раді видатки в 

сумі 767,0 тис.грн., з них по фінансуванню первинної медико-санітарної 

допомоги на енергоносії в сумі 110,0 тис.грн., по фінансуванню установ 

культури, зокрема для навчання учнів у позашкільних закладах освіти в сумі 

657,0 тис.грн. та Берегометській селищній рад  в сумі 400,0 тис.грн.  для 

підтримки та розвитку  Центру Червоного Хреста для медико – соціальної 

підтримки та реабілітації. 

На виконання частини четвертої статті 751 Бюджетного кодексу України 

фінансовим управлінням райдержадміністрації відповідно до цілей та 

пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного 

і соціального розвитку розроблено прогноз районного бюджету 

середньострокового бюджетного планування, що визначає показники 

районного бюджету на середньостроковий період, що додається.    

Дякую за увагу! 

Голосували: прийняти рішення  «Про районний бюджет на 2020 рік» 

за основу: 

За – 23, проти – 0, утримались – 1. 

 

Хома П.А – депутат районної ради вніс пропозицію.  

Голосували за пропозицію Хоми П.А.: 

За – 24, проти – 0, утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про районний бюджет на 2020 рік»   

в цілому: 
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За – 23, проти – 0, утримались – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (140-32/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про переукладення на новий 

термін Договорів позички (безоплатного користування) окремого 

нерухомого та рухомого майна спільної власності територіальних громад 

сіл, селища, міст району» за основу: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Голосували: прийняти рішення  «Про переукладення на новий 

термін Договорів позички (безоплатного користування) окремого 

нерухомого та рухомого майна спільної власності територіальних громад 

сіл, селища, міст району»   в цілому: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (141-32/19 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, не голосувало – 1. 

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, не голосувало – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (142-32/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про встановлення (зміну) меж 

населеного пункту с. Слобода-Банилів Слобода-Банилівської сільської 

ради Вижницького району Чернівецької області» за основу: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 
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Голосували: прийняти рішення  «Про встановлення (зміну) меж 

населеного пункту с. Слобода-Банилів Слобода-Банилівської 

сільської ради Вижницького району Чернівецької області»   в цілому: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (143-32/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про план роботи Вижницької 

районної ради VII скликання на 2020  рік» за основу: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Голосували: прийняти рішення  «Про план роботи Вижницької 

районної ради VII скликання на 2020  рік»   в цілому: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (144-32/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін в склад колегії 

Вижницької районної ради VІІ скликання» за основу: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін в склад 

колегії Вижницької районної ради VІІ скликання»   в цілому: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (145-32/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про припинення членства в 

Асоціації органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати – 

Україна» за основу: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Голосували: прийняти рішення  «Про припинення членства в 

Асоціації органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати – 

Україна»   в цілому: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 
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Вирішили:  

Рішення прийняти (146-32/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про ініціювання створення 

Асоціації органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати Україна 

– Карпатська агенція регіонального розвитку» за основу: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Голосували: прийняти рішення  «Про ініціювання створення 

Асоціації органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати 

Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку»   в цілому: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Вирішили:  

Рішення прийняти (147-32/19 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 направлення звернення до 

Кабінету Міністрів України стосовно  збільшення соціальних нормативів у 

сфері житлово-комунального обслуговування» за основу: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення та звернення: 

1. Прийняти звернення до Кабінету Міністрів України стосовно  

збільшення соціальних нормативів у сфері житлово-комунального 

обслуговування (додається).    

2. Це рішення з текстом звернення направити до Кабінету Міністрів 

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. 

        Прем'єр-міністру України 
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                                                     Гончаруку О.В. 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Вижницької  районної ради 

Чернівецької області 

До Вижницької районної ради Чернівецької області 28.11.2019 року 

надійшло спільне звернення Вижницької районної організації Української 

спілки ветеранів Афганістану та Вижницької громадської організації 

Об’єднання учасників антитерористичної операції стосовно збільшення 

соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування. 

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 

«Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-

комунальних послуг у грошовій формі» затверджено порядок надання пільг 

на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі. 

На теперішній час сума пільги розраховується, виходячи з розміру 

знижки, на яку пільговик має право згідно із законом, кількості членів сім’ї, 

які мають таке право відповідно до законодавчих актів та, з урахуванням 

встановлених державних соціальних нормативів у сфері житлово-

комунального обслуговування згідно із постановою Кабінету Міністрів 

України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних 

стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» (із змінами), а 

саме:  

- оплата комунальних послуг з постачання теплової енергії для потреб 

централізованого або автономного опалення, з постачання та розподілу 

природного газу або постачання та розподілу електричної енергії для 

індивідуального опалення незалежно від джерела та виду енергії - 21 кв. метр 

опалюваної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю (п.п.2 

п.2 Постанови  № 409); 

- оплата відповідних комунальних послуг за наявності газової плити, в 

разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового 

водонагрівача, - 5,4 куб. метра на одну особу на місяць (п.п.5 п.3 Постанови  

№ 409); 

- оплата відповідних комунальних послуг за наявності газової плити та 

газового водонагрівача - 10,5 куб. метра на одну особу на місяць (п.п.5 п.3 

Постанови  № 409); 
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- оплата відповідних комунальних послуг у житлових приміщеннях 

(будинках), крім тих, що зазначені в абзацах третьому - шостому підпункту 6 

пункту 3 Постанови № 409 - 70 кВт•г на місяць на сім’ю (домогосподарство) 

з однієї особи і додатково 30 кВт•г на місяць на кожного іншого члена сім’ї 

(домогосподарства), але не більш як 190 кВт•г на місяць) (абз. 2 п.п.6 п.3 

Постанови  № 409).   

В управлінні соціального захисту населення Вижницької районної 

державної адміністрації станом на 01.12.2019 року на обліку перебуває 470 

осіб Вижницького району  Чернівецької області, які мають статус учасника 

бойових дій та користуються пільгами на оплату житлово-комунальних 

послуг. Представники відповідної категорії населення звертають увагу на 

мізерний рівень діючих соціальних норм та відсутність підтримки з боку 

органів державної влади в цій сфері. 

З огляду на викладене, враховуючи складну, напружену ситуацію із 

відповідними соціальними верствами населення, з метою упередження 

проведення акцій протесту з цього приводу, просимо Кабінет Міністрів 

України переглянути зазначені соціальні нормативи в сторону трикратного 

збільшення та внести відповідні зміни до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних 

стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування». 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про направлення звернення до 

Кабінету Міністрів України стосовно  збільшення соціальних нормативів у 

сфері житлово-комунального обслуговування»   в цілому: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (148-32/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про направлення звернень щодо  

заборони проведення будь-яких робіт, пов’язаних з виборкою гравійно-

піщаної суміші в руслах річок Сірет та Черемош в межах Вижницького 

району» за основу: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

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

1. Прийняти звернення до Кабінету Міністрів України, Чернівецької 

обласної державної адміністрації, Чернівецької обласної ради, Басейнового 

управління водних ресурсів річок Прут та Сірет щодо заборони проведення 

господарських робіт, пов’язаних з виборкою гравійно-піщаної суміші в руслах 

річок Сірет та Черемош в межах Вижницького району (додаються).    

2. Це рішення з текстом звернень направити до Кабінету Міністрів 

України, Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецької обласної 

ради, Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет. 

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. 

        Прем'єр-міністру України 

                                                     Гончаруку О.В. 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Вижницької  районної ради 

Чернівецької області 

 

Ми, депутати Вижницької районної ради, у відповідності із Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів 

місцевих рад», звертаємося до Вас з приводу ситуації, що склалася стосовно 

господарських робіт в руслах річок Сірет та Черемош, які беруть початок та 

протікають на території Вижницького району Чернівецької області. 

 

Через надмірний вибір гравійно-піщаної суміші з ліквідації наслідків 

повені липня місяця 2008 року та обласної програми русло-регулюючих робіт 

на теперішній час понизився рівень  водних горизонтів, що наслідком 

зникнення води в колодязях у місцевих жителів. Також, важкою кар’єрною 

технікою руйнуються місцеві дороги, у зв’язку з чим наносяться збитки 

місцевим бюджетам. Жителі обурені такою ситуацією та неодноразово 

збиралися на акції спротиву, перекриваючи рух вантажівкам з гравієм.  

Просимо Вас згідно чинного законодавства України врахувати 

звернення депутатів Вижницької районної ради та прийняти відповідні 

рішення.   



 78 

Голосували: прийняти рішення  «Про направлення звернень щодо  

заборони проведення будь-яких робіт, пов’язаних з виборкою гравійно-

піщаної суміші в руслах річок Сірет та Черемош в межах Вижницького 

району»   в цілому: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

 

Вирішили: 

Рішення прийняти (149-32/19 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримку рішення ХLIV сесії 

Берегометської селищної ради VII скликання від 26 вересня 2019 року 

«Про передачу у комунальну власність територіальній громаді державного 

майна дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Юність» селища 

Берегомет Вижницького району Чернівецької області» за основу: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення: 

1. Підтримати рішення ХLIV сесії Берегометської селищної ради VII 

скликання від 26 вересня 2019 року «Про передачу у комунальну власність 

територіальній громаді державного майна дитячого закладу оздоровлення та 

відпочинку «Юність» селища Берегомет Вижницького району Чернівецької 

області (додається). 

2. Це рішення направити до Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Фонду державного майна 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. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримку рішення ХLIV сесії 

Берегометської селищної ради VII скликання від 26 вересня 2019 року 

«Про передачу у комунальну власність територіальній громаді державного 

майна дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Юність» селища 

Берегомет Вижницького району Чернівецької області»   в цілому: 
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За – 23, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

 

Вирішили: 

Рішення прийняти (150-32/19 додається). 

 

ПРОТОКОЛЬНІ РІШЕННЯ 

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

наступні протокольні рішення.   

Голосували: прийняти протокольне рішення  «Про утворення 

робочої групи з напрацювання питань створення та функціонування 

наглядових рад комунальних підприємств, засновником яких є районна 

рада» за основу: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення: 

1. Доручити голові районної ради Андрюку М.І. розпорядженням 

утворити робочу групу з напрацювання питань створення та функціонування 

наглядових рад комунальних підприємств, засновником яких є районна рада 

(далі – робоча група). 

2. До складу робочої групи включити представників депутатів районної 

ради, працівників виконавчого апарату районної ради та окремих комунальних 

підприємств (представники районної ради). 

Залучити до засідань робочої групи представників Вижницької міської 

територіальної громади (до 60% від складу представників Вижницької районної 

ради) та Вашківецької міської територіальної громади (до 40% від складу 

представників Вижницької районної ради). 

3. Робочій групі в термін до 25.01.2019 року напрацювати пакет 

документів (проект рішення з додатками), який регламентує питання  створення 

та функціонування наглядових рад комунальних підприємств, засновником 

яких є районна рада та подати його голові районної ради, з метою внесення 

відповідного питання на розгляд сесії районної ради . 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій. 
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Голосували: прийняти протокольне рішення  «Про утворення 

робочої групи з напрацювання питань створення та функціонування 

наглядових рад комунальних підприємств, засновником яких є районна 

рада»   в цілому: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

 

Вирішили: 

Рішення прийняти (01-32/19 додається). 

 

Голосували: прийняти протокольне рішення  «Про утворення 

робочої групи щодо вивчення питання діяльності Берегометського 

центру Червоного Хреста медико-соціальної підтримки та 

реабілітації» за основу: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення: 

1. Доручити голові районної ради Андрюку М.І. розпорядженням 

утворити робочу групу з вивчення питання діяльності Берегометського 

центру Червоного Хреста медико-соціальної підтримки та реабілітації 

(далі – робоча група). 

2. До складу робочої групи включити представників депутатів районної 

ради, працівників виконавчого апарату районної ради, Вижницького міського 

голову, Берегометського селищного голову, Лукавецького, Мигівського, 

Д.Шепітського сільських голів, головних лікарів КНП «Вижницька районна 

лікарня»  та КНП «Берегометський центр ПМСД», керівників фінансового 

управління Вижницької районної державної адміністрації і Вижницького 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг). 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

Голосували: прийняти протокольне рішення  «Про утворення 

робочої групи щодо вивчення питання діяльності Берегометського 

центру Червоного Хреста медико-соціальної підтримки та 

реабілітації»   в цілому: 
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За – 23, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (02-32/19 додається). 

 

Голосували: прийняти протокольне рішення  «Про утримання від 

прийняття поспішних рішень щодо децентралізації та внесення 

відповідних змін до Конституції України» за основу: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення та звернення: 

1. Підтримати звернення депутатів Вижницької районної ради стосовно 

утримання від прийняття поспішних рішень щодо децентралізації та внесення 

відповідних змін до Конституції України. 

2. Це рішення направити до Верховної Ради України, Прем’єр-міністру 

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. 

Голові Верховної Ради України  

Разумкову Д.О. 

Прем'єр-міністру України 

Гончаруку О.В. 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Вижницької  районної ради 

Чернівецької області 

 

Про утримання від прийняття поспішних рішень щодо 

децентралізації та внесення відповідних змін до Конституції України 

 

Ми, депутати Вижницької районної ради висловлюємо стурбованість з 

приводу закритості (без участі представників органів місцевого 

самоврядування, їх асоціацій, організацій громадянського суспільства) процесу 
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підготовки проекту Закону № 2598 «Про внесення змін до Конституції України 

(щодо децентралізації влади)», внесеному 13 грудня 2019 року Президентом 

України як першочерговий.   

Так, в запропонованих законопроектом № 2598 змінах, порівняно з чинною 

Конституцією України, услідковуються ознаки централізації влади, що 

надмірно розширюють контрольні повноваження держави в особі префектів та 

Президента, цим самим звужують статус і поле діяльності органів місцевого 

самоврядування. Деякі повноваження префектів аналогічні повноваженням 

районних і обласних державних адміністрацій (формування, підпорядкування, 

окремі функції).  

Значно ускладнюється діяльність органів місцевого самоврядування через 

юридичні аспекти, пов'язані з терміном «громада». У законопроекті № 2598 

"громада"  одночасно – це і жителі однієї місцевої спільноти, і адміністративна 

територія, і юридична особа. Тобто, громада виступає і об’єктом, і суб’єктом 

правовідносин. 

Також непокоїть норма законопроекту стосовно можливості розпуску 

державою місцевої ради. В цьому контексті важливо враховувати положення 

Європейської Хартії місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 року 

стосовно того, що адміністративний нагляд в особі органів державної влади за 

органами місцевого самоврядування повинен базуватися на принципах 

забезпечення домірності заходів контрольного органу важливості інтересів, які 

він має намір охороняти. 

Не передбачено децентралізацію повноважень та ресурсів. Не визначено 

чітко повноважень органів місцевого самоврядування, гарантії фінансової та 

майнової автономії на рівні округів і областей. Слід зазначити, що обсяг 

фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування повинен відповідати 

повноваженням, передбаченим Конституцією або законом (частина 2 статті 9 

Європейської Хартії місцевого самоврядування). 

Враховуючи наведене вище просимо: 

 не допустити поспішного голосування за законопроект № 2598; 

 організувати широкі дискусії та професійні консультації для 

напрацювання спільних пропозиції до проекту конституційних змін щодо 

децентралізації, з урахуванням думки органів місцевого самоврядування 

та експертів; 
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 зміни до Конституції України в питаннях децентралізації доцільніше 

проводити одночасно із напрацьованим проектом Закону «Про місцеве 

самоврядування в Україні», в якому чітко і послідовно буде окреслено 

спектр повноважень органів місцевого самоврядування первинної, 

вторинної та третинної ланки. 

Голосували: прийняти протокольне рішення  «Про утримання від 

прийняття поспішних рішень щодо децентралізації та внесення 

відповідних змін до Конституції України»   в цілому: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

 

Вирішили: 

Рішення прийняти (03-32/19 додається). 

Голосували: прийняти протокольне рішення  «Про підтримку 

ініціативи Вижницької міської територіальної громади  щодо  передачі у 

комунальну власність державного майна пансіонату з лікуванням матері 

та дитини «Зелені пагорби»  у селі Виженка Вижницького району 

Чернівецької області» за основу: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення: 

1. Підтримати ініціативу Вижницької міської територіальної громади в 

особі Вижницької міської ради щодо  передачі у комунальну власність громади 

державного майна пансіонату з лікуванням матері та дитини «Зелені пагорби»  

у селі Виженка Вижницького району Чернівецької області. 

2. Це рішення направити до Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Фонду державного майна 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. 

Голосували: прийняти протокольне рішення  «Про підтримку 

ініціативи Вижницької міської територіальної громади  щодо  передачі у 

комунальну власність державного майна пансіонату з лікуванням матері 
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та дитини «Зелені пагорби»  у селі Виженка Вижницького району 

Чернівецької області»   в цілому: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (04-32/19 додається). 

Шановні колеги! 

Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути. 

Тридцять другу сесію районної ради сьомого скликання оголошую 

закритою. 

 

Голова районної ради        М.Андрюк  


