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УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

П Р О Т О К О Л 

тридцять четвертої сесії районної ради VІІ скликання 

 

 

5 березня 2020 року                                                                м.Вижниця 

       1100 год. 

Присутні                         -  27 депутатів районної ради 

                                             із  34 (список додається) 

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

Президія:  

Чорней М.В. – голова районної державної адміністрації.  

Вірста С.Д.  – заступник голови районної ради. 

Запрошені: 

- депутати обласної ради від Вижницького району; 

- голова, заступники голови райдержадміністрації, начальники 

управлінь і відділів райдержадміністрації; 

- заступник керівника Кіцманської місцевої прокуратури;  

- голова Вижницького районного суду; 

- начальник районного відділу СБУ та начальник Вижницького 

відділення поліції Кіцманського відділу Головного Управління 

Національної поліції в Чернівецькій області; 

Начальники: 

- державної податкової інспекції; 

- управління державної казначейської служби України у 

Вижницькому районі; 

- управління Пенсійного фонду у Вижницькому районі; 

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

району; 

- голови Вижницької та Вашківецької ОТГ; 

- селищний, сільські голови; 

- керівники районних організацій політичних партій, блоків, 

громадських формувань; 

- представники засобів масової інформації. 

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

секретаріат тридцять четвертої сесії районної ради.  

Обрання  секретаріату: 

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

обрати секретаріат тридцять четвертої сесії районної ради у складі трьох 

депутатів: 

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

Вирішили:   

Рішення прийняти (додається №05-34/20) 

 

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

лічильну комісію тридцять четвертої сесії районної ради.  

   Обрання   лічильної  комісії: 

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

обрати лічильну комісію тридцять четвертої сесії районної ради у складі 

трьох депутатів: 

   

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

Вирішили :   

Рішення прийняти (додається №06-34/20). 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

До Вижницької районної ради надійшло повідомлення від 3 лютого 

2020 року про зміни в складі депутатської фракції ВО «Свобода» утворену 

організаційними зборами депутатів у складі наступних депутатів: 

1.Мендришора Василь Степанович. 

2.Моржук Андрій Георгійович. 
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3.Стринадко Тодор Ілліч. 

4.Ткачук Світлана Іванівна.   

Рішенням організаційних зборів депутатів від 3 лютого 2020 року, 

головою фракції обрано Моржука Андрія Георгійовича.  

Відповідно до Регламенту Вижницької районної ради VII  сликання  

та Положення про колегію районної ради будуть внесені зміни у склад 

колегії районної ради на черговій сесії. 

Обговорення порядку денного та регламенту роботи тридцять  

четвертої сесії районної ради VІІ скликання: 

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

прийняти порядок денний та регламент роботи тридцять четвертої сесії 

районної ради VІІ скликання за основу: 

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

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ  ТА  РЕГЛАМЕНТ 

тридцять четвертої сесії районної ради VІІ скликання   

1.Про інформацію щодо діяльності Кіцманської місцевої прокуратури  

про результати діяльності на території Вижницького району за 12 місяців 2019 

року.   

Доповідач: Никифорук А.С. – керівник Кіцманської місцевої прокуратури. 

2. Про затвердження звіту  про виконання  районного бюджету  за 2019 

рік. 

3.Про внесення змін до районного бюджету Вижницького району на 2020 

рік. 

Доповідач по питаннях 2-3: Кириляк Л.І. – начальник фінансового 

управління  Вижницької районної державної адміністрації. 

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

бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку. 

4. Про затвердження Порядку надання одноразової грошової матеріальної 

допомоги членам сімей загиблих учасників АТО, пораненим учасникам АТО, 

мобілізованим особам на період АТО, учасникам антитерористичної операції 

учасникам бойових дій) та членам їх сімей, членам сімей загиблих волонтерів в 

зоні АТО, які проживають у Вижницькому районі на 2020-2022 роки. 

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

населення Вижницької районної державної адміністрації. 

5.Про внесення змін до діючих районних програм. 
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Доповідач: Федорощак М.М. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики, 

захисту довкілля та надання адміністративних послуг Вижницької районної 

державної адміністрації. 

 6. Про врегулювання процедури надання в оренду майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району.  

7.Про розгляд клопотання МППФ «Атлас» щодо внесення змін до 

Договору № 1 купівлі-продажу незавершеного будівництва фізкультурно-

оздоровчого комплексу від 22.04.2004 року, укладеного між Вижницькою 

районною радою та МППФ «Атлас», із змінами.  

Доповідач по 6-7 питаннях: Никифоряк Ю.П. – голова постійної комісії районної ради 

з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та 

надзвичайних ситуацій. 

8.Про стан туберкулінодіагностики у 2019 році та заходи з протидії 

захворювання на туберкульоз на 2020 рік. 

Доповідач: Козоріз Т.А. – головний лікар КНП «Берегометський 

ЦПМСД».     

 9.Про оприлюднення інформації щодо діяльності комунальних унітарних підприємств 

Вижницької районної ради. 

 10. Про Наглядові ради комунальних унітарних підприємств Вижницької 

районної ради. 

Доповідач по 9-10 питаннях: Голобуцька К.В.  – завідувач юридичного 

відділу виконавчого апарату Вижницької районної ради. 

 11.Про приєднання Вижницької районної ради до народної ініціативи 

стосовно реформування земельних відносин.  

Доповідач: Семирозум О.І.  – депутат Вижницької районної ради. 

 12.Про підтримку звернення Всеукраїнського товариства «Гуцульщина» 

до Президента України, Верховної Ради України,  Кабінету Міністрів України 

стосовно збереження усіх районів Гуцульського регіону. 

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

 13.Про підтримку звернення Чернівецької обласної ради профспілок до 

Верховної Ради України,  Кабінету Міністрів України стосовно зареєстрованих 

У Верховній Раді України законопроектів «Про працю»  (реєстр.№2708) та 

«Про внесення змін до деяких актів України (реєстр. №2681) (щодо окремих 

питань діяльності професійних спілок).   
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  14. Про звернення депутатів Вижницької районної ради VII скликання 

стосовно збільшення фінансування на препарати інсуліну та цукрознижуючі 

препарати хворим на цукровий діабет у Вижницькому районі Чернівецької 

області. 

Доповідач по 13-14 питаннях: Івоняк Г.С.  – керуючий справами 

Вижницької районної ради. 

15.Різне. 

Шановні депутати! 

На засіданні постійної комісії з питань власності, агропромислового 

комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та надзвичайних 

ситуацій   було рекомендовано включити в порядок денний тридцять 

четвертої сесії питання «Про звернення  Долішньошепітської сільської 

ради від 2 березня 2020 №120/02-10 в частині внесення змін до Закону 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». 

 

 На постійній комісії з питань бюджету, фінансів і соціально-

економічного розвитку було рекомендовано включити в порядок денний 

тридцять четвертої сесії питання «Про звернення депутатів Вижницької  

районної ради VII скликання до Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України про виконання правових вимог щодо перевезення 

школярів автомобільним транспортом». 

В міжсесійний період надійшло ряд звернень та депутатських 

запитів, а саме: 

1.Про підтримку  звернення депутатів Кам’янської районної ради до 

Президента України та Прем’єр-міністра України щодо відміни постанови 

НКРЕКП про абонплату за транспортування газу. 

2.Про підтримку  звернення депутатів Камянської районної ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

щодо перегляду нормативно-грошової оцінки земель 

сільськогосподарського  призначення. 

3. Про запит депутата районної ради Погребняка Р.М. стосовно 

виділення коштів в сумі 450000 грн. на закупівлю матеріалів для ремонту 

покрівлі та утеплення фасаду корпусу початкових класів Берегометської 

ЗОШ І-ІІІ ст.№2. 
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4. Про запит депутата районної ради Погребняка Р.М. стосовно 

виділення коштів в сумі 250000 грн. на ремонт будинку культури в 

смт.Берегомет. 

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

виділення коштів в сумі 900000 грн. на капітальний ремонт будівлі 

Берегометського дошкільного закладу «Барвінок». 

6. Про запит депутата районної ради Погребняка Р.М. стосовно 

виділення коштів в сумі 200000 грн. на ремонт покрівлі приміщення 

кінотеатру «Карпати». 

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

виділення коштів для забезпечення якісного зображення та звуку 

проведення сесій районної ради. 

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

виділення коштів для забезпечення необхідним обладнанням лікарів 

вторинної ланки в смт.Берегомет. 

9. Про запит депутата районної ради Стратія П.П. стосовно 

виділення коштів в сумі 600000 грн. для капітального ремонту покрівлі та 

фасаду ДДУ «Барвінок» в смт.Берегомет. 

10. Про запит депутата районної ради Андрюка В.С. стосовно заміни і 

встановлення 5 (п’яти) залізобетонних опор на території школи.   

11. Про запит депутата районної ради Медришори В.С. стосовно 

капітального ремонту очисних споруд в смт.Берегомет. 

 12. Про запит депутата районної ради Андрюка В.С. стосовно 

підтримки звернення Банилівської сільської ради до Президента України 

щодо роздачі земель запасу і резерву Банилівської сільської ради.  

   

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

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

За – 27,  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 четвертої 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 четвертої  

сесії районної ради VІІ скликання в цілому: 

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

 

Розгляд питань порядку денного: 

Голосували: прийняти рішення  «Про інформацію щодо діяльності 

Кіцманської місцевої прокуратури  про результати діяльності на території 

Вижницького району за 12 місяців 2019 року» за основу: 

За – 27, проти – 0, утримались – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про інформацію щодо діяльності 

Кіцманської місцевої прокуратури  про результати діяльності на території 

Вижницького району за 12 місяців 2019 року»   в цілому: 

За – 27, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (07-34/20 додається). 

 

Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового 

управління Вижницької районної державної адміністрації з питання «Про 

затвердження звіту  про виконання  районного бюджету  за 2019 рік».     

Шановні депутати! 

В зведений бюджет Вижницького району на 2019 рік включено 8 

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

До місцевих бюджетів Вижницького району за 2019 рік надійшло доходів 

(включаючи трансферти) в сумі 464 млн.611,7 тис.грн., з них до загального 

фонду 458 млн.226,9 тис.грн., спеціального – 6 млн.384,8 тис.грн. 

За 2019 рік до місцевих бюджетів району надійшло податків, зборів і 

обов’язкових платежів в сумі 59 млн.531,1тис.грн., що в порівнянні з 

фактичними надходженнями минулого року більше на 7 млн.845,3тис.грн., або 

15,2%. 

До загального фонду надійшло 53 млн.996,6 тис.грн. при  плані  на 2019 

рік 50 млн.125,0тис.грн., або на 9 млн.094,7тис.грн. (20,3%) більше минулого 

року, до спеціального фонду надійшло 5 млн.534,5 тис.грн. при плані 5 

млн.117,8 тис.грн., або на 18,4% менше минулого року. Планові показники 

загального фонду по району виконані на 107,7% (+3млн.871,6 тис.грн). 
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Забезпечено виконання плану на 2019 рік усіма місцевими радами району, при 

цьому, в процесі виконання місцевих бюджетів внаслідок об»єктивних причин 

зменшено дохідну частину по загальному фонду по Берегометському 

селищному бюджету на 525,5 тис.грн. та Лукавецькому сільському бюджету на 

415,0 тис.грн. 

До спеціального фонду надійшло доходів в сумі 5 млн.534,5 тис.грн., або 

108,1% (+416,7тис.грн.) до плану на рік та на 1 млн.249,4 тис.грн. (18,4%) 

менше минулого року. 

Видатки 

За  2019 рік проведено видатків з місцевих бюджетів району в  загальній 

сумі 461 млн.323,6 тис.грн., або 91,9% до уточненого плану на рік та менше на 

10,7% ніж в 2018 році (-55 млн.242,8 тис.грн.), в т.ч. по загальному фонду в 

сумі 437 млн.778,0 тис.грн., або 87,4% до уточненого плану на рік та менше на 

12,7% (-63 млн.340,0 тис.грн.); по спеціальному фонду – 23 млн.545,6 тис.грн., 

або 83,5% до уточненого плану на рік та більше на 52,7% (+8 млн.097,2 

тис.грн.). 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ 

РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2019 РІК 

За 2019 рік до загального і спеціального фондів районного бюджету 

надійшло доходів 420 млн.424,9тис.грн., що на 62 млн.709,4тис.грн.(12,9%) 

менше надходжень попереднього року, в тому числі (без врахування 

міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів 34 млн.975,6тис.грн., або 107,2% 

(+2млн.343,1тис.грн.) до плану на 2019 рік та на 6 млн.163,0тис.грн. (21,4%) 

більше надходжень попереднього року. 

До загального фонду надійшло власних доходів 31 млн.772,6тис.грн., або 

107,3% до плану на 2019 рік та більше на 6 млн.685,0 тис.грн. (26,6%) 

порівняно з попереднім роком. 

У розрізі основних доходних джерел до загального фонду районного 

бюджету надійшло: 

- податку на доходи фізичних осіб – 26 млн.337,0тис.грн., або 100,7% 

(+183,5 тис.грн.) до плану на 2019 рік та на 2 млн.085,3тис.грн.(8,6%) більше 

від 2018 року.  

В обсязі доходів загального фонду районного бюджету надходження 

зазначеного податку становлять 82,9%. Найбільшими платниками зазначеного 

податку є відділ освіти Вижницької райдержадміністрації (сплачено 7 
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млн.786,3тис.грн., або 29,4% від загальної суми ПДФО), ДП “Берегометське 

ЛМГ” (сплачено 5 млн.253,9 тис.грн., або 19,9% та зменшено в цілому на 1 

млн.357,0 тис.грн., 20,5%), Берегометська селищна рада (сплачено 983,3 

тис.грн. або 3,7%) та фізичні особи підприємці – 2 млн.172,0 тис.грн., або 8,2%. 

Крім того, збільшено надходження даного податку до минулого року по відділу 

освіти на 1 млн.225,4 тис.грн., або 18,7%, Берегометській селищній раді – 148,3 

тис.грн., або 17,8%, ТОВ «Буковина інвест» - 164,8 тис.грн., або у 2 рази. Варто 

зазначити, що припинили сплату податку на доходи фізичних осіб у 2019 році 

ПСК «Юлія», ПП «Авто Гарант», відокремлений 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». 

- податку на прибуток підприємств районної комунальної власності – 9,1 

тис.грн., або 46,5% (-10,4 тис.грн.) до плану на відповідний період та на 9,2 

тис.грн., або 50,4% 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 не достатню ефективність господарської діяльності підприємств 

районної комунальної власності та недостатнім контролем з боку засновника за 

здійсненням фінансово господарської діяльності; 

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 2019 рік надійшло 4 млн.176,2тис.грн., або 

157,2% до уточненого плану на рік та 278,4% до затвердженого плану; 

- частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств 

та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – 4,2 

тис.грн., або 23,3% до уточненого плану на 2019 рік, та на 2,7 тис.грн. (38,7%) 

менше попереднього року, та на 84% (-22,2тис.грн.) менше аналогічного 

періоду 2017 року;  

- адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 32,6 тис.грн., що 

на 0,6 тис.грн. (1,9%) більше попереднього року у зв’язку із зменшенням 

кількості заяв щодо реєстрації фізичних осіб-підприємців внаслідок надання 

послуг відповідними органами міських рад після утворення ОТГ; 
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- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень – 212,9 тис.грн., що на 45,5 тис.грн.(17,6%) 

менше попереднього року у зв’язку із утворенням центрів надання 

адміністративних послуг в ОТГ; 

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом – 88,6 тис.грн., що на 10,2 тис.грн. (10,3%) менше попереднього 

року; 

- плати за розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету – 

270,2 тис.грн., що на 183,1 тис.грн. (у 3,1 рази) більше минулого року. 

 До спеціального фонду районного бюджету за звітний період надійшло 3 

млн.203,0тис.грн., або 106,2% (+187,1тис.грн.) до уточненного плану на 2019 

рік та на 522,0тис.грн. (14%) менше до минулого року за рахунок реорганізації 

Комунальної установи «Вижницька центральна районна лікарня» у Комунальне 

некомерційне підприємство «Вижницька районна лікарня», внаслідок чого 

доходи спеціального фонду не є бюджетними надходженнями.  

У розрізі основних платежів до спеціального фонду районного бюджету 

надійшло: 

- власних надходжень бюджетних установ і організацій – 3 млн.149,0 

тис.грн. (98,3% загального обсягу надходжень спеціального фонду), або на 

561,0 тис.грн. (15,1%) менше попереднього року, з них надходжень від плати за 

послуги, що надаються бюджетними установами – 1млн.298,4 тис.грн., 112,5% 

(+144,4тис.грн.) до плану; інших джерел власних надходжень (в т.ч. 

благодійних внесків) – 1млн.850,6 тис.грн., 99,3% (-11,3 тис.грн.) до плану. Не 

забезпечено виконання плану власних надходжень відділом освіти (-0,6тис.грн., 

або 0,1%). 

- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва – 4,9 тис.грн. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ 

РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА  2019 РІК  

З районного бюджету за 2019 року на утримання бюджетних установ та 

здійснення заходів проведено видатків в загальній сумі 417 млн.570,7 тис.грн., 

або 91,4 % до уточненого плану на рік, з них видатків районного бюджету (без 

міжбюджетних трансфертів, які перераховані сільським, селищному, міським 

бюджетам) у сумі 398 млн.604,5 тис.грн., або 91,1% до уточненого плану на 
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2019 рік та на 60 млн.553,2 тис.грн., або на 13,2% менше, ніж за відповідний 

період попереднього року, з них: 

- загального фонду – 380 млн.637,5 тис.грн.(91,6% до уточненого плану 

на  звітну дату– 415 млн.540,5 тис.грн.), що на 70 млн.316,8 тис.грн., або на 15,6 

відсотків  менше попереднього року; 

- спеціального фонду – 17 млн.967,0 тис.грн.(81,4% до уточненого плану 

на звітну дату – 22 млн.068,9 тис.грн.), та більше попереднього року на 9 

млн.763,6 тис.грн., або у 2,2 рази. 

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 2019 рік склали 144 

млн.293,8 тис.грн., що складає 37,9% до загальної суми видатків, та 

профінансовано до уточненого плану на звітну дату на 96,4% і збільшились у 

порівнянні з звітним періодом минулого року на 11 млн.973,7 тис.грн.(+11,1%), 

в тому числі видатки за рахунок освітньої субвенції в сумі 70 млн.719,6 

тис.грн.(49,0% в загальній сумі), медичної субвенції - в сумі 35 млн.263,6 

тис.грн.(24,4% в загальній сумі); на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 

– 7 млн.644,2 тис.грн., що складає 91,1% до уточненого плану на звітну дату, і 

зменшились у порівнянні з минулим роком на 293,7 тис.грн.(-3,7%), придбання 

медикаментів та продуктів харчування – 5 млн.643,1 тис.грн. і зменшились у 

порівнянні з минулим роком на 214,7 тис.грн.(-3,7%).  

На утримання апарату районної ради (КПКВКМБ 0110150) видатки 

при уточненому плані на 2019 рік – 3 млн.252,9 тис.грн., склали 3 млн.232,8 

тис.грн., (99,4%) та більше на 66,5 тис.грн.(+2,1%) порівняно з 2018 роком, з 

них: видатки загального фонду 3 млн.197,7 тис.грн.(100%) та більше на 145,6 

тис.грн.(+4,8%) порівняно з 2018 роком. На оплату праці з нарахуваннями 

профінансовано видатків в сумі 2 млн.921,0 тис.грн.(91,3% до загальної суми 

видатків), що менше на 48,2 тис.грн.(1,6%). По спеціальному фонду 

профінансовано видатки в сумі 35,1 тис.грн. 

За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері державного 

управління» (КПКВКМБ 0110180-трудовий архів) видатки загального фонду 

плані на 2019 рік склали 237,6 тис.грн. (99,9 % до плану) та менше на 17,7 
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тис.грн. (-17,7%) порівняно з 2018 роком. На оплату праці з нарахуваннями 

профінансовано видатків в сумі 196,3 тис.грн.(82,6% до загальної суми 

видатків). По спеціальному фонду профінансовано видатки в сумі 417,1тис.грн. 

Із загальної суми видатки загального фонду по районній раді склали: 

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

97,0 тис.грн. на виконання районної програми підтримки ветеранів Афганської 

війни, учасників бойових дій та їх сімей на 2019-2022 роки та на 17,0 тис.грн. 

більше (+21,2%) до минулого року, на виконання районної програми підтримки 

діяльності Вижницької районної організації ветеранів, політв’язнів та 

репресованих  України на 2017-2021 роки 100,0 тис.грн., та на 17,0 тис.грн. 

менше (-14,2%) 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) – 184,7 тис.грн., або на 10,3 тис.грн. більше (+5,9%) 

попереднього року; 

-  на фінансування комплексної програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району на 2018-2020 роки – 253,0 тис.грн., 

або на 21,0 тис.грн., більше (+9,1%) попереднього року, , з них на висвітлення 

діяльності органів  місцевого самоврядування  в газеті «Вижницькі обрії» в сумі 

90,0 тис.грн., фінансову підтримку КП «Редакція районного радіомовлення 

«Радіо» Хвилі Черемошу» в сумі 163,0 тис.грн. 

 По головному розпоряднику коштів “Відділ освіти 

райдержадміністрації” видатки склали 114 млн.658,2 тис.грн., в т.ч. загального 

фонду в сумі 106 млн.089,0 тис.грн., або 95,8 % до уточненого плану на 2019 

рік (111 млн.721,5 тис.грн.) та більше до 2018 року на 15 млн.334,1 

тис.грн.(+16,9%), з них: 

-  за рахунок освітньої субвенції 70 млн.719,6 тис.грн., (93,7% до 

уточненого плану на 2019 рік) та більше до 2018 року на 11 млн.009,4 тис.грн. 

(+18,4%); 

-  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 247,1 тис.грн. (100% до уточненого плану на 

2019 рік) та більше до 2018 року на 103,1 тис.грн. (+71,6%); 

- додаткової дотації 16 млн.239,4 тис.грн. (100% до уточненого плану на 



 13 

2019 рік) та менше до 2018 року на 3 млн.021,0 тис.грн. (-15,7%); 

- коштів районного бюджету 15 млн.702,0 тис.грн. (96,6% до уточненого на 

2019 рік) та більше до 2018 року на 5 млн.778,4 тис.грн. (+58,2%); 

-  субвенцій з місцевих бюджетів 446,7 тис.грн., або 100% до уточненого 

плану на  2019 рік; 

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (інклюзивно-ресурсний центр) в 

сумі 693,1 тис.грн., або 78% до плану на 2019 рік; 

- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 831,0 

тис.грн.(на придбання мультимедійного обладнання та закупівлю парт для 

загальноосвітніх навчальних закладів), або 100% до плану на 2019 рік; 

-  субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 637,8 тис.грн. (98,2% до 

уточненого на 2019 рік) та менше до 2018 року на 37,4 тис.грн. (-5,5%); 

- субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету в сумі 572,0 тис.грн. (придбання послуг з доступу до інтернету 

закладів ЗОШ), або 100% до плану на 2019 рік. 

         по спеціальному фонду в  сумі 8 млн.569,2 тис.грн., або 97,7% до 

уточненого плану на 2019 рік (8 млн.769,2 тис.грн.), та більше на 5 млн.386,8 

тис.грн., до 2018 року, в т.ч.: 

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1млн.547,0 

тис.грн., або 88,5% до плану на 2019 рік; 

- коштів районного бюджету  942,7тис.грн., або 100% до плану на 2019 

рік; 

- 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; 
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- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 63,3 тис.грн., або 100% до плану на 2019 рік; 

- 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 2019 рік; 

- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 620,4 тис.грн., 

(придбання підручників Основи християнської етики 3,5 та 11  класів – 20,4 

тис.грн., з них на оснащення закладів загальної середньої освіти засобами 

навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів – 

100,0 тис.грн., забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у 

приміщеннях закладів загальної середньої освіти – 500,0 тис.грн.) або 100% до 

плану на 2019 рік; 

- 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 персональних комп"ютерів), або 

100% до плану на 2019 рік; 

- субвенцій з місцевих бюджетів 10,0 тис.грн., або 100% до уточненого 

плану на  2019 рік; 

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на 

початок бюджетного періоду в районному бюджеті, в сумі 4 млн.677,5 тис.грн., 

або 100% до плану на 2019 рік. 

Із загальної суми спрямовано на оплату праці з нарахуваннями - 93 

млн.708,6 тис.грн. (94,9% до уточненого плану на 2019 рік) та більше до 2018 

року на 14 млн.288,4 тис.грн.(+1618%), в тому числі за рахунок освітньої 

субвенції 70 млн.719,6 тис.грн.(93,6% до плану), за рахунок субвенції з 

місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

222,2 тис.грн.(100%), за рахунок додаткової дотації 12 млн.211,9 

тис.грн.(100%), за рахунок субвенції з місцевого 

бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції у сумі 693,4 тис.грн.(78%) 
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на видатки з оплати праці працівникам інклюзивно-ресурсного центру,  за 

рахунок коштів районного бюджету 9 млн.723,8 тис.грн.(100%), субвенцій з 

місцевих бюджетів 137,9 тис.грн.(100%); харчування дітей та учнів – 3 

млн.417,2 тис.грн.(92,1% до уточненого плану) та більше на 49,3 

тис.грн.(+1,5%); оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4 млн.002,3 

тис.грн.(94,1%) до уточненого плану та менше до 2018 року на 98,4 тис.грн. (-

2,4%).  

Середня вартість харчування 1 діто-дня в загальноосвітніх закладах за 

2019  рік склала 19,08 грн., в тому числі в НВК (дошкільні відділення) 26,61 

грн. та ДНЗ -19,93 грн.  

Надійшло платних послуг та благодійних внесків в загальній сумі 991,7 

тис.грн., або на 100,9 тис.грн.(+11,3%) більше до відповідного періоду 

минулого року, з них від плати за послуги – 411,8 тис.грн., від оренди майна – 

38,4 тис.грн., від реалізації майна – 42,1тис.грн., благодійні внески – 448,8 

тис.грн., 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 1 млн.010,6 тис.грн.(98,6 % до уточненого плану) та більше до 

2018 року на 405,5 тис.грн.(+67%). Із загальної суми спрямовано на оплату 

праці з нарахуваннями – 905,6 тис.грн. (99,5% до уточненого плану) та більше 

на 300,5 тис.грн.(+49,7%). По спеціальному фонду видатки склали 154,1 

тис.грн. 

- на утримання загальноосвітніх закладів видатки по загальному фонду 

склали 100 млн.641,6 тис.грн.(94,9% до уточненого плану) та більше в 

порівнянні з 2018 роком на 14 млн.444,9 тис.грн.(+16,8%), з них за рахунок 

освітньої субвенції 71млн.550,6 тис.грн.(71,1% 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 247,1 тис.грн.(0,2% в загальній сумі), додаткової дотації 16 млн.239,4 

тис.грн.(16,1% в загальній сумі), коштів районного бюджету 11 млн.085,7 

тис.грн.(11% в загальній сумі), субвенцій з місцевих бюджетів 308,8 

тис.грн.(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 637,8 
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тис.грн.(0,6% в загальній сумі), за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 572,0 тис.грн. (0,6% в 

загальній сумі). 

На оплату праці з нарахуваннями видатки склали 88 млн.860,4 тис.грн., та 

більше до 2018 року на 13 млн.395,0 тис.грн. (+15,1%) з них за рахунок 

освітньої субвенції 70 млн.719,6 тис.грн. (93,7% до плану), за рахунок субвенції 

з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

222,2 тис.грн.(100%), за рахунок додаткової дотації 12 млн.211,9 

тис.грн.(100%), за рахунок коштів районного бюджету 5 млн.706,7 

тис.грн.(99,6%). 

 По спеціальному фонду видатки склали 7 млн.846,6 тис.грн.(або на 5 

млн.400,4 тис.грн. та у 3,2 рази більше до 2018 року), в т.ч.: 

- за рахунок коштів районного бюджету 631,3 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., 

капітальний ремонт котельні Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст. 59,8 тис.грн., 

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

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

гігієнічних умов у приміщенні Вовчинецької ЗОШ 12,4 тис.грн., забезпечення 

належних санітарно-гігієнічних умов в приміщенні Берегометської ЗОШ №2 

10,0 тис.грн., експертизу 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., на придбання модулів зв’язку 30,8 тис.грн., на придбання лічильників 

об’єму газу 15,9 тис.грн., заміна вікон та дверей в Слобода –Банилівському 

НВК 90,0 тис.грн., капітальний ремонт покрівлі будівлі Долішньошепітського 

НВК 260,0 тис.грн.;  

- за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився на початок року 5 

млн. 365,6 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 
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капітальний ремонт пічок Бережонського та Слобода-Банилівського НВК, 300,7 

тис.грн. на капітальний ремонт системи опалення Бережницького НВК, 500,0 

тис.грн. на забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщенні 

Вовчинецької ЗОШ та Берегометської ЗОШ №2, 693,0 тис.грн. на придбання 

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

придбання підручників Християнської етики, 24,6 тис.грн. на придбання 

модулів зв’язку, 46,3 тис.грн. на придбання лічильників об’єму газу, 230,1 

тис.грн. на капітальний ремонт Берегометської гімназії, 2,3 тис.грн. на 

технічний нагляд капітального ремонту Берегометської гімназії; 

- 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.547,0 тис.грн., або 88,5% до плану на 2019 рік, з них: 59,5 

тис.грн. на капітальний ремонт системи опалення Бережницького НВК,  867,5 

тис.грн. на капітальний ремонт будівлі НВК “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, 106,0 тис.грн. на капітальний ремонт покрівлі будівлі 

Долішньошепітського НВКI—III ступенів, с. Долішній Шепіт. 

- на утримання позашкільних закладів освіти, видатки склали 655,2 

тис.грн. (100% до уточненого плану на 2019 рік) та менше до 2018 року на 626,4 

тис.грн. (-48,9%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 610,2 тис.грн., або 

менше до 2018 року на 566,1 тис.грн. (-48,1%) за рахунок передачі з 01 липня 

установи Вижницькій міській раді; 
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- на утримання методичного відділу видатки склали 866,0 тис.грн. (100% 

до уточненого плану на 2019 рік) та більше до 2018 року на 88,9 тис.грн. 

(+11,4%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 778,7 тис.грн., або більше на 

94,2 тис.грн. (+13,8%); 

- на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти видатки по 

загальному фонду склали 1 млн.950,9 тис.грн.(100 % до уточненого плану на 

2019 рік) та менше до 2018 року на 37,1 тис.грн.(-1,9%), з них на оплату праці з 

нарахуваннями – 1 млн.815,4 тис.грн., або більше на 381,6 тис.грн. (+26,2%) 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 8,1 тис.грн. (75,7% до уточненого плану 

на 2019 рік); 

- забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів видатки склали 

719,3 тис.грн. (79% до уточненого плану) з них на оплату праці з 

нарахуваннями – 639,1 тис.грн.. Слід відмітити, що кошти на господарське 

забезпечення фінансуються в сумі 26,2 тис.грн. виключно з районного 

бюджету, так як міськими радами кошти пропорційно 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.(100% до уточненого плану на 2019 рік), 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. (100% до уточненого плану на 2019 рік). 

По головному розпоряднику коштів “Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації” видатки склали всього 217 млн.338,2 

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

заходів та виплат склали 214 млн.551,7 тис.грн.(88,5 % до уточненого плану на 

2019 рік) та  менше  попереднього  року на 83 млн.136,9 тис.грн.(-27,9%). 

Видатки спеціального фонду – 2 млн. 786,5 тис.грн.(97,5% до уточненого плану 

на  2019 рік), або більше попереднього року  на 2 млн. 132,4 тис.грн., або  в 4,3 

рази. 

        Із загальної суми видатки загального фонду на утримання Вижницького 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
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послуг),  склали всього 6 млн.319,4 тис.грн., в тому числі загального фонду 5 

млн.573,0 тис.грн., з них за рахунок районного бюджету 3 млн.707,3 

тис.грн.(66,5% від загальної суми видатків), Вижницького міського бюджету 

1млн.313,9 тис.грн.(23,5% від загальної суми видатків), Вашківецького міського 

бюджету 551,8 тис.грн. (9,9% від загальної суми видатків), що в порівнянні з  

2018 роком більше на 717,3 тис.грн., або на 14,8%, в т.ч. по районному бюджету 

більше на 536,2 тис.грн.(+16,9%), Вижницькому міському бюджету менше на 

44,9  тис.грн.(-3,3%), Вашківецькому міському бюджету більше на 226,0 

тис.грн.(+69,4%) 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 5 млн.180,2 

тис.грн.(100% до уточненого плану), або на 818,0 тис.грн.(+18,7%) більше 

минулого року, харчування – 70,4 тис.грн. (100% до уточненого плану на 2019 

рік), або менше на 34,6 тис.грн. (-32,9%) до 2018 року, оплату комунальних 

послуг і енергоносіїв – 130,5 тис.грн. (99,9% до уточненого плану), або більше 

на 6,0 тис.грн. до 2018 року (+4,8%).  

         Вартість проживання одного підопічного в місяць склала 5,9 тис.грн., що 

більше на 0,6 тис.грн. в порівнянні із 2018 роком, або на 11,3%. 

Вартість харчування одного ліжко-дня підопічних в стаціонарному 

відділенні для постійного або тимчасового проживання в загальному склала 

51,43 грн. за   рахунок спеціального фонду, що в порівнянні із вартістю 

харчування у 2018 році більше  на 4,67 грн., або на 10%. 

 Із загальної кількості підопічних (25) на обслуговуванні знаходились 14 

підопічних (56%) з місцевих рад району, 9 підопічних з Вижницького міської 

ОТГ (36%), 1 з Вашківецького міської ОТГ(4%) та 1 з інших районів області 

(4%). 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 2019 рік надійшло коштів у вигляді субвенцій від об’єднаних 

територіальних громад в загальній сумі 1 млн.981,9 тис.грн., або 100% до 

уточненого плану на рік, в тому числі:  
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Вашківецької міської територіальної громади 588,1 тис.грн., або 100% до 

плану на 2019 рік (455,6 тис.грн. на утримання 6 соціальних робітників, що 

надають соціальні послуги підопічним з території Вашківецької ОТГ; 96,2 

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); на погашення 

заборгованості перед ПАТ"Укртелеком" за надані пільги за 2018 рік в оплаті за 

послуги зв’язку населенню Вашківецької ОТГ 11,3 тис.грн.  

Вижницької міської територіальної громади в загальній сумі 1 млн.382,4 

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 900,0 тис.грн.; 

на  утримання підопічних в відділенні стаціонарного догляду для постійного 

або тимчасового проживання с. Коритне  в сумі 413,9 тис.грн.; на 

відшкодування реабілітованим особам  пільг на житлово-комунальні послуги 

50,0 тис.грн., на погашення заборгованості перед ПАТ "Укртелеком" за надані 

пільги за 2018 рік в оплаті за послуги зв’язку населенню Вижницької ОТГ 18,5 

тис.грн.  

        Забезпечено фінансування за рахунок субвенцій з Державного бюджету на 

програми соціального захисту району на оплату пільг, субсидій та виплату 

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

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

допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 

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

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

психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, 

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

80-річного віку в сумі 208 млн.577,5 тис.грн., або на 83 млн.797,3 тис.грн.(28,7 

%) менше відповідного періоду попереднього року, з них: 

- на надання пільг окремим категоріям  громадян в сумі 7 млн.671,6 

тис.грн.,  або на 91,3 тис.грн.(1,2%) більше відповідного періоду попереднього 

року. Найбільшу питому вагу складають пільги за використаний природний газ 

- 68,9 % (5 млн.286,6 тис.грн.), електроенергію – 14,9 % (1млн.149,0 тис.грн.); 
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- на  виплату  житлових  субсидій населенню на ЖКП видатки склали в 

сумі 25 млн.523,2 тис.грн., або на 91 млн.773,3 тис.грн.(-77,5 %) 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 78,6 % (20 

млн.890,2 тис.грн.), електроенергію 3,9% (1 млн.024,9 тис.грн.).  

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

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

тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної 

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

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

інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної 

виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 

інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку в сумі 173 

млн.273,2 тис.грн., або на 9 млн.277,3 тис.грн.(5,7 %) більше відповідного 

періоду попереднього року. Найбільшу питому вагу в зазначених виплатах 

складають виплати допомоги  при народженні дитини –19,6 % (34 млн.036,4 

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

46,9% (81 млн. 321,5 тис.грн.), державна соціальна допомога особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю– 11,6 % (20 млн. 024,4 

тис.грн.) та  виплати  допомоги   на  дітей  одиноким  матерям-  6,6 % (11 

млн.490,6 тис.грн.); 

         - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 

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

профінансовано в сумі  2 млн. 109,5 тис.грн. або 98,5 % до уточненого плану на  

2019 рік та на 344,5 тис.грн.(14 %) менше 2018 року. 

 За 2019 рік на виконання заходів районної комплексної програми 

соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2019-

2021 роки профінансовано 300,0 тис.грн., або 100% до уточненого плану на 

2019 рік, що на рівні  із 2018 роком. 

На  виконання заходів районної комплексної програми соціальної 

підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 
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військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 

загиблих на 2017-2019 роки  використано коштів в сумі 84,5 тис.грн., або 60,3% 

до уточненого плану на  2019 рік, та більше на 21,4 тис.грн.(33,9%) до 2018 

року. Дані кошти використано на виплату матеріальної допомоги учасникам 

АТО в сумі 43,2 тис.грн., здійснення безкоштовного відпуску медикаментів в 

сумі 15,8 тис.грн. та безкоштовному зубопротезуванню в сумі 25,5 тис.грн.  

По головному розпоряднику коштів “Вижницька районна державна 

адміністрація” видатки загального фонду за 2019 рік склали 37 млн. 217,7 

тис.грн., що на 35 млн.559,3 тис.грн.(22 рази) більше до аналогічного періоду 

минулого року (у зв’язку з 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 адміністрація»), 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 – 

20,0 тис.грн. що на 4,0 тис.грн.(-16,7%)  менше до минулого року; 

 за бюджетною програмою “Утримання та забезпечення діяльності центрів 

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

служб для молоді – 335,5 тис.грн., що на 55,8 тис.грн.(+19,9%) більше до 

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 -22,1 тис.грн., 

що на 2,1 тис.грн. (+10,5%) більше до минулого року; 

 видатки на фізичну культуру і спорт за  2019 рік склали 388,2 тис.грн., що 

на 478,1 тис.грн., або на 55,2% менше до минулого року у зв’язку з 

ліквідацією дитячо-юнацької  спортивної школи з 1 вересня 2018 року із 

штатною чисельністю 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 
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змагань з олімпійських видів спорту ” на виконання заходів районної цільової 

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

видатки склали 74,9 тис.грн., або 99,9% до  уточненого плану на рік та на 4,9 

тис.грн. (+7%) більше 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 – 73,9 тис.грн., 100% до уточненого плану на рік та на 43,9 

тис.грн.(2,4 рази) 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 ” 

–258,7 тис.грн., 100% до уточненого плану на рік та на 81,5 тис.грн.(+46,0%) 

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 2019 рік не проводились; 

 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 видатки склали 10,0 тис.грн., 100,0% до уточненого плану 

на рік та на 12,5 тис.грн. (-55,6 %) менше попереднього року; 

 за бюджетною програмою “ Реалізація програм і заходів в галузі туризму 

та курортів” на виконання заходів комплексної Програми розвитку 

туристичної галузі Вижницького району на 2016-2020 роки видатки  склали 

15,0 тис.грн., 50,0% до уточненого плану на рік та на 1,0 тис.грн. (-6,2%) 

менше попереднього року; 

 за бюджетною програмою “Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення” на виконання заходів районної програми “Забезпечення 

призову громадян на військову службу до Збройних сил України на 2016-2020 

роки” видатки  склали 53,0 тис.грн., 70,7% до уточненого плану на рік та на 

2,0 тис.грн. (-3,6%) менше попереднього року; 

 за бюджетною програмою “Фінансова підтримка засобів масової 
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інформації ”   на виконання заходів комплексної програми розвитку 

інформаційної та видавничої галузей Вижницького району на 2018-2020 роки 

– 60,0 тис.грн., 66,7% до уточненого плану  на  рік та на 30,0 тис.грн.(-33,3%) 

менше попереднього року; 

 за бюджетною програмою “Інші заходи  у сфері засобів масової 

інформації”  на виконання заходів Комплексної програми розвитку 

інформаційної та видавничої галузей Вижницького району на 2018-2020 роки 

(книговидання) видатки склали 20,0 тис.грн. 100% до уточненого плану на рік. 

 за бюджетною програмою “Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 

видатки склали 295,0 тис.грн., 100% до уточненого плану на  рік та на 30,9 

тис.грн.(+11,7%) більше до 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 здоров’я райдержадміністрації» до 

головного розпорядника коштів районного бюджету «Вижницька районна 

державна адміністрація» у зв’язку  упорядкуванням структури районної 

державної адміністрації.  

Видатки на утримання закладів охорони здоров’я району  за 2019 рік 

склали всього 50 млн.399,8 тис.грн., з них по загальному фонду склали 47 

млн.431,5 тис.грн., що становить 97,4% до уточненого плану на рік (-1 

млн.245,1 тис.грн.) та на 4,9% (-2млн.463,9 тис.грн.) менше минулого року, з 

них за рахунок: 

 медичної субвенції всього – 40млн.974,2 тис.грн.(81,3% в загальній сумі 

видатків на галузь), або менше на 1млн.938,8 тис.грн.(-4,5%) до попереднього 

року, з них медичної субвенції з державного бюджету видатки склали 

17 млн.677,7 тис.грн.(43,1% в загальній сумі), медичної субвенції з 

Вижницького міського бюджету 11млн.208,6 тис.грн.(27,3% в загальній сумі), 

Вашківецького міського бюджету 7 млн.607,1 тис.грн.(18,6% в загальній сумі), 

медичної субвенції з обласного бюджету 4млн.480,8 тис.грн.; 

 додаткової дотації з обласного бюджету -  3млн.242,2 тис.грн.(6,4% в 

загальній сумі видатків);  
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за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на централізовані 

заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет  - 1 млн.557,9 

тис.грн.(3,1% в загальній сумі видатків);  

за рахунок коштів районного бюджету  4 млн.749,5 тис.грн., в тому 

числі по загальному фонду в сумі 2 млн.649,5 тис.грн.( в т.ч. на заробітну плату 

з нарахуваннями – 1млн.630,6 тис.грн., на оплату послуг 20,0 тис.грн., на 

виконання заходів Районної програми підтримки та розвитку діяльності 

Берегометської лікарні Червоного Хреста на 2017-2019 роки–400,0 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 – 41,4 

тис.грн., на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет  - 342,4 тис.грн.,), на придбання безкоштовних медикаментів 

пільгової категорії населення – 215,1 тис.грн. по спеціальному фонду в сумі 2 

млн.100 грн., з них на розробку проектно-кошторисної документації по 

капітальному ремонту відділень  КНП «Вижницька районна лікарня» в сумі 

10,8 тис.грн., на придбання комп’ютерної техніки в сумі 199,5 тис.грн., на 

придбання медичної апаратури в сумі 417,0 тис.грн., на капітальний ремонт 

зовнішніх мереж системи теплопостачання КНП "Вижницька РЛ" 1млн.472,7 

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 субвенції з місцевих бюджетів в сумі 487,3 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 172,3 тис.грн., або 86,1% до уточненого плану на рік, 

з Берегометського селищного бюджету в сумі 215,0 тис.грн. або 71,6% до 

уточненого плану на рік . 

Із загальної суми видатків загального фонду видатки на оплату праці з 

нарахуваннями склали 36 млн.894,2 тис.грн., що менше на 1 млн.272,4 

тис.грн.(-3,3%) порівняно з попереднім роком; видатки на медикаменти і 

перев’язувальні матеріали та відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском 
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лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на 

це право відповідно до законодавства – 2млн.771,0 тис.грн., що менше на 373,8 

тис.грн.(-11,9%) до 2018 року; харчування – 670,2 тис.грн., що більше на 106,8 

тис.грн.(+ 19%) до  2018 року; оплату комунальних послуг та енергоносіїв –3 

млн.242,2 тис.грн. що менше  на 66,3 тис.грн.(-2,0%) до  2018 року .  

Штатна чисельність працівників по комунальній некомерційній  установі 

«Вижницька  районна лікарня» станом на 01.01.2020 року становить 479,0 

одиниць та фактично зайнятих 461 одиниць. Ліжковий фонд по звичайних 

стаціонарах станом на 01.01.2020 року становить 230 ліжок.  Кількість ліжко-

днів за звітний період становить 68,5 тис. ліжно-днів.  

Фактична вартість медикаментів на один ліжко-день в лікарні становила 

16,66 грн., що на 0,67 грн. (+4,2%) більше від планової  вартості (15,99 грн.) та  

на 5,81 грн. (+53,5%) більше від фактичної вартості за звітний період 2018 рік, 

харчування – 12,48 грн., що на 0,53 грн. (+4,4%) більше від планової  вартості 

(11,95 грн.) та на 2,18 грн. (+21,2%) більше від фактичної вартості  за  звітний 

період 2018 рік). 

Із загальної суми видатків видатки за бюджетною програмою 

“Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню ” склали 47 

млн.058,8 тис.грн., в тому числі загального фонду 44 млн.090,5 тис.грн., що 

становить 98,0% до уточненого плану на рік та на 3 млн.573,8 тис.грн. більше 

(+8,8%) до  2018 року, з них на оплату праці з нарахуваннями 36 

млн.894,2тис.грн., в тому числі за рахунок коштів районного бюджету в сумі 1 

млн.630,6 тис.грн., та менше на 1млн.272,4 тис.грн.(-3,3%) порівняно з 

попереднім роком.  

За бюджетною програмою “Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги ” 

видатки  склали 111,1 тис.грн., в тому числі загального фонду 111,1 тис.грн., що 

становить 58,5% до уточненого плану на рік та на 855,0 тис.грн. менше(-88,5%) 

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

частині надання первинної медичної допомоги. Зазначені кошти спрямовано на 

оплату енергоносіїв. 

За бюджетною програмою “Первинна медична допомога населенню, що 

надається амбулаторно - поліклінічними закладами (відділеннями)” склали 

215,1 тис.грн., в тому числі загального фонду – 215,1тис.грн., що становить 

100,0 % до уточненого плану на рік та на 3 млн.676,4 тис.грн. менше (-94,5%) 
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до 2018 року у зв’язку з реалізацію медичної реформи в частині надання 

первинної медичної допомоги. Зазначені кошти спрямовано на оплату витрат, 

пов'язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах 

громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства. 

Видатки на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет склали 1млн.900,4 тис.грн., що становить 89,8% до 

уточненого плану на рік та на 185,5 тис.грн. менше (-8,9%) до 2018 року, в тому 

числі за рахунок коштів медичної субвенції  з обласного бюджету в сумі 1 

млн.558,0 тис.грн.(82% до загальної суми), коштів районного бюджету в сумі 

342,4 тис.грн.(18% до загальної суми).Кредиторська заборгованість по 

централізованих заходах з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 

на 01.01.2020 року відсутня. Слід відмітити, що ні з Вижницького, ні з 

Вашківецького бюджетів жодної суми співфінансування 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 на 305,9 тис.грн. менше (-79,6%) до  2018 року. 

За бюджетною програмою “Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров’я ” проведено видатки в сумі 1 млн.036,1 тис.грн., або 93,8% до 

уточненого плану на рік та менше на 80,8 тис.грн. (-7,2%) до  2018 року. 

 Зазначені видатки включають видатки на безкоштовне 

зубопротезування – 107,4 тис.грн. (42 особи), 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 25,5 тис.грн.(9 осіб),  

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

послуг реабілітаційного характеру ЧОКП Бальнеологічний санаторій 

«Брусниця» за 9 хворих в сумі 40,7 тис.грн., на фінансування програми 

підтримки та розвитку діяльності Центру Червоного Хреста для медико-

соціальної підтримки та реабілітації на 2017-2019 роки в сумі 887,3 

тис.грн.(кошти районного бюджету – 400,0 тис.грн., кошти іншої субвенції 

місцевих рад – 487,3 тис.грн.) 

Видатки спеціального фонду склали 2 млн.968,3 тис.грн., або 100% до 

уточненого плану на рік та на 980,9 тис.грн. (+49,4%) більше до минулого року, 

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

населенню” видатки склали 2млн.968,3 тис.грн., в т.ч. за рахунок власних 

надходжень за рахунок платних послуг 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 – 347,9 тис.грн., 

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

енергоносії – 19,1 тис.грн.; за рахунок коштів районного бюджету в сумі 2 

млн.200 грн., з них на розробку проектно-кошторисної документації по 

капітальному ремонту відділень  КНП «Вижницька районна лікарня» в сумі 

10,8 тис.грн., на придбання комп’ютерної техніки в сумі 199,5 тис.грн., на 

придбання медичної апаратури в сумі 417,0 тис.грн., на капітальний ремонт 

зовнішніх мереж системи теплопостачання КНП "Вижницька РЛ" 1млн.572,7 

тис.грн. 

 За  2019 рік надійшло власних надходжень по установах охорони 

здоров’я району в загальній сумі 911,0 тис.грн., або на 874,9 тис.грн.(-49%) 

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

644,5 тис.грн., від здачі в оренду вільних приміщень 118,9 тис.грн., від 

господарської діяльності 6,0 тис.грн., надійшли кошти за іншими джерелами 

власних надходжень в сумі 141,6 тис.грн. 

         По головному розпоряднику коштів “Відділ культури 

райдержадміністрації” видатки на утримання установ і закладів по загальному 

фонду склали 5 млн.514,2 тис.грн., що становить 99,8% до уточненого плану на 

2019 рік та більше на 651,1 тис.грн. до 2018 року. Із загальної суми видатків 

видатки на оплату праці з нарахуваннями склали -5 млн.035,2 тис.грн., що 

становить 99,9% до уточненого плану на 2019 рік та більше на 647,9 

тис.грн.(+14,8%) до 2018 року, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 

109,7 тис.грн., або менше на 43,7 тис.грн.(-28,5 %) до  2018 року. 

На утримання бібліотек видатки загального фонду склали 894,9 тис.грн., 

або менше на 7,8 тис.грн. до 2018 року (-0,9%), з них на оплату праці з 

нарахуваннями – 859,4 тис.грн., що більше на 8,8 тис.грн.(1%) до 2018  року. 

На утримання районного будинку народної творчості та дозвілля – 678,1 

тис.грн., або більше на 69,9 тис.грн. (+11,5%) до 2018 року, з них на оплату 

праці з нарахуваннями – 632,4 тис.грн., що більше на 87,5 тис.грн.(+16%) до 

2018 року.    
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На утримання школи естетичного виховання дітей району 

профінансовано 2 млн.764,8тис.грн., або більше ніж у 2018 році на 

360,1тис.грн.(+15%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 2 млн.703,4 

тис.грн., або більше на 474,2 тис.грн. (+21,3%) до 2018 року. 

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

централізовану бухгалтерію) – 888,5 тис.грн., або більше  до 2018 року на 128,1 

тис.грн. (+16,8%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 832,1 тис.грн., або 

більше до 2018 року на 145,6 тис.грн. (+29,4%),  з них народні колективи  на 

оплату праці з нарахуваннями 285,4 тис.грн.  

          На фінансування районної комплексної програми розвитку культури 

Вижницького району на 2019-2021 роки 280,0 тис.грн., або 100% до уточненого 

плану на 2019 рік та більше на 159,0 тис.грн. до 2018 року, або  у 2,3 рази. 

На організацію та проведення громадських робіт видатки склали 7,9 

тис.грн. (99,9% до уточненого плану на 2019 рік). 

Видатки спеціального фонду склали 891,4 тис.грн., або 95,9% до 

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

капітальні видатки  ( кошти наданої субвенції з державного бюджету на 

соціально-економічний розвиток окремих територій) склали 477,7 тис.грн., при 

уточненному плані на 2019 рік 505,0 тис.грн., або виконання становить 94,6%.  

За 2019 рік надійшло платних послуг та благодійних внесків в загальній 

сумі 362,5 тис.грн., з них власних надходжень, отриманих як плата за послуги, 

що надаються бюджетними установами, в загальній сумі 129,5 тис.грн., що 

становить 79% до уточненого плану на 2019 рік та на 12,2 тис.грн.(-8,6%) 

менше до 2018 року, в тому числі: від читання літератури та послуг 

ксерокопіювання – 2,1 тис.грн., що на рівні 2018 року, від плати за навчання в 

школі естетичного виховання дітей – 115,0 тис.грн., або менше на 2,2 тис.грн. (-

1,9%)  до  2018 року, проведення вистав та концертів народними колективами 

та культурно-масових заходів – 12,0 тис.грн., коштів від здачі в оренду вільних 

приміщень в сумі 0,4 тис.грн., що менше на 14,2 тис.грн. до 2018 року, 

благодійних внесків – 233,0 тис.грн., або на 212,5 тис.грн. більше  до  2018 

року,  

СТАН ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ 

УСТАНОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 

Обсяг дебіторської заборгованості загального фонду районного бюджету 

станом на 01.01.2020 року складає  39,6 тис.грн., що порівняно з початком року  
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більше на 17,7 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  грудні 

2019 році. 

 Кредиторська  заборгованість по  загальному  фонду  станом на 

01.01.2019 р. складала 1млн.694,7 тис.грн., станом на 01.01.2020 року 

кредиторська заборгованість відсутня.  

Обсяг дебіторської заборгованості спеціального фонду районного 

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

зменшився  на  6,3 тис.грн. і станом на 01.01.2020 р. склав 169,7 тис.грн., 

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

власних коштів бюджетних установ – 14,5 тис.грн., з неї по відділу освіти – 9,5 

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

установах, по відділу культури – 5,0 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 

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.) зменшилась  на 8,7 

тис.грн. і станом на 01.01.2020 р. складає 34,4 тис.грн., термін оплати якої не 

настав – відсутня). 

По доходах кредиторська заборгованість на звітну дату складає  34,4 

тис.грн., з них: по відділу освіти – 30,4 тис.грн. на утримання дітей в дитячих 

дошкільних установах, по відділу культури – 4,0 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  
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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 р.- 200,0 тис.грн. За 2019 рік 

залучено додатково  доходів в сумі 270,2 тис.грн. 

ТРАНСФЕРТИ, ОДЕРЖАНІ З ДЕРЖАВНОГО, ОБЛАСНОГО 

БЮДЖЕТУ ТА ІНШИХ БЮДЖЕТІВ, НАДАНІ ТРАНСФЕРТИ 

МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ 

До районного бюджету надійшло трансфертів у сумі 405 

млн.080,6тис.грн., або 93,7% до плану на 2019 рік та на 14% (-65млн.924,5 

тис.грн.) менше минулого року. Питома вага трансфертів у всіх доходах району 

становить 87,2%. 

Із загальної суми трансфертів надійшло трансфертів державного бюджету 

в сумі 102 млн.415,9тис.грн., або 100% до плану на звітну дату та на 

12млн.954,2 тис.грн.(12,1%) більше минулого року, в тому числі: базової 

дотації 24 млн.289,1 тис.грн., або 100% до плану та на 6 млн.519,7 

тис.грн.(36,7%) більше 2018 року, освітньої субвенції  з  державного   бюджету 

75 млн.543,9 тис.грн., або 100%  до  плану та на 10 млн.325,2тис.грн. (15,8%) 

більше 2018 року, медичної субвенції з державного бюджету надійшло 17 

млн.677,7 тис.грн., або 100% до плану та на 3 млн.903,9 тис.грн. (18,1%) менше 

минулого року, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2 

млн.905,2 тис.грн., або 100% до плану та на 13,2 тис.грн. більше 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 19 млн.839,8 тис.грн., або 100% до плану та на 

4млн.363,1тис.грн.(18%) менше минулого року. 

Надійшло субвенції на соціальні виплати з державного бюджету в сумі 

208 млн.513,2 тис.грн., або 88,4% (-27 млн.239,9тис.грн.) до плану на звітний 

період та на 83 млн.861,6тис.грн.(28,7%) менше минулого року, в тому числі: 

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

та  соціальної допомоги – 173 млн.273,2 тис.грн., або 88,5% до плану та на 9 

млн.277,2 тис.грн.(5,7%) більше минулого року; 
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субвенції на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування – 2 млн.109,5тис.грн., або 98,5% 

до  уточненого плану на звітний період та на 344,5 тис.грн. (14%) менше; 

субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 

електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати – 28 млн.658,9 тис.грн., або 96,2% до плану 

та на 90 млн.907,6 тис.грн.(76%) менше минулого року; 

субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 4 млн.471,6 

тис.грн., або 55% до плану та на 29,7% (-1млн. 886,7 тис.грн.) менше. 

Крім того надійшло:  

субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 

окремих захворювань – 78,3 тис.грн., або 100% до плану та на 305,9 тис.грн. 

(79,6%)  менше минулого року; 

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 310,4 тис.грн., або 100% до плану та на 33,5 тис.грн.(9,8%) менше 

минулого року; 

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

рахунок коштів медичної субвенції – 23 млн.397,3 тис.грн., або 100% до плану 

та на 194,1 тис.грн.(0,8%) більше минулого року, в тому числі від Вашківецької 

міської ради на вторинну медичну допомогу – 7 млн.607,1 тис.грн., Вижницької 

міської ради –на вторинну медичну допомогу – 11 млн.208,6 тис.грн.; з 

обласного бюджету в сумі 3,0 млн.грн. на  виплату заробітної плати 

працівникам закладу вторинної медичної допомоги, на безкоштовні 

цукрознижувальні лікарські засобами для хворих на цукровий та нецукровий 

діабет – 1млн.545,8 тис.грн. та для медичного обслуговування внутрішньо-

переміщених осіб(вторинний рівень медичної допомоги) в сумі 35,8 тис.грн.; 

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 885,1 тис.грн. на  виплату 

заробітної плати працівникам інклюзивно-ресурсного центру, або 100% до 

плану та на 721,2 тис.грн. більше минулого року; 

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 
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відповідної субвенції з державного бюджету – 992,2 тис.грн., або 98,8% до 

плану та на 48,4 тис.грн.(4,7%) менше минулого року; 

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

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

придбання підручників Основи християнської етики для учнів 3-5 та 11 класів – 

20,4 тис.грн., з них на оснащення закладів загальної середньої освіти засобами 

навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів – 

100,0 тис.грн., забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у 

приміщеннях закладів загальної середньої освіти – 500,0 тис.грн., або 100 % до 

плану, та на 284,1 тис.грн. (84,5 %) більше минулого року; 

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної 

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

безкоштовні цукрознижувальні лікарські засобами для хворих на цукровий та 

нецукровий діабет, або 100% до плану; 

субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету – 812 тис.грн. на придбання персональних комп"ютерів – 240,0 

тис.грн., придбання послуг з доступу до інтернету закладів ЗОШ -572,0 тис.грн. 

або 100% до плану; 

субвенції спеціального фонду 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 – 590,3 тис.грн. на придбання 

телемедичного обладнання для амбулаторій загальної практики сімейної 

медицини району, або 99,4% до плану; 

субвенції загального фонду 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 – 2 млн.347,9 тис.грн., або 100% до 

плану; 

субвенції загального фонду з місцевого бюджету на реалізацію заходів, 

спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 млн.337,5 тис.грн., або 

100% до плану; 
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субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

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

їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2 

млн.040,0тис.грн., або 100% до плану та на 1млн.162,4 тис.грн. більше 

минулого року. 

Отримано іншої субвенції з обласного, міських, селищного, сільських 

бюджетів районним бюджетом по загальному фонду в загальній сумі 3 

млн.022,2 тис.грн., в тому числі:  

 Вижницького міського бюджету - в сумі 1млн.575,6 тис.грн., з них на 

утримання Вижницького будинку дитячо-юнацької творчості 137,9 тис.грн. 

(100% до плану на звітний період), Вижницького територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 1 

млн.313,9тис.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 фінансову підтримку 

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 35,3 тис.грн., на  надання пільг з оплати 

послуг зв’язку пільговикам, які проживають на території Вижницької 

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

 Вашківецького міського бюджету в сумі 629,5 тис.грн., з них на 

відшкодування пільг реабілітованим громадянам за житлово-комунальні 

послуги 25,0тис.грн., на утримання Вижницького територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 551,8 тис.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 Вашківецької  міської 

ради в сумі 15,0 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 
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"Укртелеком" за надані пільги за 2018 рік в оплаті за послуги зв’язку 

населенню Вашківецької ОТГ в сумі 11,3 тис.грн., на надання пільг окремим 

категоріям громадян з оплати послуг зв'язку в сумі 11,4 тис.грн.; 

Берегометського селищного бюджету в сумі 215,0 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 рік 250,0 тис.грн., надійшло 215,0 тис.грн., або тільки 

86,0% до плану(-35,0 тис.грн.). 

Долішньошепітського сільського бюджету в сумі 41,8 тис.грн., на 

харчування дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

Долішньошепітського НВК та Лопушнянської ЗОШ І-ІІІст. 21,8 тис.грн., для 

поточного ремонту внутрішніх вбиралень  Лопушнянської ЗОШ І-ІІІст. 10,0 

тис.грн., для виготовлення проектно-кошторисної документації для 

капітального ремонту системи опалення та водопостачання 

Долішньошепітського НВК 10,0 тис.грн.  

Лукавецького сільського бюджету в сумі 288,3 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 ЗОШ І-ІІІст. в сумі 5,0 тис.грн., на придбання меблів для 

Лукавецької ЗОШ І-ІІІст. 7,0 тис.грн., придбання дидактичного матеріалу для 

дітей інвалідів 2,0 тис.грн., для Вовчинецької ЗОШ І-ІІст. на придбання 

дидактичного матеріалу для дітей інвалідів 2,0 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. 

Банилівського сільського бюджету в сумі 11,0 тис.грн. Вижницькій 

міській раді на утримання Мілієвської пожежної частини. 

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

переможців фестивалю-конкурсу «Розквітай, писанко!». 
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По спеціальному фонду з Вижницького міського бюджету в загальній 

сумі 260,0 тис.грн., з них для капітального ремонту об’єктів комунальної 

власності районної ради в сумі 160,0 тис.грн., для КНП «Вижницька районна 

лікарня» на переобладнання пологової зали в операційну в сумі 100,0 тис.грн. 

Надано іншу субвенцію з районного бюджету бюджетам місцевого 

самоврядування на утримання дошкільних закладів та установ культури – 18 

млн. 944,5 тис.грн., або 99,8% до плану на звітну дату та на 2 млн.866,8 

тис.грн.(+17,8%) більше минулого року та іншу субвенцію Вашківецькому 

міському бюджету в сумі 21,7 тис.грн. на здійснення співфінансування 

придбання телемедичного обладнання для амбулаторій загальної практики 

сімейної медицини, субвенцію 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, в сумі 195,5 тис.грн. на придбання 

телемедичного обладнання для амбулаторій загальної практики сімейної 

медицини; на оплату медикаментів пільгової категорії громадян згідно 

законодавства - 35,9 тис.грн.,  на фінансування первинної медико-санітарної 

допомоги на енергоносії  в сумі 110,0 тис.грн. за рахунок додаткової дотації з 

районного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров`я; на утримання закладів 

позашкільної освіти в сумі 657,0 тис.грн.; Вижницькому міському бюджету 

іншу субвенцію на утримання 3 штатних одиниць (54 педагогічних годин) 

гурткової роботи в БДЮТ для проведення позашкільної роботи на території, 

яка підпорядкована району, в сумі 183,0 тис.грн. та на утримання 2,5 штатних 

одиниць тренерів в ДЮСШ для проведення занять в населених пунктах, які 

підпорядковані району, в сумі 109,8 тис.грн. 

ФІНАНСУВАННЯ  РАЙОННИХ ПРОГРАМ 

На фінансування місцевих програм з районного бюджету за 2019 рік 

спрямовано коштів у загальній сумі 4 млн.038,7 тис.грн., або 92,5% до 

уточненого плану на 2019 рік, в т.ч. коштів районного бюджету 3771,5 

тис.грн.,або 8,5% в загальній сумі видатків без субвенцій, з них: 

- на фінансування програми підтримки ветеранів Афганської війни, 

учасників бойових дій та їх сімей  на 2019-2022 роки – 97,0 тис.грн., або 100% 

до уточненого плану на 2019 рік та більше на 17,0 тис.грн. до минулого року, 

або на 21,2%;  
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- на фінансування районної програми підтримки діяльності Вижницької 

районної організації ветеранів, політв’язнів та репресованих  України на 2017-

2021 роки – 158,0 тис.грн., або 74,5% до уточненого плану на 2019 рік та менше 

на 14,5 тис.грн. до  минулого року, або на 8,4 %; 

- на фінансування комплексної програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району на 2018-2020 роки – 333,0 тис.грн., 

або 91,7% до уточненого плану на 2019 рік та менше на 9,0 тис.грн. до 

минулого року, або на 2,6%; 

- на фінансування програми оздоровлення і відпочинку дітей та розвитку 

молодіжної політики Вижницького району на 2016-2020 роки – 210,8 тис.грн., 

або 96,4% до уточненого плану на 2019 рік та більше на 40,9 тис.грн. до 

минулого року, або на 24,1%; 

- на фінансування районної цільової соціальної програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки – 84,2 тис.грн., або 100% до 

уточненого плану на 2019 рік та більше на 14,2 тис.грн. до минулого року, або  

на 20,3% ; 

- на фінансування програми розвитку цивільного захисту, забезпечення 

пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у 

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

уточненого плану на 2019 рік та більше на 15,0 тис.грн. ( 17,6%)  до  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 2019 рік та менше на 10,1 тис.грн. до 

минулого року, або на 18,3%; 

-  на фінансування комплексної програми підтримки та розвитку діяльності 

Центру Червоного Хреста для медико-соціальної підтримки та реабілітації на 

2017-2019 роки – 887,3 тис.грн.(кошти районного бюджету – 400,0 тис.грн., 

кошти іншої субвенції місцевих рад 487,3 тис.грн.), або 93,4% до уточненого 

плану на 2019 рік та більше на 28,3 тис.грн. (3,3%)  до 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 – 
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84,5 тис.грн., або 60,4% до уточненого плану на 2019 рік, що більше на 21,4 

тис.грн. (+33,9%) до минулого року; 

- на фінансування районної комплексної програми соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення  "Турбота" на 2019-2021 роки – 300,0 

тис.грн., або 100% до уточненого плану на 2019 рік, що на рівні минулого  

року; 

- на фінансування програми протидії злочинності, забезпечення публічної 

безпеки і порядку у Вижницькому районі на 2016-2020 роки – 40,0 тис.грн., або 

100% до уточненого плану на 2019 рік, у відповідному періоді минулого року 

дана програма не фінансувалась; 

- на фінансування районної комплексної програми розвитку місцевого 

самоврядування Вижницького району на 2017-2021 роки – 184,7 тис.грн., або 

98,8% до уточненого плану на 2019 рік та більше на 10,3 тис.грн. (+5,9%) до 

відповідного періоду минулого  року; 

- на фінансування районної програми подолання дитячої бездоглядності і 

безпритульності у Вижницькому районі на 2017-2021 роки – 20,0 тис.грн., або 

100% при уточненому плані на 2019 рік та  менше  на 4,0 тис.грн. (-16,7%) до 

минулого року;  

- на фінансування програми забезпечення призову громадян на військову 

службу до Збройних сил України на 2016-2020 роки – 53,0 тис.грн., або 70,7% 

до уточненого плану на 2019 рік, та менше на 2,0 тис.грн. (-3,6%) до минулого 

року; 

- на фінансування програми матеріально-технічного забезпечення 

управління соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації на 

2018-2020 роки – 30,0 тис.грн., або 100% до уточненого плану на 2019 рік та  

більше на 6,0 тис.грн. до 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 2019 рік, у минулого році 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 
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районної державної адміністрації на 2017-2019 роки  - 20,0 тис.грн., або 100% 

до уточненого плану на 2019 рік, що на рівні минулого року; 

 - на фінансування програми розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги та підтримки КНП "Берегометський центр ПМСД" Вижницької 

районної ради на 2019-2021 роки – 326,1 тис.грн., або 80,5% до уточненого 

плану на 2019 рік, у минулому році дана програма не діяла та не фінансувалась; 

 - на фінансування районної комплексної програми розвитку культури 

Вижницького району на 2019 – 2021 роки - 280,0 тис.грн., або 100% до 

уточненого плану на 2019 рік та більше на 159,0 тис.грн. до минулого року; 

 - на фінансування районної комплексної програми розвитку туристичної 

галузі Вижницького району на 2016 – 2020 роки - 15,0 тис.грн., або 50% до 

уточненого плану на 2019 рік та  менше на 1,0 тис.грн. до минулого року; 

 - на фінансування комплексної програми підтримки та розвитку 

агропромислового виробництва Вижницького району на 2017-2020 роки – 10,0 

тис.грн., що на 12,5 тис.грн. менше фактичного виконання минулого року; 

 - на фінансування програми створення позитивного іміджу та контролю 

за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету підприємств, 

установ, організацій, СГД, фізичних осіб Вижницької об’єднаної державної 

податкової інспекції головного управління ДФС у Чернівецькій області 

«Партнерство заради добробуту» на 2016-2020 роки – 10,0 тис.грн., у минулому 

році дана програма не фінансувалась; 

 - на фінансування комплексної програми фінансової підтримки КНП 

«Вижницька центральна районна лікарня» Вижницької районної ради на 2019-

2021 роки – 700,0 тис.грн., або 100% до уточненого плату на 2019 рік, у 

минулому році дана програма не діяла і не фінансувалась. 

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 2019 року кошти 

резервного фонду не використовувались. 

Дякую за увагу! 

 

  Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження звіту  про 

виконання  районного бюджету  за 2019 рік» за основу: 

За – 27, проти – 0, утримались – 0. 
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Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження звіту  про 

виконання  районного бюджету  за 2019 рік»   в цілому: 

За – 27, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (08-34/20 додається). 

 

Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового 

управління Вижницької районної державної адміністрації з питання «Про 

внесення змін до районного бюджету Вижницького району на 2020 рік».     

Шановні депутати! 

Пропонується внесення змін до районного бюджету на 2020 рік, зокрема: 

І. По доходах (додаток 1): 

1. Дохідна частина  районного бюджету по загальному фонду 

збільшується в цілому на  4 млн.617,4 тис. грн. за рахунок: 

1) Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

(відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України  від 12 лютого 2020 

року №116-р “Про перерозподіл деяких видів державного бюджету, 

передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік, розподіл та перерозподіл 

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам”) в сумі 

4млн.612,0 тис.грн. яка передбачається відділу освіти Вижницької 

райдержадміністрації на заробітну плату з нарахуваннями педагогічним 

працівникам закладів загальної середньої освіти; 

2) Цільових субвенцій,  наданих районному бюджету з : 

Долішньошепітського сільського бюджету (відповідно до рішення 

Долішньошепітської сільської ради від 27.02.2020 року № 315/33-2020 “Про 

внесення змін до сільського бюджету Долішньошепітської сільської ради на 

2020 рік”) в сумі 5,4 тис.грн., яка передбачається відділу освіти Вижницької 

райдержадміністрації на харчування дітей загальноосвітніх шкіл, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. 

ІІ. По фінансуванню (додаток 2): 

1. Розподіляється по загальному фонду вільний залишок коштів в сумі  13 

млн. 5 тис.765 грн., в тому числі  вільний залишок коштів загального фонду 

районного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 4 

млн.312 тис.542  грн., залишок освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 
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4 млн. 824 тис.295 грн., залишок субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

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

192,0 тис.грн., залишок медичної субвенції з державного бюджету в сумі 207 

тис.549 грн., залишок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенції в сумі 

140 тис.659 грн., залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій в сумі 227,3 тис.грн., залишок субвенції з місцевого бюджету на 

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

сільській місцевості, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в 

сумі 1млн.337тис.530 грн., залишок 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 в сумі 2 

млн.347тис.890 грн.,   

2. Збільшується обсяг коштів, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на 8млн.612 тис.990 грн.  

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

Видаткова частина районного бюджету збільшується в цілому на 18 

млн. 207тис. 165 грн., в тому числі за загальним фондом збільшується на 9 

млн.594 тис.175 грн.,  за спеціальним фондом збільшується на 8 млн.612 

тис.990 грн.. 

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

головних розпорядниках коштів районного бюджету: 

         По районній державній адміністрації збільшено видатки  в цілому на 4 

млн.459 тис. 887 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 1млн.125 

тис.492 грн., по спеціальному фонду в сумі 3 млн.334 тис.395 грн., з них : 

      по загальному фонду за бюджетною програмою 0212010 “Багатопрофільна 

стаціонарна медична допомога населенню” збільшуються асигнування по 

КЕКВ 2610 “Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям) ” на 710,0 тис. грн. для виплати заробітної плати з нарахуваннями 

працівникам КНП «Вижницька районна лікарня»; 

 по загальному фонду за бюджетною програмою 0212144 “Централізовані 

заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет ” збільшуються 

асигнування по КЕКВ 2610 “Субсидії та поточні трансферти підприємствам 



 42 

(установам, організаціям) ” на 127 тис.492 грн. для лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет; 

 по загальному фонду за бюджетною програмою 0217610 «Сприяння 

розвитку малого та середнього підприємництва» збільшуються видатки на 5,0 

тис.грн. за рахунок залишку коштів загального фонду районного бюджету, що 

утворився на початок року, в тому числі на виконання районної Програми 

розвитку малого та середнього підприємництва у Вижницькому районі на 2019-

2021 роки; 

  по загальному фонду за бюджетною програмою 0219800 «Субвенція з 

місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів» збільшуються видатки на 283,0 тис.грн. за 

рахунок залишку коштів загального фонду районного бюджету, що утворився 

на початок року, в тому числі на виконання Програми розвитку цивільного 

захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації у Вижницькому районі на 2016-2019 роки в сумі 50,0 

тис.грн., на виконання Програми протидії злочинності, забезпечення публічної 

безпеки і порядку у Вижницькому районі на 2016-2020 роки в сумі 200,0 

тис.грн., на виконання районної Програми підвищення ефективності виконання 

повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної 

регіональної політики та впровадження реформ на 2019-2021 роки в сумі 33,0 

тис.грн.; 

         по спеціальному фонду за бюджетною програмою 0212010 

«Багатопрофільна  медична допомога населенню» збільшуються асигнування 

по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» на 851 тис.716 грн., які будуть спрямовані на капітальний 

ремонт акушерського відділення КНП «Вижницька районна лікарня» в сумі 

651тис.716 грн., з них за рахунок залишку медичної субвенції з державного 

бюджету в сумі 207 тис.549 грн., за рахунок залишку субвенції з місцевого 

бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за 

рахунок коштів медичної субвенції в сумі 13 тис.167 грн., за рахунок вільного 

залишку коштів районного бюджету, що утворився на початок року в сумі 431,0 

тис.грн. та на придбання комп’ютерної техніки в сумі 200,0 тис.грн. за рахунок 

вільного залишку коштів районного бюджету, що утворився на початок року; 

      по спеціальному фонду за бюджетною програмою  0217367 

“Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на 
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розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості”, збільшуються 

асигнування на 2 млн.482 тис.679 грн., в тому числі по КЕКВ 3210 “Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)” на капітальний ремонт 

Берегометської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини в сумі 1 

млн.482 тис.679 грн. та на придбання автотранспорту для Берегометської 

амбулаторії  загальної практики-сімейної медицини в сумі 500,0 тис. грн., на 

придбання автотранспорту для Мигівської амбулаторії  загальної практики-

сімейної медицини в сумі 500,0 тис. грн. за рахунок залишку 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 в сумі 2 млн.347тис.890 грн. та за рахунок вільного 

залишку коштів загального фонду районного бюджету, що утворився на 

початок бюджетного періоду в сумі 134 тис.789 грн. на співфінансування 

зазначених видатків; 

По відділу освіти райдержадміністрації збільшено видатки в цілому на 

12 млн.093 тис. 695 грн., в тому числі по загальному фонду на 6млн.842,4 

тис.грн., по спеціальному фонду на 5млн.251тис.295 грн.  з них: за рахунок 

залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 4 млн. 829 

тис.295 грн., за рахунок залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 

субвенції в сумі 192,0 тис.грн., за рахунок залишку коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 200,0 тис.грн., 

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 

4млн.612,0 тис.грн., за рахунок вільного залишку коштів загального фонду 

районного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 2 

млн.260,0тис. грн., за рахунок  коштів іншої субвенції в сумі 4,5тис.грн., 

зокрема: 

по загальному фонду за бюджетною програмою 0611020 «Надання 

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

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,  

ліцеями,   гімназіями, колегіумами» збільшуються асигнування на 6млн.812,4 

тис.грн., в тому числі по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» збільшуються 

асигнування на 5 млн.419,7 тис. грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 
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праці» збільшуються асигнування на 1 млн.192,3 тис. грн. по  КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  збільшуються асигнування на 

195,0 тис. грн., по  КЕКВ 2230 «Продукти харчування»  збільшуються 

асигнування на харчування дітей загальноосвітніх шкіл, які перебувають у 

складних життєвих обставинах на 5,4 тис. грн. за рахунок коштів іншої 

субвенції з місцевих бюджетів;  

по загальному фонду за бюджетною програмою 0611170 «'Забезпечення 

діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» збільшуються асигнування по  

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  на 30,0 тис. грн. за 

рахунок залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, 

        по спеціальному фонду за бюджетною програмою 0611020 «Надання 

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

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,  

ліцеями,   гімназіями, колегіумами» збільшуються асигнування на 4млн.889 

тис.295 грн., в тому числі по КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування на  400,0 тис.грн., по КЕКВ 3132 «Капітальний 

ремонт інших об’єктів» на 4млн.229тис.295 грн., за рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції з державного бюджету та на співфінансування видатків 

передбачених відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 

12.02.2020р.№110-р в сумі 260,0 тис.грн. за рахунок вільного залишку коштів 

загального фонду районного бюджету, що утворився на початок бюджетного 

періоду; 

по спеціальному фонду за бюджетною програмою 0611170 

«'Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» збільшуються 

асигнування на 162,0 тис.грн., в тому числі по КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» збільшуються 

асигнування на  100,0 тис.грн., по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об’єктів» збільшуються асигнування на 62,0тис.грн. на капітальний ремонт 

приміщення інклюзивно-ресурсного центру, за рахунок залишку коштів 

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти 

за рахунок коштів освітньої субвенції; 

        по спеціальному фонду за бюджетною програмою 0617363 «Виконання 

інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів, щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій» збільшуються асигнування по 
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КЕКВ 3132  “Капітальний ремонт інших об’єктів” на 200,0 тис.грн. за рахунок 

залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. 

Також, відповідно до листа відділу освіти від 12.02.2020 року №153 у 

межах затверджених видатків по загальному фонду здійснюється перерозподіл 

за бюджетними програмами та між кодами економічної класифікації видатків, а 

саме:  

- за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

зменшуються асигнування на 156 грн. та по КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв та інших комунальних послуг» збільшуються асигнування на 156 

грн. 

По сектору культури, молоді та спорту райдержадміністрації збільшено 

видатки в цілому на 32,3 тис.грн., в тому числі по загальному фонду на 5,0 

тис.грн., по спеціальному фонду  на 27,3 тис.грн., в тому числі:  

- за бюджетною програмою 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» по 

загальному фонду збільшуються асигнування по КЕКВ 2240“Оплата послуг, 

крім комунальних” на 5,0 тис.грн. на поточний ремонт районного будинку 

народної творчості та дозвілля за рахунок  вільного залишку коштів загального 

фонду районного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду; 

- за бюджетною програмою 1017363 «Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» по спеціальному фонду збільшуються асигнування по КЕКВ 3132  

“Капітальний ремонт інших об’єктів” на 27,3 тис.грн. за рахунок залишку 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. 

Надається  по загальному фонду субвенція з місцевого бюджету на 

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

сільській місцевості, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  

Вашківецькому міському бюджету в сумі 1 млн.337 тис. 530 грн., в тому числі  

на капітальний ремонт Банилівської амбулаторії загальної практики-сімейної 

медицини в сумі 837тис.530 грн. та на придбання автотранспорту для 

Банилівської амбулаторії  загальної практики-сімейної медицини в сумі 500,0 

тис. грн. 
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Надається інша субвенція з районного бюджету по загальному фонду 

Вашківецькому міському бюджету в сумі 283 тис.753 грн., в тому числі на 

співфінансування капітального ремонту Банилівської амбулаторії загальної 

практики-сімейної медицини  в сумі 83 тис.753 грн. та на відшкодування 

лікарських засобів  пільгової категорії населення відповідно до постанови КМУ 

від 17.08.1998 року №1303 в сумі 200,0 тис.грн. за рахунок вільного залишку 

коштів загального фонду районного бюджету, що утворився на початок 

бюджетного періоду. 

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: 

- Вижницькій районній державній адміністрації для виконання 

заходів відповідно до Програми малого і середнього підприємництва у 

Вижницькому районі на 2019-2021 роки -5,0 тис.грн.; 

- КНП «Вижницька районна лікарня» - на капітальні видатки – 240,0 

тис.грн. за рахунок перерозподілу капітальних  видатків по відділу освіти ; 

- сектору культури, молоді та спорту Вижницької районної державної 

адміністрації для проведення поточного ремонту покрівлі приміщення 

Вижницького БНТД – 5,0 тис.грн. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету Вижницького району на 2020 рік». за основу: 

За – 27, проти – 0, утримались – 0. 

Виступили: 

Чепіль О.Г. – Вижницький міській голова. 

Погребняк Р.М. – депутат районної ради. 

Никифоряк Ю.П. – депутат районної ради.    

Вишинський М.О. – Лукавецький сільский голова. 

Жебчук Ю.Д. – Д.Шепітський сільський голова. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету Вижницького району на 2020 рік»   в цілому: 
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За – 27, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (09-34/20 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Порядку 

надання одноразової грошової матеріальної допомоги членам сімей 

загиблих учасників АТО, пораненим учасникам АТО, мобілізованим 

особам на період АТО, учасникам антитерористичної операції учасникам 

бойових дій) та членам їх сімей, членам сімей загиблих волонтерів в зоні 

АТО, які проживають у Вижницькому районі на 2020-2022 роки» за 

основу: 

За – 27, проти – 0, утримались – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Порядку 

надання одноразової грошової матеріальної допомоги членам сімей 

загиблих учасників АТО, пораненим учасникам АТО, мобілізованим 

особам на період АТО, учасникам антитерористичної операції учасникам 

бойових дій) та членам їх сімей, членам сімей загиблих волонтерів в зоні 

АТО, які проживають у Вижницькому районі на 2020-2022 роки»   в 

цілому: 

За – 27, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (10-34/20 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до діючих 

районних програм» за основу: 

За – 27, проти – 0, утримались – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до діючих 

районних програм»   в цілому: 

За – 27, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (11-34/20 додається). 
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Голосували: прийняти рішення  «Про врегулювання процедури 

надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району» за основу: 

За – 27, проти – 0, утримались – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про врегулювання процедури 

надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району»   в цілому: 

За – 27, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (12-34/20 додається). 

 

Слухали: Каліненка Олексанадра Вікторовича  – заступника 

директора МППФ «Атлас» з питання «Про розгляд клопотання МППФ 

«Атлас» щодо внесення змін до Договору № 1 купівлі-продажу 

незавершеного будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу від 

22.04.2004 року, укладеного між Вижницькою районною радою та МППФ 

«Атлас», із змінами».     

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд клопотання МППФ 

«Атлас» щодо внесення змін до Договору № 1 купівлі-продажу 

незавершеного будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу від 

22.04.2004 року, укладеного між Вижницькою районною радою та МППФ 

«Атлас», із змінами» за основу: 

За – 26, проти – 0, утримались – 1. 

Виступили: 

Чепіль О.Г. – Вижницький міський голова. 

Стратій П.П. – депутат районної ради. 

Голобуцька К.В. – завідувач юридичного відділу виконавчого 

апарату районної ради. 

   

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

проект рішення в наступній редакції: 

1. Клопотання МППФ «Атлас» від 26.12.2019 року №151  щодо внесення 

змін до Договору № 1 купівлі-продажу незавершеного будівництва 

фізкультурно-оздоровчого комплексу від 22.04.2004 року, укладеного між 
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Вижницькою районною радою та МППФ «Атлас», із змінами (далі – Договір), 

взяти до відома. 

2. Питання внесення змін до Договору направити на доопрацювання, з 

метою додаткового його вивчення та розгляду  на наступній сесії районної 

ради, відповідно до чого доручити голові районної ради Андрюку М.І. створити 

робочу групу з розгляду зазначеного питання впродовж місячного терміну, з 

моменту прийняття рішення. 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій (Никифоряк Ю.П.).  

Голосували за пропозицію Андрюка М.І. : 

За – 26, проти – 0, утримались – 1. 

Пропозицію прийнято. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд клопотання МППФ 

«Атлас» щодо внесення змін до Договору № 1 купівлі-продажу 

незавершеного будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу від 

22.04.2004 року, укладеного між Вижницькою районною радою та МППФ 

«Атлас», із змінами»   в цілому: 

За – 26, проти – 0, утримались – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (13-34/20 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про стан туберкулінодіагностики у 

2019 році та заходи з протидії захворювання на туберкульоз на 2020 рік» за 

основу: 

За – 27, проти – 0, утримались – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про стан туберкулінодіагностики у 

2019 році та заходи з протидії захворювання на туберкульоз на 2020 рік»   в 

цілому: 

За – 27, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (14-34/20 додається). 
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Голосували: прийняти рішення  «Про оприлюднення інформації 

щодо діяльності комунальних унітарних підприємств Вижницької 

районної ради» за основу: 

За – 27, проти – 0, утримались – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про оприлюднення інформації 

щодо діяльності комунальних унітарних підприємств Вижницької 

районної ради»   в цілому: 

За – 24, проти – 0, утримались – 2, не голосували – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (15-34/20 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про Наглядові ради комунальних 

унітарних підприємств Вижницької районної ради» за основу: 

За – 18, проти – 7, утримались – 2. 

Виступили:  

Никифоряк Ю.П. – депутат районної ради. 

Романюк І.Т. – депутат районної ради. 

Клим Р.Д. – депутат районної ради.  

Тирон Т.І. – депутат районної ради. 

Стратій П.П. – депутат районної ради. 

Митринюк Ф.В. – головний лікар КНП «Вижницька РЛ». 

Гузак Ю.С. – директор КП «Вижницьке РБТІ».   

Голосували: прийняти рішення  «Про Наглядові ради комунальних 

унітарних підприємств Вижницької районної ради»   в цілому: 

За – 5, проти – 5, утримались – 15, не голосувало – 2. 

Вирішили: 

Рішення не прийнято. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про приєднання Вижницької 

районної ради до народної ініціативи стосовно реформування земельних 

відносин» за основу: 

За – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 
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Голосували: прийняти рішення  «Про приєднання Вижницької 

районної ради до народної ініціативи стосовно реформування земельних 

відносин»   в цілому: 

За – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (16-34/20 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримку звернення 

Всеукраїнського товариства «Гуцульщина» до Президента України, 

Верховної Ради України,  Кабінету Міністрів України стосовно збереження 

усіх районів Гуцульського регіону» за основу: 

За – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримку звернення 

Всеукраїнського товариства «Гуцульщина» до Президента України, 

Верховної Ради України,  Кабінету Міністрів України стосовно збереження 

усіх районів Гуцульського регіону»   в цілому: 

За – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (17-34/20 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримку звернення 

Чернівецької обласної ради профспілок до Верховної Ради України,  

Кабінету Міністрів України стосовно зареєстрованих У Верховній Раді 

України законопроектів «Про працю»  (реєстр.№2708) та «Про внесення 

змін до деяких актів України (реєстр. №2681) (щодо окремих питань 

діяльності професійних спілок)» за основу: 

За – 25, проти – 0, утримались – 1, не голосувало – 1. 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримку звернення 

Чернівецької обласної ради профспілок до Верховної Ради України,  

Кабінету Міністрів України стосовно зареєстрованих У Верховній Раді 

України законопроектів «Про працю»  (реєстр.№2708) та «Про внесення 

змін до деяких актів України (реєстр. №2681) (щодо окремих питань 

діяльності професійних спілок)»   в цілому: 
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За – 25, проти – 0, утримались – 1, не голосувало – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (18-34/20 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення депутатів 

Вижницької районної ради VII скликання стосовно збільшення 

фінансування на препарати інсуліну та цукрознижуючі препарати хворим 

на цукровий діабет у Вижницькому районі Чернівецької області» за 

основу: 

За – 25, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 2. 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення депутатів 

Вижницької районної ради VII скликання стосовно збільшення 

фінансування на препарати інсуліну та цукрознижуючі препарати хворим 

на цукровий діабет у Вижницькому районі Чернівецької області»   в 

цілому: 

За – 25, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 2. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (19-34/20 додається). 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

На початку сесії районної ради було проголосовано щодо включення 

в питання «РІЗНЕ»: 

Переходимо до розгляду цих питань: 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення  

Долішньошепітської сільської ради від 2 березня 2020 №120/02-10 в частині 

внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» за основу: 

За – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення: 

1. Підтримати звернення Долішньошепітської сільської ради від 2 березня 

2020 №120/02-10 в частині внесення змін до Закону України «Про добровільне 
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об’єднання територіальних громад» до Народного депутата  України 

Заремського М.В. (додається).    

2. Це рішення направити до Народного депутата  України                   

Заремського М.В. 

3. Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами  

районної  ради  Івоняка Г.С. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

районної ради  Вірсту С.Д. 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення  

Долішньошепітської сільської ради від 2 березня 2020 №120/02-10 в частині 

внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад»   в цілому: 

За – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (20-34/20 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення депутатів 

Вижницької районної ради VII скликання до Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України про виконання правових вимог щодо 

перевезення школярів автомобільним транспортом» за основу: 

За – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення: 

1. Прийняти звернення депутатів Вижницької районної ради VII 

скликання  «Про звернення депутатів Вижницької районної ради VII скликання 

до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про виконання 

правових вимог щодо перевезення школярів автомобільним транспортом» 

(додається).    

2. Це рішення направити до Верховної Ради України, 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. 
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Голосували: прийняти рішення  «Про звернення депутатів 

Вижницької районної ради VII скликання до Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України про виконання правових вимог щодо 

перевезення школярів автомобільним транспортом»   в цілому: 

За – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (21-34/20 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримку  звернення 

депутатів Кам’янської районної ради до Президента України та Прем’єр-

міністра України щодо відміни постанови НКРЕКП про абонплату за 

транспортування газу» за основу: 

За – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення: 

1. Підтримати звернення до Президента України та Прем’єр-міністра 

України стосовно відміни постанови НКРЕКП про абонплату за 

транспортування газу (додається).    

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

України. 

3. Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами  

районної  ради  Івоняка Г.С. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

районної ради  Вірсту С.Д. 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримку  звернення депутатів 

Кам’янської районної ради до Президента України та Прем’єр-міністра 

України щодо відміни постанови НКРЕКП про абонплату за 

транспортування газу»   в цілому: 

За – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (22-34/20 додається). 
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Голосували: прийняти рішення  «Про підтримку  звернення 

депутатів Кам’янської районної ради до Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо перегляду нормативно-

грошової оцінки земель сільськогосподарського  призначення» за основу: 

За – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення: 

1. Підтримати звернення до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України щодо перегляду нормативно-грошової 

оцінки земель сільськогосподарського  призначення (додається).    

2. Це рішення направити до Президента України, Верховної Ради 

України, 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. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримку  звернення депутатів 

Кам’янської районної ради до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України щодо перегляду нормативно-

грошової оцінки земель сільськогосподарського  призначення»   в цілому: 

За – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (23-34/20 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Погребняка Р.М. стосовно виділення коштів в сумі 450000 грн. на 

закупівлю матеріалів для ремонту покрівлі та утеплення фасаду корпусу 

початових класів Берегометської ЗОШ І-ІІІ ст.№2» за основу: 

За – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення: 

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

виділення коштів в сумі 450000 грн. на закупівлю матеріалів для ремонту 
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покрівлі та утеплення фасаду корпусу початових класів Берегометської ЗОШ І-

ІІІ ст.№2 надіслати для розгляду та відповідного реагування до відділу освіти 

Вижницької районної державної адміністрації (депутатський запит            

Погребняка Р.М. додається). 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у 

визначений законодавством термін.  

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Погребняка Р.М. стосовно виділення коштів в сумі 450000 грн. на 

закупівлю матеріалів для ремонту покрівлі та утеплення фасаду корпусу 

початових класів Берегометської ЗОШ І-ІІІ ст.№2»   в цілому: 

За – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (24-34/20 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Погребняка Р.М. стосовно виділення коштів в сумі 250000 грн. на ремонт 

будинку культури в смт.Берегомет» за основу: 

За – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення: 

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

виділення  коштів в сумі 250000 грн. на ремонт будинку культури в 

смт.Берегомет надіслати для розгляду та відповідного реагування до 

Берегометської селищної ради (депутатський запит Погребняка Р.М. 

додається). 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у 

визначений законодавством термін.  

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради  

Погребняка Р.М. стосовно виділення коштів в сумі 250000 грн. на ремонт 

будинку культури в смт.Берегомет»   в цілому: 

За – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (25-34/20 додається). 
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Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Погребняка Р.М. стосовно виділення коштів в сумі 900000 грн. на 

капітальний ремонт будівлі Берегометського дошкільного закладу 

«Барвінок» за основу: 

За – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення: 

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

виділення коштів в сумі 900000 грн. на капітальний ремонт будівлі 

Берегометського дошкільного закладу «Барвінок» надіслати для розгляду та 

відповідного реагування до Берегометської селищної ради (депутатський запит 

Погребняка Р.М. додається). 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у 

визначений законодавством термін.  

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Погребняка Р.М. стосовно виділення коштів в сумі 900000 грн. на 

капітальний ремонт будівлі Берегометського дошкільного закладу 

«Барвінок»    в цілому: 

За – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (26-34/20 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Погребняка Р.М. стосовно виділення коштів в сумі 200000 грн. на ремонт 

покрівлі приміщення кінотеатру «Карпати» за основу: 

За – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення: 

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

виділення коштів в сумі 200000 грн. на ремонт покрівлі приміщення кінотеатру 

«Карпати» надіслати для розгляду та відповідного реагування до 
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Берегометської селищної ради (депутатський запит Погребняка Р.М. 

додається). 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у 

визначений законодавством термін.  

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Погребняка Р.М. стосовно виділення коштів в сумі 200000 грн. на ремонт 

покрівлі приміщення кінотеатру «Карпати»   в цілому: 

За – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (27-34/20 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Погребняка Р.М. стосовно  виділення коштів для забезпечення якісного 

зображення та звуку проведення сесій районної ради» за основу: 

За – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення: 

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

виділення коштів для забезпечення якісного зображення та звуку проведення 

сесій районної ради надіслати для розгляду та відповідного реагування до 

Вижницької районної ради (депутатський запит Погребняка Р.М. додається). 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у 

визначений законодавством термін.  

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Погребняка Р.М. стосовно  виділення коштів для забезпечення якісного 

зображення та звуку проведення сесій районної ради»  в цілому: 

За – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (28-34/20 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Погребняка Р.М. стосовно виділення коштів для забезпечення необхідним 
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обладнанням лікарів вторинної ланки в смт.Берегомет» за основу: 

За – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення: 

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

виділення коштів для забезпечення необхідним обладнанням лікарів вторинної 

ланки в смт.Берегомет надіслати для розгляду та відповідного реагування до 

КНП «Вижницька районна лікарня», Берегометської селищної ради 

(депутатський запит Погребняка Р.М. додається). 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у 

визначений законодавством термін.  

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Погребняка Р.М. стосовно виділення коштів для забезпечення необхідним 

обладнанням лікарів вторинної ланки в смт.Берегомет»   в цілому: 

За – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (29-34/20 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Стратія П.П. стосовно виділення коштів в сумі 600000 грн. для 

капітального ремонту покрівлі та фасаду ДДУ «Барвінок» в смт.Берегомет» 

за основу: 

За – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення: 

1. Депутатський запит депутата районної ради Стратія П.П. стосовно 

виділення коштів в сумі 600000 грн. для капітального ремонту покрівлі та 

фасаду ДДУ «Барвінок» в смт.Берегомет  надіслати для розгляду та 

відповідного реагування до Берегометської селищної ради (депутатський запит 

Стратія П.П. додається). 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у 

визначений законодавством термін.  
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Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Стратія П.П. стосовно виділення коштів в сумі 600000 грн. для 

капітального ремонту покрівлі та фасаду ДДУ «Барвінок» в 

смт.Берегомет»   в цілому: 

За – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (30-34/20 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Андрюка В.С. стосовно заміни і встановлення п’яти) залізобетонних опор 

на території школи» за основу: 

За – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення: 

1. Депутатський запит депутата районної ради Андрюка В.С. стосовно 

заміни і встановлення 5 (п’яти) залізобетонних опор на території школи  

надіслати для розгляду та відповідного реагування до Вижницького РЕМ. 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у 

визначений законодавством термін.  

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Андрюка В.С. стосовно заміни і встановлення п’яти) залізобетонних опор 

на території школи»   в цілому: 

За – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (31-34/20 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Медришори В.С. стосовно капітального ремонту очисних споруд в 

смт.Берегомет» за основу: 

За – 25, проти – 0, утримались – 1, не голосувало – 1. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення: 

1. Депутатський запит депутата районної ради Медришори В.С. стосовно 
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капітального ремонту очисних споруд в смт.Берегомет надіслати для розгляду 

та відповідного реагування до Берегометської селищної ради (депутатський 

запит Мендришори В.С. додається). 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у 

визначений законодавством термін.  

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Медришори В.С. стосовно капітального ремонту очисних споруд в 

смт.Берегомет»    в цілому: 

За – 25, проти – 0, утримались – 1, не голосувало – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (32-34/20 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Андрюка В.С. стосовно підтримки звернення Банилівської сільської ради 

до Президента України щодо роздачі земель запасу і резерву Банилівської 

сільської ради» за основу: 

За – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Пропонується наступний текст рішення: 

1. Депутатський запит депутата районної ради Андрюка В.С. стосовно 

підтримки звернення Банилівської сільської ради до Президента України щодо 

роздачі земель запасу і резерву Банилівської сільської ради з цього питання 

взяти до відома.  

2.Підтримати звернення Банилівської сільської ради до Президента 

України щодо роздачі земель запасу і резерву Банилівської сільської ради 

(додається).    

4. Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами  

районної  ради  Івоняка Г.С. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

районної ради  Вірсту С.Д. 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Андрюка В.С. стосовно підтримки звернення Банилівської сільської ради 
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до Президента України щодо роздачі земель запасу і резерву Банилівської 

сільської ради»  в цілому: 

За – 26, проти – 0, утримались – 0, не голосувало – 1. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (33-34/20 додається). 

 

Шановні колеги! 

Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути. 

Тридцять четверту сесію районної ради сьомого скликання 

оголошую закритою. 

 

Голова районної ради        М.Андрюк  

 


