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УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

П Р О Т О К О Л 

четвертої сесії районної ради  

VІІ скликання 

12 січня 2016 року                                                                м.Вижниця 

            1100 год. 

Присутні                         -  29 депутатів районної ради 

                                             із  34 (список додається) 

  

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

Президія:  

Вірста С.Д.  – заступник голови районної ради.  

Рибак І.П. – народний депутат України. 

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 Сторожинецького відділу Головного Управління 

Національної поліції в Чернівецькій області; 
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Начальники: 

- державної податкової інспекції; 

- управління державної казначейської служби України у Вижницькому 

районі; 

- управління Пенсійного фонду у Вижницькому районі; 

- районного центру зайнятості населення; 

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

- міські, селищний, сільські голови; 

- керівники районних організацій політичних партій, блоків, громадських 

формувань; 

- представники засобів масової інформації. 

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

секретаріат четвертої сесії районної ради.  

Обрання  секретаріату: 

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

секретаріат четвертої сесії районної ради у складі трьох депутатів: 

   За – 29,  проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили:   

Рішення прийняти (додається №49-4/16) 

 

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

комісію восьмої сесії районної ради.  

   Обрання   лічильної  комісії: 

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

лічильну комісію четвертої сесії районної ради у складі трьох депутатів: 

   

За – 29,  проти – 0,  утримались – 0. 

Вирішили :   

Рішення прийняти (додається №50-4/16). 
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Обговорення порядку денного та регламенту роботи четвертої сесії 

районної ради VІІ скликання: 

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

прийняти порядок денний та регламент роботи четвертої сесії районної ради 

VІІ скликання за основу: 

За – 29,  проти – 0,  утримались – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

В міжсесійний період надійшло ряд звернень та листів, а саме: 

 

1. Про звернення депутатів Вижницької районної ради щодо 

врегулювання діяльності пов’язаної з реалізацію та експортом лісоматеріалів . 

2. Про звернення депутатів Вижницької районної ради щодо 

спрямування коштів у розмірі 50% відсотків суми перевиконання загального 

обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що 

справляються під час митного оформлення товарів на території Чернівецької 

області. 

3. Про звернення депутатів Вижницької районної ради щодо внесення 

змін до статті 7 Закону України «Про автомобільний транспорт». 

Пропоную включити ці питання розглянути в питанні «РІЗНЕ» порядку 

денного сесії. 

За – 29,  проти – 0,  утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про Програму економічного і соціального розвитку Вижницького 

району на 2016 рік. 

Доповідач: Федорощак М.М. – начальник відділу 

економічного розвитку і торгівлі районної 

державної адміністрації.  

Співдоповідач: Романюк І.Т.  – голова постійної 

комісії районної ради з питань бюджету, 

фінансів і соціально-економічного розвитку. 

Проект рішення роздається на руки. 
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2. Про внесення змін до районної програми підтримки ветеранів 

Афганської війни, учасників бойових дій та їх сімей на 2014-2018 роки, 

затвердженої рішенням дев’ятнадцятої сесії районної ради VІ скликання №59-

19/13 від 10 жовтня 2013 року.  

3. Про внесення змін до районної програми підтримки діяльності 

Вижницької районної організації ветеранів України на 2011-2016 роки, 

затвердженої рішенням ІІІ сесії районної ради VІ скликання №47-3/10 від 30 

грудня 2010 року із внесеними змінами, затвердженими рішенням ХVІ сесії 

районної ради VІ скликання №3-16/13 від 21 лютого 2013 року. 

Доповідач по 2-3 питаннях: Дутчук Г.І. – 

завідувач організаційно-аналітичного 

відділу виконавчого апарату районної ради. 

Проекти рішень роздаються на руки. 

4. Про Комплексну програму розвитку культури Вижницького району 

на 2016-2018 роки. 

Доповідач: Додяк Н.М. – начальник відділу 

культури районної державної адміністрації.  

Проект рішення роздається на руки. 

5. Про затвердження районної комплексної програми соціальної 

підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2016-2018 роки. 

6. Про затвердження Порядку надання одноразових грошових допомог 

малозабезпеченим громадянам, які проживають у Вижницькому районі за 

рахунок районної комплексної програми соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2016-2018 роки. 

Доповідач по 5-6 питаннях: Єрема Р.І. – 

директор територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг).  

Проекти рішень роздаються на руки. 

7. Про Комплексну програму розвитку туристичної галузі Вижницького 

району на 2016–2020 роки. 

Доповідач: Федорощак М.М. – начальник 

відділу економічного розвитку і торгівлі 

районної державної адміністрації. 

Проект рішення роздається на руки. 

8. Про комплексну Програму розвитку інформаційної та видавничої 

галузей Вижницького району на 2016-2017 роки. 

Доповідач: Королюк Ю.Ю. – завідувач 

сектора внутрішньої політики та доступу 

до публічної інформації апарату районної 

державної адміністрації.  

9. Про затвердження Комплексної програми оздоровлення та відпочинку 

дітей та розвитку молодіжної політики Вижницького району на 2016-2020 роки. 

Доповідач: Карлійчук В.Г. – завідувач 

сектора з питань молоді та спорту 

районної державної адміністрації.  
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Проект рішення роздається на руки. 

10. Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік. 

Доповідач: Кириляк Л.І. – начальник 

фінансового управління районної державної 

адміністрації;  

Співдоповідач: Романюк І.Т. – голова 

постійної комісії районної ради з питань 

бюджету, фінансів і соціально-

економічного розвитку. 

Проект рішення роздається на руки. 

11. Про звільнення від оплати за харчування Жебчук Іванни Іванівни, як 

дитини учасника бойових дій. 

Доповідач: Андрич М.Г. – начальник відділу 

освіти районної державної адміністрації;  

Проект рішення роздається на руки. 

12. Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата 

Вижницької районної ради та опису посвідчення помічника-консультанта. 

13. Про покладення повноважень з питань державної регуляторної 

політики. 

Доповідач по 12-13 питаннях:                

Голобуцька К.В. – завідувач юридичного 

відділу виконавчого апарату районної ради.  

Проекти рішень роздаються на руки. 

14. Про заснування щорічної районної премії імені Миколи Шутака в 

галузі журналістики, драматургії та театрального мистецтва. 

15. Про заснування щорічної  районної премії імені Василя Михайлюка 

в галузі культури (композиторська та виконавська діяльність). 

16. Про заснування щорічної районної премії імені Валерія Васькова в 

галузі хореографічного мистецтва. 

Доповідач по 14-16 питаннях: Додяк Н.М. – 

начальник відділу культури районної 

державної адміністрації.  

Проекти рішень роздаються на руки. 

17. Різне. 

  

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

 Голосували:  

Прийняти порядок денний та регламент роботи четвертої сесії районної 

ради VІІ скликання в цілому: 

За – 29,  проти – 0,  утримались – 0. 

Розгляд питань порядку денного: 
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Слухали: Федорощака Миколу Миколайовича – начальника відділу 

економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації з питання 

«Про Програму економічного і соціального розвитку Вижницького району 

на 2016 рік».     

Шановні депутати! 

Програму економічного і соціального розвитку Вижницького району на 

2016 рік (далі – Програма) розроблено відділом економічного розвитку і 

торгівлі районної державної адміністрації спільно із структурними 

підрозділами районної державної адміністрації відповідно до Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України 

від 26 квітня 2003 р. №621 «Про розроблення прогнозних і програмних 

документів економічного і соціального розвитку та складання проекту 

державного бюджету» (із змінами), Стратегії розвитку Чернівецької області на 

період до 2020 року, яка затверджена рішенням ХХХІ сесії обласної ради VІ 

скликання від 18 червня 2015 року №63-31/15 та Планом заходів з її реалізації. 

На підставі проведеного соціально-економічного аналізу та SWOT-

аналізу (аналіз сильних сторін, можливостей розвитку, слабких сторін та загроз 

розвитку), оцінки ресурсного потенціалу району у Програмі визначені 

пріоритети, оперативні цілі, завдання та заходи економічної і соціальної 

політики району на 2016 рік, які спрямовані на забезпечення високого рівня 

життя населення в умовах гармонійного поєднання розвитку підприємництва на 

інноваційній основі із розвитком культури, науки, соціальної сфери та 

збереження довкілля. 

Враховуючи, що обмеженість бюджетних коштів не дозволяє в повній 

мірі вирішити ключові проблеми району, Програма передбачає концентрацію 

ресурсів (бюджетних коштів, кредитних ресурсів, власних коштів 

господарюючих суб’єктів, грантів, міжнародної технічної допомоги, доходів від 

надання платних послуг бюджетними установами, благодійної, гуманітарної, 

спонсорської допомоги та інших джерел не заборонених чинним 

законодавством) на реалізацію низки інфраструктурних проектів, вкрай 

необхідних для району, а також виконання завдань, спрямованих на 
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підвищення якості освіти і медичного обслуговування, рівня соціального 

захисту населення району, реформування житлово-комунального господарства, 

подальше покращення інвестиційного клімату та застосування інноваційних 

механізмів в різних галузях економіки. 

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення 

до Програми затверджуються на сесії Вижницької районної ради. 

Для оцінки повноти та якості реалізації програмних завдань і заходів 

відділом економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації 

здійснюватиметься щоквартальний моніторинг виконання Програми. 

SWOT – аналіз Вижницького району 
 

СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ 

SWOT – аналіз сталого економічного розвитку Вижницького району 

1. Вигідне економіко-географічне 

розташування на перехресті 

магістральних шляхів 

Центральної, Південної та 

Східної Європи, значний 

транскордонний потенціал, 

близькість до кордонів з 

Євросоюзом. 

2. Високий рівень самоорганізації 

населення, відносно високий 

рівень розвитку малого та 

середнього бізнесу, досвід 

ведення бізнесу з іноземними 

партнерами. 

3. Високий рівень диверсифікації 

сільського господарства (як у 

рослинництві так і 

тваринництві), сприятливі 

кліматичні умови для розвитку 

вівчарства, розведення птиці, 

кролів, великої рогатої худоби, 

коней, вирощування зернових 

та зернобобових культур, 

овочів, розвиток садівництва. 

4. Наявність сировинної бази для 

подальшої переробки 

сільськогосподарської 

продукції (овочі та фрукти, 

1. Проходження основних 

міжнародних транспортних 

коридорів поза межами району 

(район знаходиться на 

периферії транспортних 

потоків), низький рівень 

залізничного сполучення, 

погана якість автомобільних 

шляхів. 

2. Високий рівень тіньової 

економіки 

3. Високий рівень дотаційності 

бюджету, незначні обсяги 

капітальних видатків у 

структурі районного бюджету 

4. Диспропорції у розвитку 

територій та адміністративно-

територіальних одиниць 

району, депопуляція сільського 

населення. 

5. Низький рівень експорту. 

6. Низький рівень внутрішніх та 

іноземних інвестицій. 

7. Низька інвестиційна та 

інноваційна активність малого 

та середнього бізнесу (МСБ), 

складний фінансовий стан 

підприємств, зменшення 
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лісові ягоди, лікарські 

рослини). 

5. Наявність сировини для 

виробництва будівельних 

матеріалів (найпотужніші 

родовища – Вашківецьке 

родовище піщано-гравійної 

суміші, Майдан-Іспаське 

родовище піщано-гравійної 

суміші, Вижницьке 

(Чорногузівське) родовище 

піщано-гравійної суміші). 

6. Наявність сировинної бази для 

подальшої переробки 

лісогосподарської продукції  

7. Наявність сировинної бази для 

подальшої переробки 

мінеральних вод (Джерело 

«Лужки», джерело 

«Черешенька», низхідне 

джерело №1 на території 

с.Виженка, джерела 

мінеральної води в с.Іспас, 

с.Мигово, м.Вижниця). 

8. Наявність виробничої бази для 

розвитку енергетичної галузі, в 

т.ч. альтернативних джерел 

енергії 

9. Традиції розвитку торгівлі. 

обсягів кредитів наданих 

банками суб’єктам 

господарювання та населенню. 

8. Диспропорцій у розвитку МСБ 

як за галузевою, так і за 

територіальною ознаками. 

9.  Низький рівень розробки та 

використання природних 

ресурсів, насамперед корисних 

копалин, що застосовуються у 

будівництві. 

10. Низька питома вага 

промисловості у структурі 

економіки району, недостатній 

рівень завантаження 

виробничих потужностей, один 

із найнижчих обсягів 

реалізованої промислової 

продукції у розрахунку на одну 

особу порівняно з сусідніми 

районами. 

11. Низька інтегрованість 

сільського господарства до 

ринкового середовища, низький 

рівень впровадження сучасних 

агротехнологій у рослинництві 

і тваринництві та внесення 

добрив. 

12. Зношеність існуючої 

інфраструктури району у 

житловому та комунальному 

господарстві. 

SWOT – аналіз соціальної сфери Вижницького району 

10. Висока густота (компактність 

проживання) населення, висока 

щильність автомобільних доріг з 

твердим покриттям. 

11.Значний обсяг надходження 

коштів від трудових мігрантів з-за 

кордону. 

12. Наявність кваліфікованих 

трудових ресурсів. 

13.Наявність місцевих історичних, 

культурних, мистецьких брендів 

(Вашківецький жіночий монастир, 

музей імені Н.Яремчука, музей 

13. Високий рівень безробіття, 

особливо у сільській 

місцевості, міграція населення 

працездатного віку за межі 

України. 

14. Недостатній рівень і якість 

надання соціальних і медичних 

послуг, недостатня 

забезпеченість медичних 

закладів сучасною лікувально-

діагностичною технікою і 

устаткуванням та якісними 

медикаментами. 
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Вижницького коледжу прикладного 

мистецтва, єврейська міква (купальня 

Баал Шем Това). 

14. Значний туристичний історико-

культурний та природно-

рекреаційний потенціал:  

а) значна кількість об’єктів 

релігійного туризму;  

б)національні, релігійні та культурні 

традиції;  

в) наявність рекреаційних територій. 

 

15. Недостатня впізнаваність 

Вижницького району в Україні, 

відсутність сформованого 

туристичного бренду району, 

незадовільний рівень 

інформаційно-рекламного 

забезпечення (промоушн) 

туристичної діяльності району. 

16. Низький рівень 

інфраструктурних комунікацій 

у рекреаційних зонах, 

незначний асортимент 

туристичної продукції.  

SWOT – аналіз системи збереження довкілля Вижницького району 

15.Багатий  природно-заповідний 

фонд.  

16. Високий рівень лісистості (60% 

території району), висока густота 

річкової мережі та наявність джерел 

мінеральних вод. 

17. Значна частка екологічно чистих 

територій, низький рівень викидів в 

атмосферне повітря. 

17.Низький рівень облаштування та 

впорядкування сміттєзвалищ на 

території району, проблема утилізації 

сміття. 

18. Незадовільний рівень 

протипаводкового захисту та його 

фінансування; висока ймовірність 

настання стихійних лих. 

19.Низький рівень використання 

джерел альтернативної енергії, 

впровадження енергоефективних 

технологій. 

20. Не раціональне використання 

лісових ресурсів (в т.ч. має місце 

незаконна вирубка лісу). 

 

 

 

МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ 

SWOT – аналіз сталого економічного розвитку Вижницького району 

1. Вижницький район 

(потенційно) може бути одним 

із лідерів з розвитку малого та 

середнього бізнесу на 

інноваційній основі: 

а) швидкий розвиток малого і 

середнього підприємництва; 

б) активізація інноваційної 

діяльності; 

в) імпортозаміщення, збільшення 

експорту. 

2. Вижницький район може бути 

1. Політична нестабільність та 

зростання соціальної напруги в 

суспільстві у зв’язку із військовими 

діями на сході країни; 

2. Зарегульованість економіки, 

високий рівень корумпованість. 

3.Шокова коливання курсу 

національної грошової одиниці, 

фінансова нестабільність, погіршення 

інвестиційного клімату в країні. 

4. Довготривала економічна рецесія в 

Україні. 
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територією із високим рівнем 

розвитку інфраструктури, 

насамперед транспортними 

комунікаціями: 

а) залучення інвестицій; 

б) розвиток міст і сільських 

територій району. 

3. У Вижницькому районі надалі 

можуть гармонійно розвиватись 

провідні галузі економіки 

(промисловий сектор, аграрний 

сектор, туризм, будівництво, 

лісове господарство). 

4. Вижницький район може бути 

територією із високим рівнем 

транскордонного співробітництва 

(збільшення товарообігу з 

країнами ЄС, залучення грантових 

коштів на реалізацію проектів 

регіонального розвитку. 

 

5.Недостатність власних фінансових 

ресурсів у господарюючих суб’єктів, 

а також ускладнення запозичення 

коштів на прийнятних умовах. 

6. Погіршення стану комунальної 

інфраструктури району.  

 

Пріоритетні напрями та шляхи їх реалізації Програми: 

у сфері високопродуктивного агропромислового розвитку: 

- заміна оранки поверхневим обробітком грунту – 5480 га (ТОВ 

«Мрія Глибоччини» - 3440 га, ФГ «Джерело» - 720 га,  ТОВ «Агротех» - 940 га, 

ТОВ «Промінь» - 380 га; 

- довести посів під урожай 2016 року озимого ріпака – 2300 га, сої – 

1300 га, соняшника – 300 га; 

- початок роботи сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів «Банилів» в с.Банилів (спільний обробіток землі) та «Шепітчанка» 

в с.Д.Шепіт (переробка дикоростучих ягід та грибів) за підтримки 

Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток 

орієнтований на громаду». 

у сфері розвитку інфраструктури: 

- ремонт доріг загального користування на площі 5500 м2; 

- ремонт моста та дороги резервного сполучення О26001 «Іспас-Майдан-

Лукавці»; 
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- реконструкція водопровідної мережі із забезпеченням цілодобового 

водопостачання м. Вижниця; 

- будівництво та реконструкція очисних споруд і каналізаційних мереж 

м.Вижниця. 

- ремонт моста та дороги О26002 «Вашківці–Коритне–Майдан–Лукавці» 

на ділянці дороги «Бережонка–Коритне–Вашківці» орієнтовною кошторисною 

вартістю 2400,0 тис.грн. 

у сфері розвитку рекреаційно-туристичної галузі: 

- відкриття державним підприємством «Берегометське ЛМГ» 

рекреаційного пункту «Водограй», що знаходиться в Гірсько-Кутському 

лісництві с.Д.Шепіт; 

- відкриття приватним підприємцем Вятковською Н.Т. садиби 

«Заманушка» в с.Багна; 

- будівництво приватним підприємцем Кулінковичем О.Б. туристичної 

бази в с.Мала Виженка; 

- добудова приміщень та будівництво конюшні на природно-

оздоровчому комплексі «Буковинська Черешенька»; 

- розвиток сільського зеленого туризму на базі ПОСП «Надія» 

м.Вашківці. 

у сфері промислового комплексу: 

- введення в експлуатацію промислового підприємства по 

виробництву електроенергії, передачі електроенергії, торгівля електроенергією 

-ТзОВ «Оріанна» с.Мілієве; 

- введення в експлуатацію промислового підприємства по виробництву 

електроенергії ТзОВ «Енергоінвест» (с.Іспас). 

- модернізація обладнання ТОВ «Біоенеріка». 

 у сфері будівництва та енергозбереження: 

- добудова фельдшерсько-акушерського пункту в с.Виженка; 

- будівництво пішохідного переходу через річку Сірет із можливістю 

проїзду автомобіля «швидкої допомоги» смт. Берегомет; 
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-  добудова групових приміщень ДНЗ «Берізка» с. Іспас; 

- ремонт системи опалення та заміна газових котлів на твердопаливні 

у Мигівському НВК орієнтовною кошторисною вартістю 960,0 тис.грн., 

Банилівській ЗОШ І-ІІІ ст. орієнтовною кошторисною вартістю 960,0 тис.грн., 

НВК «Берегометська гімназія» орієнтовною кошторисною вартістю 960,0 

тис.грн., Іспаській ЗОШ І-ІІІ ст. орієнтовною кошторисною вартістю 640,0 

тис.грн. 

- реконструкція сільського клубу під громадський культурний центр 

в с.Черешенька; 

- будівництво дошкільного навчального закладу в с.Карапчів; 

- реконструкція школи в с.Вовчинець. 

Дякую за увагу. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

 

Шановні депутати! 

На виконання листа Чернівецького обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України від 23 грудня          2015 року №01-20/13-

11 «Про припинення дій, що містять ознаки порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції» Вижницькою районною радою було надіслано 

проект рішення по питанню «Про Програму економічного і соціального 

розвитку Вижницького району на 2016 рік» на погодження Чернівецьким 

територіальним відділенням Антимонопольного комітету від 30 грудня 2015 

року №02-30/319 .  

У відповіді територіального відділення Антимонопольного комітету від 

11 січня 2016 року №01-18/19 вказано, що в межах свої повноважень проект 

рішення «Про Програму економічного і соціального розвитку Вижницького 

району на 2016 рік» погоджено.  

Одночасно територіальне відділення рекомендує в проекті рішення 

передбачити положення щодо реалізації конкурентної політики в районі.   

Голосували: прийняти рішення  «Про Програму економічного і 



 
13 

соціального розвитку Вижницького району на 2016 рік» за основу: 

За –29, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про Програму економічного і 

соціального розвитку Вижницького району на 2016 рік»   в цілому: 

За –29, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (51-4/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районної 

програми підтримки ветеранів Афганської війни, учасників бойових дій та 

їх сімей на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням дев’ятнадцятої сесії 

районної ради VІ скликання №59-19/13 від 10 жовтня 2013 року» за основу: 

За –29, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районної 

програми підтримки ветеранів Афганської війни, учасників бойових дій та 

їх сімей на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням дев’ятнадцятої сесії 

районної ради VІ скликання №59-19/13 від 10 жовтня 2013 року»   в цілому: 

За –29, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (52-4/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районної 

програми підтримки діяльності Вижницької районної організації ветеранів 

України на 2011-2016 роки, затвердженої рішенням ІІІ сесії районної ради 

VІ скликання №47-3/10 від 30 грудня 2010 року із внесеними змінами, 

затвердженими рішенням ХVІ сесії районної ради VІ скликання №3-16/13 

від 21 лютого 2013 року» за основу: 

За –29, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районної 

програми підтримки діяльності Вижницької районної організації 
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ветеранів України на 2011-2016 роки, затвердженої рішенням ІІІ сесії 

районної ради VІ скликання №47-3/10 від 30 грудня 2010 року із внесеними 

змінами, затвердженими рішенням ХVІ сесії районної ради VІ скликання 

№3-16/13 від 21 лютого 2013 року»   в цілому: 

За –29, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (53-4/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про Комплексну програму розвитку 

культури Вижницького району на 2016-2018 роки» за основу: 

За –29, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про Комплексну програму розвитку 

культури Вижницького району на 2016-2018 роки»   в цілому: 

За –29, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (54-4/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження районної 

комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств 

населення «Турбота» на 2016-2018 роки» за основу: 

За –29, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження районної 

комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств 

населення «Турбота» на 2016-2018 роки»   в цілому: 

За –29, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (55-4/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Порядку надання 

одноразових грошових допомог малозабезпеченим громадянам, які 

проживають у Вижницькому районі за рахунок районної комплексної 
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програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення 

«Турбота» на 2016-2018 роки» за основу: 

За –29, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Порядку надання 

одноразових грошових допомог малозабезпеченим громадянам, які 

проживають у Вижницькому районі за рахунок районної комплексної 

програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення 

«Турбота» на 2016-2018 роки»   в цілому: 

За –29, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (56-4/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про Комплексну програму розвитку 

туристичної галузі Вижницького району на 2016–2020 роки» за основу: 

За –29, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

На засіданні постійної комісії районної ради з питань промисловості, 

будівництва, транспорту, зв’язку, розвитку підприємництва та туризму було 

внесено наступні зміни:  

- доповнити проект рішення пунктом 5 наступного змісту: 

«5. Відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної 

адміністрації (Федорощак М.М.) спільно із Мигівською сільською радою 

приймати участь в транскордонних проектах з метою будівництва 

водоочисних споруд на території туристичного комплексу «Мигово». 

- пункти 5,6 проекту рішення вважати пунктами 6,7. 

Голосували за пропозицію постійної комісії: 

За –29, утримались – 0, проти – 0. 
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Пропозицію прийнято. 

Голосували: прийняти рішення  «Про Комплексну програму розвитку 

туристичної галузі Вижницького району на 2016–2020 роки»   в цілому: 

За –29, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (57-4/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про комплексну Програму розвитку 

інформаційної та видавничої галузей Вижницького району на 2016-2017 

роки» за основу: 

За –29, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про комплексну Програму розвитку 

інформаційної та видавничої галузей Вижницького району на 2016-2017 

роки»   в цілому: 

За –29, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (58-4/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Комплексної 

програми оздоровлення та відпочинку дітей та розвитку молодіжної 

політики Вижницького району на 2016-2020 роки» за основу: 

За –29, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Комплексної 

програми оздоровлення та відпочинку дітей та розвитку молодіжної 

політики Вижницького району на 2016-2020 роки»   в цілому: 

За –29, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (59-4/16 додається). 

 

Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового 
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управління районної державної адміністрації з питання «Про внесення змін до 

районного бюджету на 2016 рік».     

Шановні депутати! 

В проекті рішення сесії вносяться зміни до рішення третьої сесії 

Вижницької районної ради VІІ скликання від 24 грудня 2015 року  № 43-3/15 

“Про районний бюджет на 2016 рік”, враховуючи закон України “Про 

Державний бюджет України на 2016 рік”, що пов’язано з необхідністю 

приведення обсягів трансфертів з державного бюджету до затверджених в 

Законі України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”, отриманням 

коштів  з інших бюджетів, необхідністю перерозподілу коштів відповідно до 

змін в законодавстві, затверджених при затверджені Закону України “Про 

Державний бюджет України на 2016 рік” передбачених розпорядникам коштів, 

що пов’язано в основному за рахунок зменшення відсотка єдиного соціального 

внеску з 36,3 % до 22 %, зокрема : 

- збільшується обсяг доходної частини районного бюджету в загальній 

сумі 47 564 920 гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі  47 512 920 

гривень та по спеціальному фонду в сумі 52 000 гривень, в тому числі по 

бюджету розвитку 52 000 гривень, за рахунок: 

- збільшення обсягу стабілізаційної дотації з державного бюджету в сумі 

297 800 гривень; 

- збільшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

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

дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги 

по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу в сумі 20 

008 600гривень; 

- збільшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 

природного газу, послуг теплопостачання, водопостачання та водовідведення, 

квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) в 

сумі 23 571 100 гривень; 
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- збільшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та 

рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  в сумі 427 700 гривень; 

- зменшення обсягу субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання пільг з послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг 

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

природного і скрапленого газу на побутові потреби в сумі 1 032 600 гривень; 

- збільшення обсягу освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 3 

579 000 гривень; 

- збільшення обсягу медичної субвенції з державного бюджету в сумі 343 

600 гривень; 

- збільшення обсягу 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 в сумі 

314 220 гривень; 

- цільової субвенції з Лукавецького сільського бюджету районному 

бюджету для фінансування головного розпорядника коштів “Відділ освіти 

Вижницької райдержадміністрації” в загальній сумі 55 500 гривень, в тому 

числі по загальному фонду в сумі 3 500 гривень для придбання запчастин для 

шкільного автобуса Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст., по спеціальному фонду 

(бюджету розвитку) в сумі 52 000 гривень, з них 32 000 гривень для 

капітального ремонту огорожі Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст. та 20 000 гривень для 

придбання комп’ютерної техніки для Вовчинецької ЗОШ І-ІІ ст. 

Внаслідок вищевказаного збільшується загальний обсяг видатків 

районного бюджету на 2016 рік в сумі 47 564 920 гривень, в тому числі по 

загальному фонду в сумі 47 512 920 гривень та по спеціальному фонду 

бюджету розвитку в сумі 52 000 гривень. При цьому, збільшуються затверджені 

обсяги видатків на заробітну плату в сумі 8 114 550 гривень. Зазначене 

пов’язано з отриманням додаткових коштів освітньої та медичної субвенції з 
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державного бюджету та перерозподілу асигнувань відповідно до законодавства. 

За рахунок збільшення обсягу базової дотації з державного бюджету в 

сумі     297 800 гривень, збільшуються асигнування для головного розпорядника 

коштів “Вижницької районної ради” в сумі 150 000 гривень на виконання 

місцевих програм, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету, а 

саме на виконання “Комплексної програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району на 2016-2017 роки” на КТКВМБ 

120100 “Телебачення та радіомовлення” в сумі 50 000 гривень, на КТКВМБ 

120201 “ Періодичні видання (газети та журнали)” в сумі 70 000 гривень, на 

виконання “Районної комплексної програми соціальної підтримки сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і 

поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2015-2016 роки” 

на перевезення призовників в сумі 30 000 гривень. Збільшуються асигнування 

для головного розпорядника коштів районного бюджету “Вижницька районна 

державна адміністрація” на виконання “Комплексної програми розвитку 

інформаційної та видавничої галузей Вижницького району на 2016-2017 роки” 

на КТКВМБ 120201 “Періодичні видання (газети та журнали)” в сумі 70 000 

гривень. Збільшуються асигнування для головного розпорядника коштів 

“Відділ освіти райдержадміністрації” по КТКВМБ 091108 “Заходи з 

оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи” по КЕКВ 2730 “Інші виплати 

населенню” в сумі 77 800 гривень. 

За рахунок збільшення обсягу 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 в сумі 314 220 

гривень, збільшуються асигнування для головного розпорядника коштів 

“Управління соціального захисту населення” в сумі 314 220 гривень по 

КТКВМБ 070303 “Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї)”. 
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За рахунок додаткових коштів освітньої субвенції з державного бюджету 

в сумі 3 579 000 гривень збільшуються асигнування на 2016 рік для 

розпорядника коштів “Відділ освіти райдержадміністрації” по КТКВМБ 070201 

“Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), 

спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми” в сумі 3 549 300 гривень, з них 

на КЕКВ 2111 “ Заробітна плата ”– 909 360 гривень, на КЕКВ 2273 “ Оплата 

електроенергії ”– 283 870 гривень, на КЕКВ 2274 “Оплата природного газу” – 

704 690 гривень, КЕКВ 2275 “Оплата інших енергоносіїв” – 607 300 гривень, на 

КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” в сумі 302 060 

гривень, КЕКВ 2230 “Продукти харчування” в сумі 264 600 гривень, КЕКВ 

2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” в сумі 305 120 гривень, КЕКВ 2250 

“Видатки на відрядження” в сумі 172 300 гривень; на КТКВМБ 070202 “Вечірні 

(змінні) школи” в загальній сумі 29 700 гривень на КЕКВ 2111 “Заробітна 

плата”. 

За рахунок додаткових коштів медичної субвенції з державного бюджету 

в сумі 343 600 гривень збільшуються асигнування на 2016 рік для розпорядника 

коштів “Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації”, з них по КТКВМБ 

080101 “Лікарні” в сумі 121 700 гривень, з них на КЕКВ 2111 “Заробітна 

плата”– 89 500 гривень, на КЕКВ 2220 “Медикаменти та перев`язувальні 

матеріали” в сумі 18 400 гривень, на КЕКВ 2730 “Інші виплати населенню” в 

сумі 13 800 гривень, по КТКВМБ 080300 “Поліклініки і амбулаторії” в 

загальній сумі 163 800 гривень, з них на КЕКВ 2111 “Заробітна плата” – 158 800 

гривень, КЕКВ 2210“ Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ”– 3 200 

гривень, на КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” в сумі 1 800 

гривень, по КТКВМБ 080600 “Фельдшерсько-акушерські пункти” в загальній 

сумі 31 400 гривень, з них на КЕКВ 2111 “Заробітна плата”– 27 700 гривень, 

КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ”– 1 400 гривень, 

КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” в сумі 1 400 гривень, на КЕКВ 

2273 “Оплата електроенергії ”– 400 гривень, КЕКВ 2275 “Оплата інших 

енергоносіїв” – 500 гривень, по КТКВМБ 080800 “Центри первинної медичної 
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(медико-санітарної) допомоги” з загальній сумі 26 700 гривень, з них на КЕКВ 

2111 “Заробітна плата”– 25 200 гривень, КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім 

комунальних)” в сумі 1 500 гривень. 

За рахунок цільової субвенції з Лукавецького сільського бюджету 

виділяються капітальні видатки на проведення капітального ремонту огорожі 

Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст. по КЕКВ 3132 “Капітальний ремонт інших об’єктів” 

в сумі 32 000 гривень, для придбання комп'ютерної техніки для Вовчинецької 

ЗОШ І-ІІ ст. по КЕКВ 3110 “Придбання обладнання та предметів 

довгострокового коритстування” в сумі 20 000 гривень та для придбання 

запчастин для шкільного автобуса Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст. по КЕКВ 2210 

“Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” в сумі  3 500 гривень. 

Крім того, у зв’язку із змінами щодо нарахування єдиного соціального 

внеску, здійснюється перерозподіл асигнувань  по: 

• головному розпоряднику коштів “Вижницька района рада” по 

КТКВМБ 010116 “Органи місцевого самоврядування” зменшуються 

асигнування по КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату” в сумі 116 700 

гривень та збільшуються по КЕКВ 2111 “Заробітна плата” в сумі 50 000 

гривень, КЕКВ 2210“ Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ”– 25 700 

гривень, на КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” в сумі 30 000 

гривень, КЕКВ 2250 “Видатки на відрядження” в сумі 11 000 гривень, по 

КТКВМБ 250404 “Інші видатки” зменшуються асигнування по КЕКВ 2120 

“Нарахування на заробітну плату” в сумі 35 000 гривень та збільшуються по 

КЕКВ 2111 “Заробітна плата” в сумі 18 000 гривень, КЕКВ 2210“ Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар ”– 10 000 гривень, на КЕКВ 2240 “Оплата 

послуг (крім комунальних)” в сумі 5 000 гривень, КЕКВ 2250 “Видатки на 

відрядження” в сумі 2 000 гривень (лист від 04.01.2016 року № 4); 

• головному розпоряднику коштів “Вижницька районна державна 

адміністрація” по КТКВМБ 091101 “Утримання центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді” зменшуються асигнування по КЕКВ 2120 “Нарахування 

на заробітну плату” в сумі 16 000 гривень та збільшуються по КЕКВ 2111 
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“Заробітна плата” в сумі 16 000 гривень (лист від 30.12.2015 року № 443), по 

КТКВМБ 130107 “Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-

юнацьких спортивних шкіл” зменшуються асигнування по КЕКВ 2120 

“Нарахування на заробітну плату” в сумі 52 100 гривень та збільшуються по 

КЕКВ 2111 “Заробітна плата” в сумі 20 000 гривень, КЕКВ 2210 “Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар ” в сумі  10 000 гривень, по КЕКВ 2250 

“Видатки на відрядження” в сумі 21 100 гривень, по КЕКВ 2274 “Оплата 

природного газу” – 1 000 гривень (лист від 05.01.2016 року № 1);  

• по  головному розпоряднику коштів “Відділ освіти 

райдержадміністрації” по КТКВМБ 070201 “Загальноосвітні школи (в т. ч. 

школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 

колегіуми” (за рахунок освітньої субвенції) зменшуються асигнування по КЕКВ 

2120 “Нарахування на заробітну плату” в сумі 4 726 620 гривень та 

збільшуються по КЕКВ 2111 “ Заробітна плата ”– 4 726 620 гривень, по 

КТКВМБ 070202 “Вечірні (змінні) школи” зменшуються асигнування по КЕКВ 

2120 “Нарахування на заробітну плату” в сумі 7 820 гривень та збільшуються 

по КЕКВ 2111 “ Заробітна плата ”–  7 820 гривень, по КТКВМБ 070201 

“Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), 

спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми” (за рахунок коштів районного 

бюджету) зменшуються асигнування по КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну 

плату” в сумі 146 570 гривень та збільшуються по КЕКВ 2111 “ Заробітна плата 

”– 146 570 гривень, по КТКВМБ 070101 “Дошкільні заклади освіти” 

зменшуються асигнування по КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату” в 

сумі 65 180 гривень та збільшуються по КЕКВ 2111 “ Заробітна плата ”– 65 180 

гривень, по КТКВМБ 070401 “Позашкільні заклади освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми” зменшуються асигнування по КЕКВ 2120 

“Нарахування на заробітну плату” в сумі 90 000 гривень та збільшуються по 

КЕКВ 2111 “ Заробітна плата ”– 90 000 гривень, по КТКВМБ 070802 

“Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти” зменшуються 

асигнування по КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату” в сумі 35 500  
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гривень та збільшуються по КЕКВ 2111 “ Заробітна плата ”– 35 500 гривень, по 

КТКВМБ 070804 “Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних 

відділів освіти” зменшуються асигнування по КЕКВ 2120 “Нарахування на 

заробітну плату” в сумі 61 120  гривень та збільшуються по КЕКВ 2111 

“Заробітна плата”–  61 120 гривень, по КТКВМБ 070805 “Групи 

централізованого господарського обслуговування” зменшуються асигнування 

по КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату” в сумі 21 640  гривень та 

збільшуються по КЕКВ 2111 “Заробітна плата”–  21 640 гривень (лист від 

30.12.2015 року № 1728); 

• по головному розпоряднику коштів “Управління  соціального 

захисту населення” по КТКВМБ 091204 “Територіальні центри соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)” зменшуються асигнування по 

КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату” в сумі 277 400  гривень та 

збільшуються по КЕКВ 2111 “Заробітна плата”–  237 400  гривень та по КЕКВ 

2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” в сумі  40 000 гривень 

(лист від 29.12.2015 року № 06-04/834); 

• по головному розпоряднику коштів “Відділ культури 

райдержадміністрації” по КТКВМБ 110201 “Бібліотеки” зменшуються 

асигнування по КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату” в сумі 40 000  

гривень та збільшуються по КЕКВ 2111 “Заробітна плата”–  53 000  гривень, по 

КТКВМБ 110204 “Палацах і будинках культури, клубах та інших закладах 

клубного типу” зменшуються асигнування по КЕКВ 2120 “Нарахування на 

заробітну плату” в сумі 12 500 гривень та збільшуються по КЕКВ 2111 

“Заробітна плата”–  40 400  гривень, по КТКВМБ 110205 “Школи естетичного 

виховання дітей” зменшуються асигнування по КЕКВ 2120 “Нарахування на 

заробітну плату” в сумі 36 800  гривень та збільшуються по КЕКВ 2111 

“Заробітна плата”– 36 800 гривень, по КТКВМБ 110502 “Інші культурно-освітні 

заклади та заходи” зменшуються асигнування по КЕКВ 2120 “Нарахування на 

заробітну плату” в сумі 40 900  гривень (лист від 30.12.2015 року № 01-15/776); 

• по головному розпоряднику коштів “Відділ охорони здоров’я 
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райдержадміністрації” по КТКВМБ 080101 “Лікарні” зменшуються 

асигнування по КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату” в сумі 1 773 000 

гривень та збільшуються по КЕКВ 2111 “Заробітна плата”–  671 000  гривень, 

по КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” в сумі  130 000 

гривень, КЕКВ 2220 “Медикаменти та перев`язувальні матеріали” в сумі 349 

000 гривень, по КЕКВ 2230 “Продукти харчування” в сумі 110 000 гривень, по 

КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” в сумі 16 300 гривень,  КЕКВ 

2273 “Оплата електроенергії ”– 207 200 гривень, КЕКВ 2275 “Оплата інших 

енергоносіїв” – 39 500 гривень, по КЕКВ 2730 “Інші виплати населенню” в сумі 

250 000 гривень, по КТКВМБ 080300 “Поліклініки і амбулаторії” зменшуються 

асигнування по КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату” в сумі 435 760 

гривень та збільшуються по КЕКВ 2111 “Заробітна плата”–  429 400  гривень, 

по КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” в сумі  2000 

гривень, КЕКВ 2220 “Медикаменти та перев`язувальні матеріали” в сумі 2000 

гривень, КЕКВ 2730 “Інші виплати населенню” в сумі 2360 гривень, по 

КТКВМБ 080600 “Фельдшерсько-акушерські пункти” зменшуються 

асигнування по КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату” в сумі 78 540  

гривень та збільшуються по КЕКВ 2111 “Заробітна плата”–  78 540  гривень, по 

КТКВМБ 080800 “Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” 

зменшуються асигнування по КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату” в 

сумі 91 578  гривень та збільшуються по КЕКВ 2111 “Заробітна плата”–  69 300 

гривень, КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” в сумі 22 278 гривень 

(листи від 29.12.2015 року № 1362, від 04.01.2016 року № 4, від 05.01.2016 року 

№ 6). 

Проект рішення здійснено, керуючись  пунктом 17 частини 1 статті 43 і 

статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законом 

України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”, частиною 7 статті 78 

Бюджетного кодексу України, враховуючи зміни до законодавчих актів 

України. 

Дякую за увагу!  
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Зі співдоповіддю слухали: Романюка Іллю Танасійовича – голову 

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

економічного розвитку з питання «Про внесення змін до районного бюджету 

на 2016 рік».   

Шановні депутати! 

На засіданні постійної комісії районної ради було внесено наступні зміни: 

- районній раді – 30,0 тис. грн. для перевезення призовників згідно 

районної комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників 

анти-терористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО 

та вшанування пам’яті загиблих на 2015-2017 роки. 

Голосували за пропозицію депутатів постійної комісії:  

За – 29, утримались – 0, проти – 0. 

Пропозицію прийнято. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2016 рік» за основу: 

За – 29, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2016 рік»   в цілому: 

За –29, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (60-4/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про звільнення від оплати за 

харчування Жебчук Іванни Іванівни, як дитини учасника бойових дій» за 

основу: 

За – 29, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про звільнення від оплати за 

харчування Жебчук Іванни Іванівни, як дитини учасника бойових дій»   в 

цілому: 
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За –29, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (61-4/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Положення про 

помічника-консультанта депутата Вижницької районної ради та опису 

посвідчення помічника-консультанта» за основу: 

За – 29, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Положення про 

помічника-консультанта депутата Вижницької районної ради та опису 

посвідчення помічника-консультанта»   в цілому: 

За –29, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (62-4/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про покладення повноважень з 

питань державної регуляторної політики» за основу: 

За – 29, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про покладення повноважень з 

питань державної регуляторної політики»   в цілому: 

За –29, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (63-4/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про заснування щорічної районної 

премії імені Миколи Шутака в галузі журналістики, драматургії та 

театрального мистецтва» за основу: 

За – 29, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про заснування щорічної районної 
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премії імені Миколи Шутака в галузі журналістики, драматургії та 

театрального мистецтва»   в цілому: 

За –29, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (64-4/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про заснування щорічної  районної 

премії імені Василя Михайлюка в галузі культури (композиторська та 

виконавська діяльність)» за основу: 

За – 29, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про заснування щорічної  районної 

премії імені Василя Михайлюка в галузі культури (композиторська та 

виконавська діяльність)»   в цілому: 

За –29, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (65-4/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про заснування щорічної районної 

премії імені Валерія Васькова в галузі хореографічного мистецтва» за 

основу: 

За – 29, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про заснування щорічної районної 

премії імені Валерія Васькова в галузі хореографічного мистецтва»   в 

цілому: 

За –29, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (66-4/16 додається). 

Питання «Різне»: 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд звернення депутатів 

Вижницької районної ради» за основу: 
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За – 29, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради . 

Шановні депутати! 

Пропонується наступний текст рішення та звернення:  

Прийняти звернення депутатів Вижницької районної ради щодо 

врегулювання діяльності пов’язаної з реалізацію та експортом лісоматеріалів і 

надіслати його до депутата Верховної Ради України І.Рибака, Чернівецької 

обласної державної адміністрації, Чернівецької обласної ради та Чернівецького 

обласного управління лісового та мисливського господарства. 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Вижницької районної ради Чернівецької області VII 

скликання 

Ми, депутати Вижницької районної ради Чернівецької області глибоко 

струрбовані ситуацією, яка склалася на сьогодні у деревообробній галузі, яка 

є домінуючою галуззю на території Вижницького району.  

Прийняття Закону України «Про особливості державного регулювання 

діяльності пов’язані з реалізацією та експортом лісоматеріалів», встановило 

мораторій на експорт круглих лісоматеріалів. 

Для ДП «Берегометське ЛМГ» заборона експорту пиловника діаметром 

від 14 до 20 см. спричинила накопичення на складах цієї продукції та 

призвела до зменшення обсягів реалізації продукції на 2 млн.грн. – 

щомісячно. Споживачі на пиловник таких діаметрів на внутрішньому ринку 

практично відсутні. Для забезпечення фінансової стабільності підприємства 

та для своєчасного отримання коштів на заробітну плату та платежі до 

бюджету, підприємство реалізовувало дрова на експорт. 

Реалізація на експорт дров паливних в кількості 6500 м3 на місяць, 

приносить підприємству дохід до 4040000,00 грн., що дає можливість 

здійснити наступні платежі: 
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- 2 200 000,00 грн. оплата праці працівникам; 

- 600 000,00 грн. сплата ПДВ; 

- 800 000,00 грн. сплата єдиного соціального внеску; 

- 400 000,00 грн. сплата податку з доходів найманих працівників; 

- 40 000,00 грн. сплата військового збору. 

Згідно умов укладених Контрактів між ДП «Берегометське ЛМГ» та 

фірмами SC«CONFANA INDUSTRIES S.R.L.» та СЧ «Пролісок» С.Р.Л.                 

ДП «Берегометське ЛМГ» 30 грудня 2015 року було завантажено для 

відправки 20 залізничних вагонів дровами паливними.  

Однак, в подальшому при подачі ДП «Берегометське ЛМГ» документів 

на Чернівецьку митницю ДФС для митного оформлення даного вантажу, 

митні брокери відмовили у оформлені відповідних документів. Відмову усно 

мотивували тим, що дрова паливні повинні бути завантажені довжиною не 

більше 1 (одного) метра, а оскільки у завантажених вагонах дрова паливні 

були довжиною 3 (три) метри, то даний вантаж, є таким, що не підлягає 

замитненню. 

ДП «Берегометське ЛМГ» вважає дані дії Чернівецької митниці ДФС 

такими, що суперечать чинному законодавству, виходячи з наступного: 

У п.1.1. ГОСТУ 3243-88 Дрова. Технічні умови, зазначено, що по 

вимозі споживача допускаються дрова кратних довжин. 

Відповідно до п.5.2. вказаних вище Контрактів, довжина дров паливних 

повинна бути фіксованою: 2; 3; 4; 5; 6 метрів. 

Отже, ДП «Берегометське ЛМГ», здійснило завантаження вагонів на 

фірми SC «CONFANA INDUSTRIES S.R.L.» та СЧ «Пролісок» С.Р.Л. згідно 

умов даних Контрактів та ГОСТІ" 3243-88. 

Дана ситуація з несвоєчасного виконання умов Контрактів ДП 

«Берегометське ЛМГ» по відвантаженню дров паливних на фірми SC 

«CONFANA INDUSTRIES S.R.L.» та СЧ «Пролісок» С.Р.Л. призведе до 
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невчасної сплати вказаних вище платежів, а також до збільшення 

кредиторської заборгованості (СЧ «Пролісок» С.Р.Л.- 44982 євро та фірми SC 

«CONFANA INDUSTRIES S.R.L.»-20977 євро.), а також виникнення судових 

спорів щодо невиконання умов контрактів по даних фірмах, що поставить 

Чернівецьку область та державу Україну в цілому у негативному світлі перед 

країною Євросоюзу. 

Не врегулювання даного конфлікту та не прийняття відповідних мір, 

підприємство змушене буде: 

- зменшити обсяги рубок деревини на 40%, що спричинить погіршення 

санітарного стану лісів та поширення шкідників і хвороб лісу; 

 - проводити скорочення працівників до 100 чоловік, що в свою чергу 

призведе до їх обурення та соціального вибуху; 

Також зменшення обсягів реалізації та відсутність коштів призведе до 

виникнення значної заборгованості по заробітній платі та по платежах до 

бюджету . за результатами роботи за 4 кв. 2015р. необхідно сплатити до 

бюджету 2,9 млн.грн. в т.ч. до місцевого бюджету - 1,3 млн. грн.). 

Заздалегідь вдячні за співпрацю та взаєморозуміння!     

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд звернення депутатів 

Вижницької районної ради»   в цілому: 

За –29, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (67-4/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд звернення депутатів 

Вижницької районної ради» за основу: 

За – 29, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради . 

Шановні депутати! 
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Пропонується наступний текст рішення та звернення:  

Прийняти звернення депутатів Вижницької районної ради щодо 

спрямування коштів у розмірі 50% відсотків суми перевиконання загального 

обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що 

справляються під час митного оформлення товарів на території Чернівецької 

області і надіслати його до депутата Верховної Ради України І.Рибака, 

Чернівецької обласної державної адміністрації. 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Вижницької районної ради Чернівецької області VII 

скликання 

Ми, депутати Вижницької районної ради, глибоко стурбовані 

напруженою ситуацією, яка виникла щодо проведення ремонту дороги 

загального користування Т-2601 Чернівці - Вашківці - Путила - КПП 

“Руська” Вижницького району Чернівецької області, яка з’єднує 

Путильський, Вижницьий та Кіцманський райони з обласним центром. 

Питання проведення ремонтних робіт на дорогах розглядалось на 

спільному засіданні колегії Вижницької районної державної адміністрації та 

Вижницької районної ради. Проте, вирішення проблем, що склалися з 

проведенням ремонтних робіт виходить за межі можливостей районної 

влади.  

Просимо Вас спрямувати кошти у розмірі 50% відсотків суми 

перевиконання загального обсягу щомісячних індикативних показників 

надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення 

товарів на території Чернівецької області на ремонт автомобільних доріг 

загального користування державного значення, а також доріг комунальної 

власності, що належать територіальним громадам району і доріг загального 

користування місцевого значення (О 26001 Іспас-Майдан-Лукавці та О 26002 

Вашківці-Коритне-Майдан-Лукавці). 
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Враховуючи всю складність ситуації, з метою уникнення соціальної 

напруги серед жителів району, просимо Вас посприяти у вирішенні цього 

питання.  

Заздалегідь вдячні за розуміння та підтримку. 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд звернення депутатів 

Вижницької районної ради»   в цілому: 

За –29, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (68-4/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд звернення депутатів 

Вижницької районної ради» за основу: 

За – 29, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради . 

Шановні депутати! 

Пропонується наступний текст рішення та звернення:  

Прийняти звернення депутатів Вижницької районної ради щодо внесення 

змін до статті 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» і надіслати 

його до депутата Верховної Ради України І.Рибака, Кабінету Міністрів України. 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Вижницької районної ради Чернівецької області VII скликання 

Ми, депутати Вижницької районної ради, глибоко стурбовані 

напруженою ситуацією, яка склалася із забезпеченням організації 

пасажирських перевезень. 

Відповідно до статті 7 Закону України “Про автомобільний транспорт” 

№2344-ІІІ від 05.04.2001 р. забезпечення організації пасажирських перевезень 

на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування, 

що не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути) 

покладається на обласні державні адміністрації, а на приміських автобусних 
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маршрутах загального користування, що не виходять за межі району – на 

районні державні адміністрації. Статтею 44 вказаного вище Закону 

передбачено, що порядок проведення конкурсів визначає Кабінет Міністрів 

України. 

Відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів 

на автобусному маршруті загального користування затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. за №1081 організатором конкурсу 

на міжміському і приміському маршрутах, які не виходять за межі області є 

обласна держадміністрація. 

Даний розподіл повноважень між обласними та районними державними 

адміністраціями на проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

маршрутах, що не виходять за межі території області та маршрутах, що не 

виходять за межі території району призводить до того, що внутрішньорайонні 

неефективні рейси залишаються незатребуваними перевізниками, внаслідок 

чого виникає соціальна напруга серед населення, яке потребує транспортного 

сполучення на відповідних маршрутах.  

З метою зниження соціальної напруги серед населення просимо 

розглянути можливість внесення змін до вищезазначених законодавчих актів в 

частині надання права обласним державним адміністраціям, поряд із 

маршрутами, що не виходять за межі території області, проводити конкурси, на 

маршрутах, які не виходять за межі території району, а саме: викласти абзац 4 

статті 7 Закону України “Про автомобільний транспорт” №2344-ІІІ від 

05.04.2001 р. в наступній редакції – «на приміських і міжміських автобусних 

маршрутах загального користування, що не виходять за межі території 

Автономної Республіки Крим чи області (внутрішньообласні маршрути) та на 

приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за 

межі району – на Раду міністрів Автономної Республіки Крим або обласні 

державні адміністрації. 

Враховуючи всю складність ситуації, з метою уникнення соціальної 

напруги серед жителів району, просимо Вас посприяти у вирішенні цього 
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питання.  

Заздалегідь вдячні за розуміння та підтримку. 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд звернення депутатів 

Вижницької районної ради»   в цілому: 

За –29, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (69-4/16 додається). 

Шановні колеги! 

Про депутатські запити депутатів районної ради:  

- Татарина Ю.Д. стосовно придбання шкільного автобуса в с.Іспас. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Доручити виконавчому апарату районної ради направити вищезазначені 

запити до відповідальних служб Вижницького району. 

За результатами розгляду проінформувати депутатів районної ради та 

районну раду у визначений законодавством термін. 

За –29, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні колеги! 

Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути. 

Четверту сесію районної ради сьомого скликання оголошую закритою. 

 

 

 

Голова районної ради        М.Андрюк  

 

 

 

 

 


