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УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

П Р О Т О К О Л 

п’ятої  сесії районної ради  

VІІ скликання 

25 лютого 2016 року                                                                м.Вижниця 

            1100 год. 

Присутні                         -  32 депутати районної ради 

                                             із  34 (список додається) 

  

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

Президія:  

Вірста С.Д.  – заступник голови районної ради. 

Амельченко В.В. – 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 п’ятої сесії районної ради.  

Обрання  секретаріату: 

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

секретаріат п’ятої сесії районної ради у складі трьох депутатів: 

   За – 32,  проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили:   

Рішення прийняти (додається №70-5/16) 

 

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

комісію п’ятої сесії районної ради.  

   Обрання   лічильної  комісії: 

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

лічильну комісію п’ятої сесії районної ради у складі трьох депутатів: 

   

За – 32,  проти – 0,  утримались – 0. 

Вирішили :   
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Рішення прийняти (додається №71-5/16). 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Шановні члени лічильної комісії! 

Звертаю Вашу увагу, що 23 лютого цього року набули чинності зміни до 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 

до яких надалі голосування депутатів за прийняття рішень на сесіях ради  

здійснюватиметься поіменно. Відповідно до цього лічильній комісії роздані 

бланки для заповнення результатів голосування по кожному проекту рішення. 

Таким чином, члени лічильної комісії повинні слідкувати за тим, як проходить 

голосування по прийняттю проекту  рішення в цілому, і результати поіменного 

голосування кожного депутата ради вносити в ці бланки. Бланки поіменного 

голосування скріплюються підписами членів лічильної комісії. 

Прошу секретаріат і лічильну комісію сесії згідно розданих вам форм 

підраховувати результати поіменного голосування і повідомляти президію про 

них та записувати пропозиції, зміни і доповнення до проектів рішень сесії. 

Обговорення порядку денного та регламенту роботи п’ятої сесії 

районної ради VІІ скликання: 

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

прийняти порядок денний та регламент роботи п’ятої сесії районної ради VІІ 

скликання за основу: 

За – 32,  проти – 0,  утримались – 0. 

Андрюк М.І. - голова районної ради: 

Шановні депутати! 

На засіданні профільних постійних комісій районної ради та спільному 

засіданні колегії районної державної адміністрації і колегії районної ради було 

внесено наступні зміни: 

Питання: 

- 4. «Про затвердження Програми розвитку цивільного захисту, 

забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні 

ситуації у Вижницькому районі на 2016 - 2019 роки»;   
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- 5. «Про внесення змін до Комплексної програми оновлення 

містобудівної документації Вижницького району на період 2012-2016 років, 

затвердженої рішенням десятої сесії районної ради VІ скликання №7-10/12 від 

29 березня 2012 року». 

Розглянути питаннями: 2, 3.   

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

1. Про підтримку звернення Верховинської районної ради від 26 січня 

2016 року «Про звернення районної ради щодо оплати за електроенергію». 

2. Про підтримку звернення Верховинської районної ради від 26 січня 

2016 року «Про звернення районної ради щодо скасування Постанови НКРЕКП 

№3141 від 28.12.2015 року «Про внесення змін до Порядку диференціювання за 

годинами доби тарифів на електроенергію, яка використовується для 

зовнішнього освітлення населених пунктів».  

3. «Про запит депутата районної ради Колотила Г.С.».   

Депутатські запити: 

1. Про запит депутата районної ради Тирон Т.І. 

2. Про запит депутата районної ради Тирон Т.І.  

3. Про запит депутата районної ради Татарина Ю.Д.  

4. Про запит депутата районної ради Татарина Ю.Д. 

5. Про звернення депутатів Вижницької районної ради щодо ремонту 

доріг Т 26-01 та Т 26-09».  

Пропоную включити ці питання розглянути в питанні «РІЗНЕ» порядку 

денного сесії. 

За – 32,  проти – 0,  утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про стан та перспективи розвитку позашкільної освіти. 

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

адміністрації.  

Співдоповідач: Сащук О.М. – голова постійної комісії районної ради з 
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питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту. 

Проект рішення роздається на руки. 

2. Про затвердження Програми розвитку цивільного захисту, забезпечення 

пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у 

Вижницькому районі на 2016 - 2019 роки. 

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

Чернівецькій області ДПРЧ-4 УДСНС України у Чернівецькій області. 

Проект рішення роздається на руки. 

3. Про внесення змін до Комплексної програми оновлення містобудівної 

документації Вижницького району на період 2012-2016 років, затвердженої 

рішенням десятої сесії районної ради VІ скликання №7-10/12 від 29 березня 

2012 року. 

Доповідач: Настюк В.В. - начальник відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури районної 

державної адміністрації. 

Проект рішення роздається на руки. 

4. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2015 рік. 

5. 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. 

Проекти рішень роздаються на руки. 

6. Про затвердження Порядку надання одноразової грошової допомоги за 

рахунок коштів районної комплексної програми соціальної підтримки сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і 

волонтерів, поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2015-

2016 роки». 

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

населення районної державної адміністрації. 
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Проект рішення роздається на руки. 

7. Про звільнення від оплати за харчування дітей у загальноосвітніх 

навчальних закладах району в 2016 році. 

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

адміністрації. 

Проект рішення роздається на руки. 

8. Про призначення Козоріз Т.А. на посаду головного лікаря комунального 

закладу «Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги». 

Доповідач: Назаренко К.Д. – заступник голови районної державної 

адміністрації.  

Проект рішення роздається на руки. 

9. Про внесення змін до Порядку використання коштів на проведення 

депутатської діяльності депутатами районної ради. 

10. Про внесення змін до статутів окремих закладів охорони здоров’я, 

засновником яких є Вижницька районна рада. 

11. Про затвердження Положення про порядок встановлення пам’ятних 

знаків і меморіальних дошок на об’єктах спільної власності територіальних 

громад Вижницького району. 

12. Про Порядок підготовки проектів рішень районної ради. 

13. Про радника голови Вижницької районної ради на громадських засадах. 

14. Про внесення змін до Договору № 1 купівлі-продажу незавершеного 

будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу від 22.04.2004р., укладеного 

між Вижницькою районною радою та МППФ «Атлас». 

15. Про внесення змін до статуту комунального закладу з фізичної культури 

і спорту «Вижницька районна дитячо-юнацька спортивна школа». 

Доповідач по 9-15 питаннях: Голобуцька К.В. – завідувач юридичного 

відділу виконавчого апарату районної ради.  

Проекти рішень роздаються на руки. 

16. Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок. 
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Доповідач: Будз А.Ю. – в.о. начальника Держземгеокадастру у 

Вижницькому районі; 

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

питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони 

довкілля та надзвичайних ситуацій. 

Проект рішення роздається на руки. 

17. Про затвердження розпорядження заступника голови районної ради №81 

від 21 грудня 2015 року «Про затвердження складу комісій районної ради». 

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

Проект рішення роздається на руки. 

18. Про безоплатну передачу основних засобів.   

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

адміністрації.  

Проект рішення роздається на руки. 

19. Різне.  

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

 Голосували:  

Прийняти порядок денний та регламент роботи п’ятої сесії районної ради 

VІІ скликання в цілому: 

За – 32,  проти – 0,  утримались – 0. 

Розгляд питань порядку денного: 

Слухали: Андрича Михайла Георгійовича – начальника відділу освіти 

Вижницької районної державної адміністрації «Про стан та перспективи 

розвитку позашкільної освіти».     

Шановні депутати! 

Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти України, 

засади якої визначено Конституцією України, законами України «Про освіту» 

та «Про позашкільну освіту. Її діяльність спрямована на розвиток здібностей та 
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обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їхніх інтересів, духовних 

запитів і потреб у професійному визначенні. 

 

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року, конкретизовано основні завдання позашкільної освіти. Пріоритетними 

напрямами державної політики щодо розвитку освіти, зокрема позашкільної, 

визначено: «збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів 

для забезпечення рівного доступу дітей та молоді з урахуванням їх 

особистісних потреб до навчання, виховання, розвитку та соціалізації засобами 

позашкільної освіти (створення умов для охоплення різними формами 

позашкільної освіти не менш як 70 відсотків дітей відповідного віку); належне 

навчально-методичне, матеріально-технічне забезпечення позашкільних 

навчальних закладів; підвищення соціального статусу педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів; удосконалення системи підготовки та 

перепідготовки кадрів для позашкільної освіти: державну підтримку 

програмно-методичного забезпечення системи позашкільної освіти; державну 

підтримку програмно-методичного забезпечення системи позашкільної освіти 

шляхом внесення відповідних змін до нормативно-правових актів; 

використання виховного потенціалу системи позашкільної освіти як основи 

гармонійного розвитку особистості; розвиток та підтримку системи роботи з 

обдарованою і талановитою молоддю; урізноманітнення напрямів позашкільної 

освіти, вдосконалення її організаційних форм, методів і засобів навчально-

виховного процесу».  

У Вижницькому районі функціонує 2 будинки дитячої та юнацької 

творчості (Вижницький районний будинок дитячої та юнацької творчості – 

директор Грібович Ольга Степанівна та Вашківецький будинок дитячої та 

юнацької творчості – директор Танасійчук Василь Васильович,  де працює 58 

гуртків з охопленням 929 дітей, що становить 13% від загальної кількості дітей. 

(Охоплення позашкільною освітою в області становить 29% від загальної 

кількості дітей області).  
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 Охоплено позашкільною освітою дітей у Вижницькому БНТД - 8,63 

% від загальної кількості дітей шкільного віку, Вашківецькому БДЮТ- 4,36%.). 

Позашкільні заклади району функціонують відповідно до установчих 

документів. 29.03.2012 року Головним управлінням освіти Чернівецької 

облдержадміністрації проведено державну атестацію Вижницького та 

Вашківецького будинків дитячої та юнацької творчості.  

Дирекції позашкільних навчальних закладів району при сприянні відділу 

освіти райдержадміністрації та підтримки районної ради, районної державної 

адміністрації працюють над оновленням матеріально-технічної бази навчальних 

закладів. Зокрема, для Вижницького БДЮТ у 2015 році закуплено за кошти  

Вижницької міської ради (9 000,00 грн.) та відділу освіти (19 860,00 грн.) - 101 

стілець та 4 столи.       

Згідно рішення п’ятнадцятої сесії районної ради V скликання від 

29.02.2008 р.№46-15/08 “Про прийняття делегованих повноважень від 

Вашківецької міської ради в частині фінансування видатків на утримання 

Вашківецького будинку дитячої та юнацької творчості” з 01.03.2008 року 

делеговано повноваження від Вашківецької міської ради до районного бюджету 

в частині фінансування даної установи.     

Штатна чисельність працівників позашкілля району у 2015 році 

становила 22,19 штатні одиниці. 

Із загальної суми видатків на утримання одного учня у позашкіллі на рік 

спрямовано 496 грн., у 2015 році - 597 грн. 

Середня заробітна плата з нарахуваннями 1-ї штатної одиниці у 2014 

році по позашкільних закладах району склала 2754,24 грн., у 2015 році - 

2303,48 грн. 

Загальна площа всіх приміщень позашкільних закладів становить 607 м2, 

орендована площа становить 970 м2. 

Система позашкільної освіти району - це освітня підсистема, що включає 

не тільки заклади позашкільної освіти, але і загальноосвітні навчальні заклади 

як центри позашкільної освіти у позаурочний та позанавчальний час (діяльність  
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гуртків, секцій, клубів, спортивно-оздоровчих, культурно-освітніх, науково-

пошукових об’єднань на їх базі). Мережа гурткової роботи в загальноосвітніх 

навчальних закладах - органічна і невід’ємна складова розвитку позашкілля в 

районі.  

Предметні, технічні, спортивні та інші гуртки, секції та студії є 

позаурочними організаційними формами навчання, їх завдання - поглиблення 

придбаних на уроках знань, а також розвиток інтересів та здібностей дітей. 

Тому в штатний розпис шкіл обов’язково вводять посаду керівника 

гуртка (секції, студії) у порядку, встановленому Типовими штатними 

нормативами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом 

Міносвіти від 06.12.2010 р. № 1205. 

Зазначеним нормативним документом передбачено введення до 

штатного розпису шкіл посади керівника гуртка, секції, студії у всіх школах: 

при кількості 5–15 класів -  0,5 ставки, при кількості 16–30 класів - 1 ставка; при 

кількості 31 і більше класів — 1,5 ставки. 

Крім того, в школах І–ІІІ ступеня на гурткову роботу військо-

патріотичного та спортивного напряму передбачається додатково 0,5 ставки 

посади керівника гуртка. 

У 2015/2016 навчальному році фінансування гурткової роботи у 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах здійснюється у повному 

обсязі відповідно до духовних запитів  учнів шкіл. 

Станом на 01.09.2015 року гурткової роботи в загальноосвітніх та 

позашкільних закладах відділу освіти Вижницької районної держадміністрації 

охоплено 4062 учні (204 гуртка), що становить 57,3% від загальної кількості 

дітей, в т. ч. по загальноосвітніх школах функціонує 145 гуртків з охопленням 

2183 дітей, що становить 30,8% від загальної кількості дітей.  

У Вижницькому районі функціонує 2 БДЮТи (Вижницький районний 

БДЮТ, Вашківецький БДЮТ), де працює 59 гуртків з охопленням 1587 дітей, 

що становить 22,4% від загальної кількості дітей. Гуртки Вижницького БДЮТ 

працюють за 6 напрямами, Вашківецького БДЮТ за  4 напрямами. 
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Художньо-естетичний напрям - 50 гуртків, у яких охоплені 864 

вихованці, що становить 34,6% до загальної кількості гуртків; 

- туристсько-краєзнавчий напрям - 11 гуртків (149 дітей), що становить 

7,6% до загальної кількості гуртків; 

- спортивний напрям - 27 гуртків (424 дитини), що становить 18,6% до 

загальної кількості гуртків; 

- еколого-натуралістичний напрям -12 гуртків (169 дітей), що становить 

8,3% до загальної кількості гуртків; 

- науково - технічним напрям - 8 гуртків (105 дітей), що становить 5,5% ; 

- військово-патріотичний напрям -27 гуртків (665 дітей), що становить 

18,6% до загальної кількості гуртків. 

Тому необхідно розширити напрями позашкільної освіти і проводити 

роботу відповідно до вимог сьогодення.   

Потребує також розширення мережі науково-технічним гуртків 

(комп’ютерна графіка, робота у програмі фото шоп, підготовка комп’ютерних 

презентацій), туристсько-краєзнавчих  та еколого-натуралістичних гуртків. 

Впродовж 2016 року необхідно віднайти кошти для функціонування, 

затверджених сесією районної ради  у 2013 році, 2 центрів позашкільної освіти: 

еколого-натуралістичного та туристсько-краєзнавчого, що дасть можливість 

вирішити вищезазначені завдання з туристсько-краєзнавчої та еколого-

натуралістичної роботи. А Вашківецький БДЮТ зробити базовим центром з 

науково-технічної творчості.  

Вивчаючи питання гурткової роботи у районі, необхідно внести 

кардинальні зміни щодо вирішення даного питання з метою не тільки більшого 

охоплення дітей гуртковою роботою чи покращення результативності, а й 

матеріально-технічного забезпечення. 

Зокрема, першочергові проблеми навчальних закладів були виокреслені 

під час проведення моніторингового дослідження стану позашкільної освіти та 

позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах було зазначено у 

наказі Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 22.04.14 р. №342 «Про 
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підсумки проведення моніторингового дослідження стану позашкільної освіти 

та позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах». А саме : 

курсова перепідготовка керівників гуртків та відповідна атестація, покращення 

матеріально-технічної бази і її оновлення, налагодження більшої співпраці із 

ЗНЗ району шляхом: складання договорів, в яких буде вказано зобов’язання 

кожної із сторін; покращення організаційно-методичного та кадрового 

забезпечення;  заохочення керівників гуртків, гуртківців. РБДЮТ підтримує 

пропозиції області щодо необхідності скорочення кількості проведення 

обов’язкових заходів, залучення дітей до науково-дослідницької роботи. 

Окрім того, Вижницький БДЮТ потребує проведення капітального 

ремонту даху. У 2010 році районна та обласна комісії, обстежували стан будівлі 

та рекомендувала проведення капітального ремонту даху. Кошторис на 

проведення даних робіт є, але його треба переробити із-за того, що ціни за 6 

років змінилися. За ці роки дирекція закладу питання про проведення 

капремонту РБДЮТ піднімала на різних рівнях влади. Але відповідь одна – 

брак коштів. 

Будівля Вашківецького БДЮТ також потребує ремонту. Існує потреба в 

комп’ютерах, поновленню меблів, музична, фото- та відеоапаратури «бажають 

бути кращими». 

Важливим залишається питання створення умов для доступності молоді 

до якісної позашкільної освіти у Вижницькому РБДЮТ та Вашківецькому 

БДЮТ 

Поліпшення матеріально-технічної та методичної бази майже не 

відбувається: 

- не забезпечується проведення модернізації навчальної, матеріально-

технічної бази, оснащення сучасним обладнанням; 

- заклад забезпечений 2 комп’ютерами, один з яких майже не працює; 

- у 2012 році РБДЮТ  та 2013 році БДЮТ підключені до інтернету; 

- створено сайт РБДЮТ; 

- заклад забезпечений тільки на 45% навчальними та наочними 
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посібниками з питань позашкільної освіти із-за відсутності у кошторисі 

асигнувань на ці витрати. У цьому році в кошторисі взагалі не передбачені 

кошти на такі потреби. Пресу виписує кожен сам собі. 

Вижницький РБДЮТ – просвітницький навчальний заклад, який 

здійснює організаційно-методичне забезпечення, а також на базі  БДЮТ 

проводяться  багато районних заходів, забезпечує участь учнів та їх керівників 

у обласних, Всеукраїнських, міжнародних масових заходах. За 2014 р. всього 

проведено у районі 36 заходів, підготовлено та забезпечено участь учнів 

закладів освіти району у 14 обласних масових заходах, в яких прийняло участь 

1175 дітей. Позашкільними навчальними закладами району за 2015 рік 

проведено 238 різноманітних масових заходів, де було залучено  7352 дитини 

шкільного віку.    

У 2015/2016 навчальному році вихованці позашкільних закладів взяли 

участь у 18 обласних  конкурсах, де вибороли: 

- 5 перших місць (4-Вижницький, 1- Вашківецький); 

- 10 других місць (8 – Вижницький, 2- Вашківецький); 

- 15 третіх місць (11- Вижницький, 4- Вашківецький).  

З 2013 року вихованці Вижницького БДЮТ беруть активну участь у 

Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» 

(«Джура»)», так команда району на  ІІІ обласному етапі конкурсу виборола ІІ 

місце у 2015 році, а у 2014 році –І місце .  

Впродовж року діяльність позашкільних навчальних закладів була 

спрямована на проведення патріотичних, благодійних, волонтерських акцій. 

Зокрема акції «Напиши лист пораненому», «Хвиля доброти», «Голуб миру для 

кожного з нас», всеукраїнський флешмоб «Повертайся живим», «Паростки 

гідності» 

Позашкільними закладами  проводиться значна робота, спрямована на 

формування соціальної активності та громадянської самосвідомості учнівської 

молоді через розвиток органів учнівського врядування. Так на базі 

Вижницького будинку народної творчості та дозвілля активно працює Рада 
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лідерів учнівського самоврядування. 

У минулому навчальному році районна учнівська Рада лідерів 

учнівського самоврядування успішно реалізовувала проекти: «Герої АТО», 

«Рух лідерів + », «Здоровішай на здоров'я».  

Відділом освіти спільно з позашкільними навчальними закладами   

проведено Всеукраїнський конкурс відео-проектів з подолання будь-яких форм 

насильства щодо дітей та просування прав людини і демократичного 

громадянства. На конкурс, ініційований лідерами учнівського самоврядування, 

надійшло більш 50 відео робіт з усього району різних за жанрами та 

сюжетними лініями. 10 з них здобули призові місця. Таким чином, рівень 

педагогічної діяльності працівників позашкілля визначається результативністю 

участі вихованців у районних, обласних, всеукраїнських конкурсах, турнірах, 

фестивалях, змаганнях. За підсумками масових заходів пишуться ухвали журі, 

складаються рейтингові таблиці, учасники нагороджуються грамотами, 

створено районний банк «Обдаровані діти», вихованці БДЮТ нагороджуються 

премією «Надія України». 

Впродовж 5 останніх років вихованці РБДЮТ є учасниками 

Міжнародних фестивалів «Перлина Черемошу», «Зима в Карпатах»». Всі 

учасники займають призові місця. У 2013 р. Лікар Христина, вихованка гуртка 

«Сольний спів» (керівник Бабій Ю.С.) виборола Гран-прі на Міжнародному 

фестивалі пісні і танцю «Перлина Черемошу», в якому приймали участь діти з 5 

країн. У 2015 році троє вихованців гуртка «Сольний спів» (керівник Бабій 

Ю.С.) вибороли 3 призові місця. Дане питання щодо залучення дітей до таких 

заходів потребує покращення. 

Навчально-виховний процес у обох закладах будується відповідно до 

існуючих санітарно-гігієнічних норм. Заняття проводяться впродовж п’яти днів 

у тиждень, що дає можливість вихованцям відвідувати гуртки у зручний для 

них час. 

Значно розширилась мережа гуртків в сільській місцевості. Для 

зручності, дирекції БДЮТ у планує роботу гуртків на базі сільських шкіл, де є 
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відповідна матеріально-технічна база. Тож автоматично відпала проблема 

підвозу дітей. 

У навчальних закладах систематично проводяться творчі звіти, виставки, 

на педагогічних радах розглядається питання результативності участі 

вихованців гуртків в обласних та Всеукраїнських масових заходах. 

Пріоритетною формою підведення підсумків навчально-виховного процесу та 

стимулювання подальшого інтелектуального і творчого зростання всіх 

учасників навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах є 

організація і проведення масових заходів з вихованцями. 

Організаційно-масова діяльність позашкільних закладів  спрямована на 

пропаганду знань, умінь та навичок серед школярів та молоді з урахуванням їх 

здібностей, інтересів, надає можливість реалізувати себе в різних сферах 

творчої діяльності. 

Вашківецький БДЮТ тісно співпрацює з Вижницьким районним БДЮТ, 

Будинком народної творчості та дозвілля. Практично приймає участь у всіх 

масових заходах міста, району, області: 

 «Святий Миколай, до нас завітав» 

 «Щедрий вечір, добрий вечір» 

Свято матусі, сестрички, бабусі 

Тематичний вечір «Ми шануємо вас, ветерани» 

Конкурс «Малюнок на асфальті» 

Свято «У Івана на гостинах» 

Конкурс «Чисті роси» 

Свято «Від Різдва до Йордану» 

Свято «Вашківецька Маланка» 

Регіональний фестиваль «Калинові обереги» 

Регіональний фото-відео фестиваль «Осінні барви Буковини» 

Регіональний фестиваль «Світ талантів Буковини» 

Міжнародний гуцульський  фестиваль 

Міжнародний фестиваль «Перлини Черемошу»         
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Проте, відповідно до п.24 постанови Кабінету Міністрів України від 

06.05.2001 року № 443 “Положення про позашкільний заклад”, випускникам 

позашкільних навчальних закладів, не здійснюється видача відповідних 

документів про позашкільну освіту. 

Важливим залишається і питання підвищення навчального, навчально-

методичного та науково-методичного рівня забезпечення Вижницького РБДЮТ 

та Вашківецького БДЮТ, яке розв’язується шляхом: 

- удосконалення та створення нових освітніх проектів; 

- розроблення навчальних програм і навчально-методичних 

посібників (2 авторські програми: «Мистецтво для дошкільнят», 

«Конструювання з сірників» (автор Іванчук Н.Т.);навчально-методичний 

посібник «Театр-це творчість душі», збірник поезії «Те, що йде від серця» 

(автор Грібович О.С.); 8 пісень для використання у роботі з дітьми (автор 

тексту, музика Бабій Ю.С.); 

- участь у конкурсах педагогічної майстерності «Джерело творчості» 

у номінації «Керівник гуртка 2013» (Стратій В.І.), «Керівник гуртка- 2014» 

(Попович О.С.); «Керівник гуртка 2015» - ІІ місце в області(Грібович О.С.), 

«Керівник гуртка-2016» -(Хаустова Ю. В.)  

- проведення круглих столів, конференцій з питань позашкільної 

освіти; 

- засідань  методичної ради; 

- засідань методичних об’єднань для керівників гуртків декоративно-

прикладного та образотворчого мистецтва; 

- проведення районних семінарів-практикумів, майстер-класів, 

відкритих занять, заходів; 

- вивчення та поширення кращого досвіду роботи з питань 

позашкільної освіти; 

- пропаганди кращих витворів декоративно-прикладного та 

образотворчого мистецтва, розміщених на постійнодіючій виставці у РБДЮТ, 

виставках під час різних масових заходів у центрі міста, РБДЮТ тощо. 
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- участь у створенні обласного анотованого каталогу навчальних 

програм з питань позашкільної освіти. 

За 2011-2015р.р. пройшли курси підвищення кваліфікації 16 

педагогічних працівників, при ІППОЧО, кожен з яких звітував перед 

педколективом про роботу. 

Недоліком у питанні підвищення кваліфікації педпрацівників є те, що за 

звітний період ні директор , ні методист не були на курсовій перепідготовці, 

хоча кожен рік у належний термін, від дирекцій позашкільних навчальних  

закладів подавалися заявки у ІППОЧО на проходження курсової 

перепідготовки. 

Таким чином, слід говорити про порушення педпрацівниками Закону 

України «Про освіту», «Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників» із змінами та доповненнями. 

На виконання доручення голови районної державної адміністрації у 2015 

році було створено робочу групу з питань вивчення ефективності роботи 

гуртків загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, до складу якої 

входили представники фінансового управління, відділу освіти, відділу культури 

районної державної адміністрації.  

Відповідно до алгоритму діяльності робочої групи було проаналізовано 

ефективність гурткової роботи  в закладах освіти, культури та позашкільних 

навчальних закладах, перевірено діяльність гуртків, які дублюються, здійснено 

взаємозвірку списків учнів, зарахованих до гуртків, перевірено режим роботи. 

Робоча група підготувала узагальнення, висновки та пропозиції щодо 

покращення ефективності гурткової роботи та позашкільної освіти. 

Дані матеріали були опрацьовані відділом освіти, керівниками 

навчальних закладів, педагогами району в ході районної серпневої педагогічної 

конференції, на засіданнях педагогічних рад, засіданнях методичних об’єднань 

педпрацівників. 

Перспективи розвитку позашкілля: 

Важливу роль у вихованні підростаючого покоління відіграє 
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позашкільна освіта, яка на сьогодні є чи не єдиною формою, де дитина може 

реалізуватися в творчості.  

Вижниччина – має всі передумови для розвитку якісної позашкільної 

освіти, зокрема, шляхом розвитку мережі гуртків, які діють у загальноосвітніх 

та позашкільних навчальних закладах. 

Для раціонального використання бюджетних коштів, з метою 

забезпечення надання якісних освітніх послуг підростаючому поколінню, 

відділом освіти вивчається питання щодо ефективності функціонування 2-х 

будинків дитячої та юнацької творчості в системі освіти.     

Відділ освіти вивчає питання виконання п.24 Постанови Кабінету 

Міністрів України від 06.05.2001 року № 443 “Положення про позашкільний 

заклад” щодо отримання ліцензій позашкільними закладами, що дасть право 

видавати відповідні документи про позашкільну освіту. Позашкільні навчальні 

заклади тісно співпрацюють із закладами культури. У районі функціонують 5 

шкіл естетичного виховання дітей, з них: Вижницька, Вашківецька, 

Берегометська, Іспаська школи мистецтв та Вижницька художня школа, при 

яких функціонує 6 філій: Вижницької школи мистецтв функціонує філія в 

с.Мілієве, музичний клас в с.Чорногузи; Вижницької художньої школи - філія в 

с.Банилів та в с.Чорногузи; Вашківецької школи мистецтв - філія у с.Банилів; 

Берегометської школи мистецтв - класи в с.Долішній Шепіт, с.Лукавці та 

с.Мигове. 

Гарною перспективою у розвитку позашкільної освіти є відкриття на базі 

Вижницької школи-інтернат імені Назарія Яремчука Буковинського центру 

мистецтв. 

Необхідно зазначити, що для успішної реалізації державної політики в 

сфері освіти, виконання законодавства про освіту, зокрема про позашкільну 

освіту, вкрай важлива підтримка місцевого самоврядування та модернізацію 

позашкільної освіти. 

Дякую за увагу. 

Голосували: прийняти рішення  «Про стан та перспективи розвитку 
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позашкільної освіти» за основу: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про стан та перспективи розвитку 

позашкільної освіти»   в цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (72-5/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Програми 

розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Вижницькому районі 

на 2016 - 2019 роки» за основу: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Програми 

розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Вижницькому районі 

на 2016 - 2019 роки»   в цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (73-5/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до Комплексної 

програми оновлення містобудівної документації Вижницького району на 

період 2012-2016 років, затвердженої рішенням десятої сесії районної ради 

VІ скликання №7-10/12 від 29 березня 2012 року» за основу: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до Комплексної 

програми оновлення містобудівної документації Вижницького району на 

період 2012-2016 років, затвердженої рішенням десятої сесії районної ради 

VІ скликання №7-10/12 від 29 березня 2012 року»   в цілому: 
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За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (74-5/16 додається). 

Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового 

управління районної державної адміністрації з питання «Про затвердження 

звіту про виконання районного бюджету за 2015 рік».     

 

Шановні депутати! 

До державного та місцевих бюджетів за 2015 рік надійшло податків і 

зборів (обов’язкових платежів), що справляються на території району, в сумі 

139 млн.097,1 тис.грн., що в порівнянні з попереднім роком більше на 

63млн.080,9 тис.грн., або у 2 рази.  

В розрізі органів стягнення до зведеного бюджету мобілізовано: 

податковими органами – 121 млн. 931,1 тис.грн., що на 57 млн. 983,9 

тис.грн. та у 2 рази більше, ніж за 2014 рік; 

іншими органами, за якими закріплено контроль за справлянням 

(стягненням) платежів до бюджету – 17млн. 166,0 тис.грн. (+ 5 млн.097,0 

тис.грн., або 42,2 %). 

До державного бюджету надійшло доходів в сумі 81,1 млн.грн., що в 

порівнянні з минулорічними надходженнями більше на 51,7 млн.грн. (у 3 рази) 

за рахунок рентної плати за природній газ,  податку та збору на доходи 

фізичних осіб, ПДВ з вироблених в Україні товарів. 

До загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району в 2015 

року (без міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів у сумі 50 млн.169,3 

тис.грн., що в порівнянні з фактичними надходженнями за аналогічний період 

2014 року більше на 15 млн.992,4 тис.грн., або 46,8% (у порівняльних умовах). 

До загального фонду надійшло 42 млн.974,4 тис.грн. при уточненому 

плані на 2015 рік 37 млн.587,5 тис.грн. Планові показники по району виконані 

на 114,3% (+5 млн.387 тис.грн.) за рахунок перевиконання податку та збору на 

доходи фізичних осіб на 2 млн.746,5 тис.грн. (16,9%), акцизного податку у  сумі 

592,0 тис.грн.(8,2%), плати за землю на 867,2 тис.грн. (17,7 %), єдиного 
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податку на 747,4 тис.грн.(13,6%). Забезпечено виконання плану на 2015 рік 

усіма 18 бюджетами району, з них перевиконано на 5 % і більше по 15 

бюджетах, менше по Берегометському селищному бюджету, Лукавецькому та 

Міліївському сільських  бюджетах. 

 Доходи загального фонду до 2014 року в цілому по району 

збільшилися на 14 млн.355,0 тис.грн.(50,2%) (у порівняльних умовах) у зв’язку 

із збільшенням надходжень рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів на 414,7 тис.грн.(23,7%), податку та збору на доходи фізичних осіб на 

3 млн.645,2 тис.грн.(23,7%), по акцизному податку на 7 млн. 827,1 тис.грн.(не 

надходив), платі за землю на 1 млн.328,9 тис.грн.(29,9%), єдиному податку 

983,6 тис.грн.(18,7%). 

Найбільше надійшло до загального фонду місцевих бюджетів податку та 

збору на доходи фізичних осіб 44,2%, плати за землю, питома вага якого 

становить 13,4%, єдиного податку 14,5 %, акцизного податку – 18,2%. 

До спеціального фонду надійшло доходів в сумі 7 млн.194,9 тис.грн., що 

складає 108,5%(+565,1 тис.грн.) до плану на 2015 рік та на 1 млн.624,9 

тис.грн.(29,2%) більше 2014 року у порівняльних умовах. 

Видатки 

За 2015 рік проведено видатків всього в сумі 338 млн. 635,6 тис.грн., або 

98,1 % до уточненого плану на 2015 рік, в т.ч. по загальному фонду в сумі 321 

млн.877,2 тис.грн., або 98,9 % до уточненого плану на рік, по спеціальному 

фонду 16 млн. 758,4 тис.грн., або 85,1 % до  уточненого плану на рік . 

За 2015 рік до загального і спеціального фондів районного бюджету (без 

врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів 21 млн.657,9 

тис.грн., або 115,8 % ( +2 млн.957,1 тис.грн.) до плану на 2015 рік та на 6 млн. 

227,0 тис.грн. (40,4 %) більше надходжень  попереднього року. 

До загального фонду надійшло доходів 19 млн.133,5 тис.грн., або 117,3% 

до плану на 2015 рік та більше на 6 млн.063,5тис.грн.(46,4 %) порівняно з 

попереднім роком. 

У розрізі основних доходних джерел до загального фонду районного 
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бюджету надійшло: 

- податку та збору на доходи фізичних осіб –19 млн. 008,8 тис.грн., або 

116,9 % (+2 млн.746,5тис.грн.) до плану на 2015 рік та на 6 млн.205,1 тис.грн. 

(48,5 %) більше, ніж за 2014 рік. 

В обсязі доходів загального фонду районного бюджету надходження 

зазначеного податку становлять 99,3 %; 

- податку на прибуток підприємств районної комунальної власності –68,6 

тис.грн., або 168,5 % (+27,9 тис.грн.) більше плану на 2015 рік та на 38,3 

тис.грн., або 35,8% менше попереднього року.  

- частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій районної 

комунальної власності, що вилучається до бюджету – 19,5 тис.грн., або у 2 рази 

(11,4 тис.грн.) більше плану 2015 року та на 7,3 тис.грн., або 27,2% менше 

попереднього року.  

 До спеціального фонду районного бюджету за звітний період 

надійшло 2 млн. 524,4 тис.грн., або 105,6 % (+134,8 тис.грн.) до уточненного 

плану на звітний період та збільшились до 2014 року на 163,5 тис.грн. (6,9 %).  

У розрізі основних платежів до спеціального фонду районного бюджету 

надійшло: 

- власних надходжень бюджетних установ і організацій – 2 млн. 492,2 

тис.грн. (98,7% загального обсягу надходжень спеціального фонду), або на 

150,7 тис.грн. (6,4 % ) більше попереднього року, з них надходжень від плати за 

послуги, що надаються бюджетними установами –1 млн. 518,8 тис.грн.,107,3% 

(+103,9 тис.грн.) до плану на 2015 рік та в порівнянні з минулим роком більше 

на 236,1 тис.грн. (18,4%); інших джерел власних надходжень (в т.ч. благодійних 

внесків) – 973,5 тис.грн., 100,0%(+0,2 тис.грн.), що на 85,3 тис.грн., або на 8,1 % 

менше від аналогічного періоду 2014 року.  

З районного бюджету за 2015 рік на утримання бюджетних установ та 

здійснення заходів проведено видатків в загальній сумі 309 млн. 753,8 тис.грн., 

або 98,7 % до уточненого плану на 2015 рік, з них видатків районного бюджету 

(без міжбюджетних трансфертів, які перераховані сільським, селищному, 
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міським  бюджетам) у сумі 287 млн.137,7 тис.грн., або 98,9 % до плану 2015 

року з урахуванням змін ( 290 млн. 429,2 тис.грн.) та на 33 млн.196,9 тис.грн., 

або на 13,1% більше ніж за відповідний період попереднього року, з них: 

- загального фонду – 304 млн. 002,9 тис.грн. (99,1% до плану на  2015 рік  

з урахуванням змін, план – 306 млн. 656,4 тис.грн.), що на  35 млн. 354,4 

тис.грн., або на 13,2 відсотка більше відповідного періоду попереднього року; 

- спеціального фонду –  5 млн. 750,9 тис.грн. (79,6 % до плану на  2015 рік  

з урахуванням змін,, план 7 млн. 225,2 тис.грн.), що менше на 1 млн. 284,2 

тис.грн. 2014 року, або на 18,2 %. 

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 2015 рік склали 111 

млн.410,4 тис.грн. і збільшилась у порівнянні з 2014 роком на 10 млн.005 

тис.грн. (+10,4%), в тому числі за рахунок освітньої субвенції в сумі 66 млн. 

847,3 тис.грн., медичної субвенції - в сумі 29 млн. 316,1 тис.грн., оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв – 9 млн. 132,2 тис.грн. (+2 млн. 8 тис.грн., 

або 44,4%), придбання медикаментів та продуктів харчування – 6 млн. 907,5 

тис.грн. (+ 0,6 тис.грн., або 9,5%), виплату субсидій і поточних трансфертів 

населенню 168 млн.631 тис.грн. (+40 млн.004 тис.грн., або 31,5 %). 

У розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету проведені 

наступні видатки. 

На утримання апарату районної ради (КФКВ 010116) видатки загального 

фонду при уточненому плані на 2015 рік – 1 млн. 317,0 тис.грн. склали 1 млн. 

317,0 тис.грн.(100 %) та більше на 131,9 тис.грн.(+11,13%) порівняно з 

відповідним періодом 2014 року. На оплату праці з нарахуваннями 

профінансовано видатків в сумі 1млн.095,7 тис.грн. (83,2 % до загальної суми 

видатків), що більше на 108,0 тис.грн. (+10,9%) порівняно з попереднім роком. 
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Із загальної суми видатки загального фонду по районній раді склали: 

- на соціальний захист та соціальне забезпечення (видатки на виплату 

матеріальної допомоги за зверненнями до депутатів) – 112,0 тис.грн., або 100% 

до попереднього року; 

- на фінансову підтримку громадських організацій - 95,0 тис.грн., з них 

35,0 тис.грн. на районну програму підтримки ветеранів Афганської війни, 

учасників бойових дій та їх сімей на 2014-2018 роки, що на 3,0 тис.грн. менше 

2014 року, 10,0 тис.грн. на заходи із підтримки діяльності районної організації 

реабілітованих,  50,0 тис.грн. на районну програму підтримки діяльності 

Вижницької районної організації ветеранів України на 2011-2016 роки; 

-  на підтримку редакції районного радіомовлення «Хвилі Черемошу» – 

90,0 тис.грн., або на 10,0 тис.грн., більше (12,5%) попереднього року;  

- на фінансування комплексної програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району на 2011-2015 роки на висвітлення 

діяльності (районної ради) – 85,5 тис.грн., або на 9,5 тис.грн. менше  до 

попереднього року; 

- на фінансування комплексної програми профілактики правопорушень у 

Вижницькому районі Чернівецької області  на 2013-2015 роки - 30,0 тис.грн., 

або на 65,0 тис.грн. менше попереднього року; 

- на фінансування комплексної програми забезпечення пожежної безпеки 

та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та події у Вижницькому 

районі на період 2011-2015 роки- 50,0 тис.грн., або на 10,0 тис.грн. більше 

попереднього року; 

- на фінансування комплексної програми розвитку місцевого 

самоврядування Вижницького району на 2012-2016 роки( на виплату 

матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам по зверненнях депутатів 

районної ради ) - 112,0 тис.грн. 

        - інші видатки (КФКВ 250404) – 492,2 тис.грн. та на 22,3 

тис.грн.(4,7%) більше до попереднього року, з них на оплату праці з 

нарахуваннями відділу по обслуговуванню адміністративного будинку – 336,0 
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тис.грн.(68,3% до загальної суми). 

По головному розпоряднику коштів “Відділ освіти райдержадміністрації” 

видатки склали 88 млн, 419,2 тис.грн., в т.ч.  загального фонду в сумі 85 млн. 

666,5 тис.грн., або 99,5 % до уточненого плану на відповідний період (86 

млн.122,0 тис.грн.) та більше попереднього року на 9 млн.173,6 тис.грн.(12 %), 

з них за рахунок освітньої субвенції 79 млн. 032,4 тис.грн.(97% до уточненого 

плану на рік), коштів районного бюджету 6 млн.634,1 тис.грн.(96,7 % до 

уточненого плану на рік), субвенцій з місцевих бюджетів 226,3 тис.грн., в 

т.ч.(на придбання паливно-мастильних матеріалів для перевезення дітей на 

фестивалі, конкурси та змагання 3,0 тис.грн., поточний ремонт шкільних 

доріжок для Вашківецької ЗОШ І-ІІІ ст. 59,2 тис.грн., поточний ремонт 

приміщення Берегометської гімназії 20,0 тис.грн., поточний ремонт 

Вижницької гімназії 25,0 тис.грн., для НВК Вашківецької  гімназії на поточний 

ремонт покрівлі навчального корпусу та заміни вікон 50,0 тис.грн., для 

Вашківецького БДЮТ на поточний ремонт та гідроізоляції фасаду, стіни 

приміщень 4,0 тис.грн., поточний ремонт приміщення Берегометської гімназії 

5,0 тис.грн., поточний ремонт приміщення Берегометської СШ №2 8,0 тис.грн., 

поточний ремонт приміщення Берегометської СШ №3 5,0 тис.грн., поточний 

ремонт приміщення Берегометської СШ №4 5,0 тис.грн., на поточний ремонт 

будинку дитячої творчості та юнацтва 3,0 тис.грн., оплата за послуги по 

установці вікон у Великівській ЗОШ І-ІІ ст. 3,0 тис.грн., придбання меблів для 

БДЮТ 20,0 тис.грн.);  по спеціальному фонду в  сумі 2 млн.752,6 тис.грн., або 

76,05 % до уточненого плану на відповідний період (3 млн.619,4 тис.грн.,), в 

т.ч. за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів 838,4 тис.грн. 

Із загальної суми спрямовано на оплату праці з нарахуваннями - 71 млн. 

454,2 тис.грн.(99,7 % до уточненого плану на рік) та більше попереднього року 

на 5 млн. 835,78 тис.грн. (8,9 %), в тому числі за рахунок освітньої субвенції 66 

млн.847,3 тис.грн.(99,8%), за рахунок коштів районного бюджету 4 млн.606,9 

тис.грн.(97,2%),  харчування дітей та учнів – 4 млн.839,2 тис.грн.(99,2 % до 

уточненого плану на рік) та більше попереднього року на 177,4 тис.грн. (4,0 %), 
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оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5 млн.861,6 тис.грн.(98,0 % до 

уточненого плану на рік) та більше попереднього року  на 1 млн. 424,9 тис.грн. 

(32,1 %). 

Середня вартість харчування 1 діто-дня в загальноосвітніх закладах по 

загальному фонду за 2015 рік склала 7,24 грн. при запланованих на 2015 рік 7 

грн. (+3,4 %), в НВК (дошкільні відділення) 8,67 грн., та ДНЗ -5,36 грн.. 

По спеціальному фонду видатки склали 2 млн.752,6 тис.грн., або 76,05 % 

до уточненого плану на відповідний період(3 млн.619,4 тис.грн.). Надійшло 

платних послуг коштів в загальній сумі 690,0 тис.грн., в тому числі від надання 

в оренду приміщень – 76,0 тис.грн., від  здачі макулатури та металобрухту – 5,9 

тис.грн., від плати за харчування в НВК – 159,0 тис.грн.,  в дитячих дошкільних 

закладах – 74,7 тис.грн.,  крім того благодійні внески - 374,4 тис.грн.  

Із загальної суми видатків: 

- на утримання 2 дитячих дошкільних установ видатки по загальному 

фонду склали 961,1 тис.грн., з них на  оплату праці з нарахуваннями – 750,8 

тис.грн.; 

- на утримання загальноосвітніх закладів видатки по загальному фонду 

склали 81 млн. 247,3 тис.грн., або більше попереднього року на 8 млн.229,8 

тис.грн.(11,3 %), з них на оплату праці з нарахуваннями – 68 млн.078,2 тис.грн., 

або більше відповідно на 5 млн.350,6 тис.грн.(8,5%). 

 По спеціальному фонду капітальні видатки 2 млн.752,6 тис.грн., або 76,5 

%, з них за рахунок освітньої субвенції 200,0 тис.грн. на оснащення кабінетами 

Вижницької гімназії, за рахунок районного бюджету 997,0 тис.грн., в т.ч. на 

капітальний ремонт системи опалення та котельні НВК “Вашківецька гімназія” 

460,0 тис.грн., капітальний ремонт фасаду Вижницької 50,0 тис.грн., 

капітальний ремонт котельні Бережницького НВК 487,1 тис.грн., субвенцій з 

місцевих бюджетів -838,4 тис.грн., в т.ч. часткова заміна вікон Банилівської 

ЗОШ І-ІІІ ст. 30,0 тис.грн., часткова заміна вікон Бережницький НВК 15,0 

тис.грн., капітальний ремонт приміщення 25,0 тис.грн., капітальний ремонт 

шкільного автобуса Іспаського НВК  20,0 тис.грн., капітальний ремонт 
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шкільного автобуса Міліївської ЗОШ І-ІІІ ст.-10,0 тис.грн., капітальний ремонт 

шкільного автобуса НВК “Вашківецька гімназія” 7,0 тис.грн., капітальний 

ремонт внутрішньої вбиральні Вашківецької ЗОШ І-ІІІ ст. 77,6 тис.грн., 

капітальний ремонт шкільного автобуса Вашківецької ЗОШ І-ІІІ ст. 30,0 

тис.грн., капітальний ремонт кахельних пічок у Волоцькій ЗОШ І-ІІ ст. 5,1 

тис.грн., заміна вікон будівлі Долішньошепітського НВК 63,0 тис.грн., 

капітальний ремонт  фасаду Вижницької ЗОШ І-ІІІ ст. 27,6 тис.грн., 

капітальний ремонт Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст. 42,0 тис.грн., капітальний ремонт 

пічок Вовчинецької ЗОШ 20,0 тис.грн., для придбання 3 комплектів макетів 

учбових автоматів та 10 штук пневматичних гвинтівок для Коритненської ЗОШ 

І-ІІІ ст. 40,0 тис.грн., придбання двох комплектів дитячих двохярусних ліжок 

10,0 тис.грн., придбання комп’ютера для Долішньошепітського НВК 10,0 

тис.грн., придбання макету автомата для викладання допризовної підготовки у 

Лукавецькій ЗОШ І-ІІІ ст. 4,5 тис.грн., капітальний ремонт класного 

приміщення Чорногузівської ЗОШ І-ІІІ ст. 12,0 тис.грн., для придбання 

обладнання для дитячого майданчика 39,6 тис.грн. Черешенської ДНЗ, 

капітальний ремонт шкільного автобуса в Чорногузівській ЗОШ І-ІІІ ст. 10,0 

тис.грн., оплата експертизи робочого проекту капітального ремонту котельні 

Вашківецької ЗОШ І-ІІІ ст. 1,3 тис.грн., на капітальний ремонт спортивного 

залу 50,0 тис.грн. Лопушнянської ЗОШ І-ІІІ ст., капітальний ремонт системи 

опалення НВК “Вашківецька гімназія” 278,6 тис.грн., капітальний ремонт 

шкільного автобуса Мигівської НВК 10,0 тис.грн., за рахунок благодійних 

внесків 373,6 тис.грн.; 

- на утримання вечірніх шкіл видатки –144,8 тис.грн., або менше 

попереднього року  на 11,6 тис.грн. (7,4 %); 

- на утримання позашкільних закладів освіти видатки склали 948,9 

тис.грн., або більше відповідно на 36,5 тис.грн.(20,4 %), з них на  оплату праці з 

нарахуваннями – 865,9 тис.грн., або більше ніж в попередньому році  на 124,0 

тис.грн. (16,7 %); 

  - на утримання методичного відділу видатки склали 507,7 тис.грн., або 
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менше на 149,9 тис.грн.(22,8 %), з них на  оплату праці з нарахуваннями – 461,5 

тис.грн., або менше на 100,1 тис.грн. (17,8 %) до 2014 року; 

- на утримання централізованої бухгалтерії видатки по загальному фонду 

склали 975,6 тис.грн., або більше до попереднього року на 60,2 тис.грн. (6,6 %), 

з них на  оплату праці з нарахуваннями -  863,8 тис.грн., або більше на 67,5 

тис.грн. (8,5 %); 

- на утримання відділу централізованого господарського обслуговування 

видатки склали 462,2 тис.грн., або більше на 8,7 тис.грн. (1,9 %), з них на  

оплату праці з нарахуваннями – 289,2 тис.грн., або менше на 1,1 тис.грн. (0,4%); 

-  на допомогу дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського 

піклування, яким виповняється 18 років, видатки склали 27,2 тис.грн., або 

більше на 5,5 тис.грн.  (25,3 %); 

- видатки з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 198,9 

тис.грн., або менше попереднього року на 79,9 тис.грн. (28,7 %); 

-  видатки на фізичну культуру і спорт (утримання ДЮСШ) – 192,8 

тис.грн., або 100% до плану на рік( так як школа реорганізована, видатки 

передані Вижницькій райдержадміністрації), з них на оплату праці з 

нарахуваннями – 175,8 тис.грн. 

По головному розпоряднику коштів “Управління соціального захисту 

населення районної державної адміністрації” видатки загального фонду на 

утримання установ і здійснення заходів та виплат склали 150 млн.149,1 тис.грн. 

(99,6% до уточненого плану на 2015 рік) та  більше попереднього року на 18 

млн. 664,0 тис.грн.(14,2 %). Видатки спеціального фонду – 489,5 

тис.грн.(91,9%), або більше до відповідного попереднього року  на 322,3 

тис.грн., або 297,8%. 

Із загальної суми видатки загального фонду на утримання Вижницького 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) склали  3 млн. 894,2 тис.грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями – 3 
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млн.249,1 тис.грн.(98,0% до уточненого плану), або на 346,4 тис.грн.(11,9%) 

більше до попереднього року, харчування – 234,0 тис.грн. (100 %) до 

уточненого плану, або більше на 35,0 тис.грн.( 17,6%)  до попереднього року, 

оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 96,4 тис.грн.(77%) до уточненого 

плану, або більше на 18,9 тис.грн.(24,4%) до попереднього року. Вартість 

одного ліжко-дня харчування підопічних в будинку людей похилого віку 

с.Коритне склала 28,07 грн., по загальному фонду. 

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, інвалідам та дітям- 

інвалідам в сумі 145 млн.815,2 тис.грн., або на 18 млн.144,3 тис.грн.( 14,2 %) 

більше попереднього року, з них : 

- на надання пільг окремим категоріям громадян в сумі 7 млн. 457,9 

тис.грн., або на 2 млн.250,0 тис.грн. більше попереднього року, з них: 

учасникам ВВВ, діти війни – 3 млн.573,3 тис.грн., або на 1 млн.229,8 тис.грн. 

більше до попереднього року; ветеранам МВС та військовослужбовцям – 285,6 

тис.грн., або на 80,3 тис.грн більше до відповідного періоду попереднього року; 

учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС –138,3 тис.грн., або на 53,4 тис.грн. більше 

відповідного періоду попереднього року; за професійною ознакою – 871,0 

тис.грн., або на 344,7 тис.грн. більше відповідного періоду попереднього року; 

багатодітним сім’ям – 1 млн.716,9 тис.грн., або на 894,8 тис.грн. більше 

попереднього року; компенсаційні виплати по пільгах з послуг зв’язку – 142,2 

тис.грн., або на 8,0 тис.грн. (5,3 %) менше попереднього року; компенсаційні 

виплати за пільгове перевезення автотранспортом –453,4 тис.грн., або на 41,5 

тис.грн. менше попереднього року; компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

залізницею – 277,1 тис.грн., або на 16,2 тис.грн. більше попереднього року.  

Найбільшу питому вагу складають пільги за використаний природний 

газ- 62,4 % (4млн.652,7 тис.грн.), електроенергію – 13,7% (1млн.019,6 тис.грн.), 

тверде паливо скраплений газ – 10,9% (812,8 тис.грн.) пільгові перевезення 

9,8% (730,5 тис.грн.; 
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- на виплату житлових субсидій населенню на ЖКП видатки склали в 

сумі 10 млн. 205,6 тис.грн., або на 8 млн.453,8 тис.грн., (568 %) більше 

відповідного періоду попереднього року. Найбільшу питому вагу складають 

виплати житлових субсидій за споживання природного газу 83,8% (8 млн.555,4 

тис.грн.), тверде паливо 9,7 %( 986,3 тис.грн.), електроенергію  5,1 % (517,7 

тис.грн.); 

- на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, 

інвалідам з дитинства, дітям інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям 

та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 

в сумі 126 млн. 334,4 тис.грн., або на 7 млн.196,7 тис.грн.(6,0%) більше 

відповідного періоду попереднього року. Найбільшу питому вагу в зазначених 

виплатах складають виплати допомоги при народженні дитини – 38,2% (48 млн. 

265,7 тис.грн.), виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям- 44,6% (56 млн.329,5 тис.грн.), державна соціальна допомога інвалідам з 

дитинства – 8,8 % (11 млн.120,4 тис.грн.) та виплати допомоги  на дітей 

одиноким матерям -  4,0 % (5 млн. 093,5 тис.грн.); 

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 

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

профінансовано в сумі 1 млн. 817,3 тис.грн. або 83,0 % до уточненого плану на 

рік та на 243,7 тис.грн.(14,5%) більше попереднього року. 

За 2015 рік на виконання районної комплексної програми соціальної 

підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2013-2015 роки 

профінансовано коштів в сумі 350,0 тис.грн., що більше на 33,6 тис.грн. в 

порівнянні з 2014 роком. Рішенням 34 сесії районної ради від 17.09.2015 року 

затверджено Програму матеріально-технічного забезпечення управління 

соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації на 2015-2017 

роки в сумі 20,0 тис.грн., профінансовано 20,0 тис.грн. 
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По головному розпоряднику коштів “Вижницька районна державна 

адміністрація” видатки загального фонду за 2015 рік склали 1 млн. 019,6 

тис.грн., з них: 

• на утримання центру соціальних служб для молоді – 154,5 тис.грн., 

що на 293,6 тис.грн. (-65,5%) менше до 2014 року у зв’язку із скороченням 15 

ставок соціальних працівників; 

• виконання заходів центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді склали 10,0 тис.грн. Проведено 5 заходи (соціальний супровід 

прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу) з питань сім’ї, дітей та 

молоді. Середня вартість одного заходу  становить 2000 грн.  

• на виконання програми  подолання дитячої бездоглядності і 

безпритульності у Вижницькому районі на 2012-2016 роки - 5,0 тис.грн.; 

• на виконання програми реалізації державної політики з питань сім’ї 

дітей та молоді, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок та чоловіків у Вижницькому районі на 2013-2015 роки - 

10,0 тис.грн., що на 5 тис.грн. менше до попереднього року; 

• виконання програми розвитку інформаційної та видавничої галузей 

Вижницького району на 2011-2015 роки на висвітлення діяльності органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування – 85,5 тис.грн., що на 9,5 

тис.грн. менше до попереднього року; 

• виконання програми розвитку інформаційної та видавничої галузей 

Вижницького району на 2011-2015 роки для книговидання – 10,0 тис.грн.; 

• видатки на фізичну культуру та спорт за 2015 рік склали 606,2 

тис.грн., в тому числі на утримання та навчально-тренувальну роботу 

Міліївської ДЮСШ – 217,7 тис.грн., на проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань Міліївської ДЮСШ - 79,2 тис.грн., на утримання апарату 

управління та проведення навчально-тренувальних зборів та змагань ФСТ 

«Колос» - 108,5 тис.грн., на утримання та навчально-тренувальна робота 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл фінансування яких з липня п.р. передано від 

головного розпорядника коштів райбюджету “Відділ освіти 
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райдержадміністрації” проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань 

(якi проводяться громадськими органiзацiями фізкультурно-спортивної 

спрямованості) до Вижницької РДА спрямовано – 175,8 тис.грн., на навчально-

тренувальну роботу дитячо-юнацької спортивної школи, на проведення 

навчально-тренувальних зборів і змагань (які проводяться громадськими 

організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості) ФСТ «Колос»  – 25,0 

тис.грн.;  

• на виконання районної цільової соціальної  програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки видатки склали 79,2 тис.грн., або 

100% до плану та на 73,0 тис.грн. більше попереднього року; 

• на виконання комплексної програми оновлення містобудівної 

документації району на період 2012-2016 роки  видатки склали 105,2 тис.грн., 

що на 35,2 тис.грн. більше попереднього року; 

• на виконання програми сприяння функціонування центру надання  

адміністративних послуг у Вижницькоиу районі на 2014-2016 роки - 9,0 

тис.грн., що менше в порівнянні з 2014 роком на 16,0 тис.грн. 

Із загальної суми видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 306,5 

тис.грн. (100% до плану на 2015 рік) та менше на 22 млн.796,9 тис.грн.(-98,6%) 

порівняно з 2014 роком зв’язку із створенням відділу охорони здоров’я, який є 

головним розпорядником коштів по закладах охорони здоров’я, що до грудня 

2014 року фінансувалися через Вижницьку РДА; оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв – 5,4 тис.грн.(100% до плану) та менше на 1 млн. 673,7 тис.грн.(-

99,9%) відповідно.  

По головному розпоряднику коштів “Відділ охорони здоров’я 

райдержадміністрації ” видатки на утримання закладів охорони здоров’я району 

по загальному фонду склали 36 млн.318,5 тис.грн., що становить 98,9 % до 

плану(-400,4 тис.грн.), з них за рахунок медичної субвенції 35 млн.727,5 

тис.грн., районного бюджету 591,0 тис.грн., субвенцій з місцевих бюджетів 94,0 

тис.грн. по загальному фонду та 31,8 тис.грн. по спеціальному фонду. 

Із загальної суми видатків на оплату праці з нарахуваннями – 29 
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млн.316,1 тис.грн. (99,9% до плану на 2015 рік) та більше на 6 млн.659,7 

тис.грн.(+29,4%) порівняно до 2014 року; видатки на медикаменти і 

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

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

це право відповідно до законодавства – 1 млн.264,6 тис.грн.(88,9% до плану) та 

більше на 347,5 тис.грн. (+37,9%)  відповідно; харчування – 452,2 тис.грн.(100% 

до плану на 2015 рік) та більше на 90,8 тис.грн.(+25,1%) відповідно до 2014 

року; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 млн.842,6 тис.грн.(98,5% 

до плану) та більше на 1 млн.163,5 тис.грн. (+69,3 %) до 2014 року .  

Фактична вартість медикаментів на один ліжко-день в лікарні становила 

9,93 грн., харчування – 8,21 грн. 

Із загальної суми видатків на утримання лікувальних закладів “Лікарні” 

видатки склали 24 млн.780,9 тис.грн., або 99,1 % до плану (- 330,7 тис.грн.), в 

т.ч. за рахунок медичної субвенції 24 млн.558,9 тис.грн., або 99,1 % до плану (- 

230,7 тис.грн.), з них на оплату праці з нарахуваннями 19 млн.822,6 тис.грн., 

або 99,9 % до плану.  

Утримання лікувальних закладів “Поліклініки та амбулаторії” – 7 млн. 

307,2 тис.грн., що становить 98,2 % до плану (-132,0 тис.грн.), в т.ч. за рахунок 

медичної субвенції 7 млн.262,2 тис.грн., або 98,2 % до плану (- 132,0 тис.грн.), з 

них на оплату праці з нарахуваннями – 6 млн.161,7 тис.грн., або 99,7 % до 

плану (-15,8 тис.грн.). Утримання лікувальних закладів “Фельдшерсько-

акушерські пункти” –  1 млн. 728,5 тис.грн., що становить 99,0 % до плану (-

18,9тис.грн.), з них на оплату праці з нарахуваннями – 1 млн. 548,7 грн., або 

99,5% до плану (-7,1 тис.грн.)  

Видатки на утримання “Центрів первинної медико-санітарної допомоги” 

– 1 млн.738,6 тис.грн., що становить 98,9 % до плану (-19,9 тис.грн.), в т.ч. за 

рахунок медичної субвенції 1 млн.638,6 тис.грн., або 98,8 % до плану (- 19,9 

тис.грн.), з них на оплату праці з нарахуваннями – 1 млн.352,7 тис.грн., або 99,9 

% до плану (-0,9 тис.грн.).  

На утримання централізованої бухгалтерії, яка обслуговує КУ 
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“Вижницька центральна районна лікарня” видатки склали 455,1 тис.грн., що 

становить 100 % до плану, з них на  оплату праці з нарахуваннями – 430,4 

тис.грн., або 100 % до плану.  

За рахунок субвенції з місцевих бюджетів по загальному фонду з в сумі 

94,0 тис.грн., в т.ч. Берегометського селищного бюджету на поточний ремонт 

приміщень Берегометського ЦПМСД – 60,0 тис.грн., на виконання Програми 

підтримка розвитку діяльності Берегометської лікарні Червоного Хреста, 10,0 

тис.грн., Мигівського сльського бюджету на Мигівській АЗПСМ (оплата за 

послуги по проведенню водопроводу), 5,0 тис.грн., та на підтримку громадської 

організації Берегометської лікарні Червоного хреста (придбання матеріалів) 4,0 

тис.грн., Д.Шепітська сільська рада на підтримку  ( поточний ремонт ) 

громадської організації Берегометської лікарні Червоного хреста 5,0 тис.грн., 

Вижницька міська рада  для придбання матеріалів для поточного ремонту 

приміщення Вижницької АЗПСМ за адресою м.Вижниця вул Й.Бурги №5 10,0 

тис.грн. 

На інші заходи по охороні здоров’я – 308,2 тис.грн., або 100% до плану. 

Зазначені видатки включають видатки на безкоштовне зубопротезування – 41,5 

тис.грн.(29 особи), на лікування хворих в ОКП бальнеологічному санаторії 

“Брусниця” – 38,8 тис.грн. (21 особа), фінансування районної програми 

підтримки та розвитку діяльності Берегометської лікарні Червоного Хреста на 

2014-2016 роки – 224,0 тис.грн., або на 34,0 тис.грн.(+17,9%) більше 

попереднього року. 

Видатки спеціального фонду складають 1 млн.290,1 тис.грн., або 78,0% 

до уточненого плану на  2015 рік, в т.ч. капітальні видатки – 316,0 тис.грн., з 

них за рахунок субвенції з місцевого бюджету – 31,8 тис.грн. 

По КТКВК МБ 080101 “Лікарні” видатки склали 966,5 тис.грн., в т.ч. 

капітальні-178,1 тис.грн. – придбано холодильник для зберігання крові – 3,2 

тис.грн., центрифугу лаборанту – 9,0 тис.грн., за рахунок коштів районного 

бюджету - придбання тепло обчислювача 6,2 тис.грн., придбання автоклаву 

(апарату для стерилізації парою під тиском) в сумі 150,0 тис.грн. На виплату 
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заробітної плати з нарахуваннями працівникам відділення ортопедичної 

стоматології – 118,2 тис.грн., на придбання робочого матеріалу для відділення 

ортопедичної стоматології та на придбання господарських товарів – 170,9 

тис.грн., оплата з енергоносії – 17,5 тис.грн. та ін.   

По КТКВК МБ 080300 “Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих 

поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)” видатки 

склали 249,8 тис.грн., в т.ч. капітальні 118,0 тис.грн., в т.ч. придбано 

комп’ютерну техніку для Банилівської АЗПСМ – 12,0 тис.грн. за рахунок 

отриманої субвенції з Банилівського сільського бюджету, капітальний ремонт 

системи опалення Іспаської АЗПСМ 97,0 тис.грн., за рахунок коштів районного 

бюджету.   

По КТКВК МБ 080600 “Фельдшерсько-акушерські пункти” використано 

кошти в сумі 9,9 тис.грн. для придбання комп"ютера та принтера для 

Черешенського ФАПу. 

По КТКВК МБ 080800 “Центри первинної медико-санітарної допомоги” 

використано кошти в сумі 53,9 тис.грн. 

За 2015 рік надійшло власних надходжень  по установах охорони здоров’я 

району в загальній сумі 570,3 тис.грн., в т.ч. від медичних оглядів 305,6 

тис.грн., зубопротезних послуг 153,6 тис.грн., від проходження практики 

студентами 13,6 тис.грн., здачі в оренду вільних приміщень 76,0 тис.грн., здачі 

металобрухту 21,5 тис.грн., що становить 98,7% до плану та на 63,4 тис.грн. 

більше 2014 року, або на  12,5%.  

По головному розпоряднику коштів “Відділ культури 

райдержадміністрації” видатки на утримання установ і закладів культури та 

мистецтва по загальному фонду склали 5 млн.869,4 тис.грн. (99,5% до 

уточненого плану на звітний період) та більше попереднього року на 136,5 

тис.грн. (+ 2,4%). 

За рахунок субвенцій з місцевих рад видатки склали 40,5 тис.грн., в т.ч. з 

Вижницького міського бюджету по загальному фонду в сумі 38,7 тис.грн.( 

придбано металопластикові вікна для Вижницької школи мистецтв на суму  
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19,7 тис.грн., для районного будинку народної творчості на ремонт даху та 

водостічних труб - 5,0 тис.грн., для школи мистецтв на придбання  

металопластикових вікон 14,0 тис.грн.,), з Іспаського сільського бюджету 1,8 

тис.грн. для Іспаської школи мистецтв на придбання циркуляційного насоса для 

котельні. За рахунок субвенції з Вашківецького міського бюджету по 

спеціальному фонду в сумі 53,0 тис.грн., в т.ч.  проведено капітальний ремонт 

по заміні вхідних дверей у Вашківецькій школі мистецтв 10,0 тис.грн., для 

проведення заходів з енергозбереження по заміні вікон для Вашківецької школи 

мистецтв 43,0 тис.грн.. 

Із загальної суми видатків видатки на оплату праці з нарахуваннями 

склали  - 5 млн.477,0 тис.грн.( 100% до уточненого плану на рік) та на 169,1 

тис.грн. (+3,2%) більше попереднього року, оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв – 162,7 тис.грн. або більше на 38,4 тис.грн.(+30,9%) 2014 року, 

надання дотації районній кіновідеомережі – 90,0 тис.грн., або менше ніж в 

попередньому році  на 5,7 тис.грн. (-6,0%). 

Видатки спеціального фонду склали 515,5 тис.грн., або 86,6 % до 

уточненого плану на 2015 рік. Власні надходження від послуг, наданих 

бюджетними установами, склали 302,2 тис.грн., що на 32,8 тис.грн.(+12,2%) 

більше  попереднього року, в тому числі: від читання літератури – 1,2 тис.грн., 

що на 9,7 тис.грн. менше (-8,9 рази), від плати за навчання в школах 

естетичного виховання – 294,6 тис.грн., або більше на 40,8 тис.грн. (+16,1%) 

попереднього року, проведення вистав та концертів народними колективами та 

культурно-масових заходів – 6,4 тис.грн., або на 1,7 тис.грн. більше 

попереднього року (+36,2%).  

На утримання бібліотеки видатки загального фонду склали 604,0 тис.грн., 

або більше до попереднього року на 22,8 тис.грн.(+3,9%), з них на оплату праці 

з нарахуваннями – 559,2 тис.грн., що більше на 14,0 тис.грн. (+ 2,6%). 

На утримання районного будинку народної творчості та дозвілля – 340,9 

тис.грн., або більше ніж в попередньому році  на 44,6 тис.грн. (+15,1%), з них 

на оплату праці з нарахуваннями – 285,6 тис.грн., що більше на 23,5 тис.грн.( 
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+9,0%).    

На функціонування шкіл естетичного виховання дітей району 

профінансовано 4 млн.402,3 тис.грн., або більше ніж в попередньому році на 

53,9 тис.грн.(+ 1,3%), з них на  оплату праці з нарахуваннями – 4 млн.250,5 

тис.грн., або більше відповідно до 2014 року  на  112,3 тис.грн. (+2,7%);  

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

централізовану бухгалтерію)– 432,1 тис.грн., або більше відповідно на 27,2 

тис.грн. (+6,7%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 381,7 тис.грн., або 

більше відповідно на 19,3 тис.грн. (+5,3%); 

На фінансування Програми поліпшення кінообслуговування населення 

Вижницького району на 2012 – 2016 роки – 90,0 тис.грн. 

Обсяг дебіторської заборгованості загального фонду районного бюджету 

станом на 01.01.2016 р. склав 100,0 тис.грн., що порівняно з початком року 

більше на 99,4 тис.грн. (на 01.01.2015 р. складала 0,06 тис.грн.). 

Протермінована дебіторська  заборгованість на звітну дату – відсутня. 

Дебіторська заборгованість за рахунок державних трансфертів складає 

100,0 тис.грн., з неї по: 

- по відділу освіти на суму 5,7 тис.грн., в зв’язку з тим, що кошти за 

спожиті енергоносії для приготування шкільних обідів у грудні 2015 року не 

повністю відшкодовані приватними підприємцями, вказані суми повернуті 

відділу освіти на початку січня 2016 року. 

- по управлінню праці та соціального захисту населення на суму 94,3 

тис.грн., в зв’язку з тим, що підприємствам – надавачам послуг перераховано 

коштів більше, ніж склалося фактичне нарахування за грудень 2015 року по 

субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій 

населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг 

тепловодопостачання і водовідведення; 

Обсяг кредиторської заборгованості загального фонду в порівнянні з 

початком року збільшився на 176,2 тис.грн. (01.01.2015 р. – 131,6 тис.грн.) і 

станом на 01.01.2016 р. склав 307,8 тис.грн. (прострочена – відсутня, термін 
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оплати якої не настав – 307,8 тис.грн). За рахунок державних трансфертів: 

кредиторська заборгованість станом на 01.01.2016 рахується по управлінню 

соціального захисту населення в сумі 307,8 тис.грн. яка утворилася за рахунок 

недофінансування субвенцій з державного бюджету у грудні 2015 року. 

Протермінована кредиторська заборгованість станом на 01.01.2016 року 

відсутня. 

Обсяг дебіторської заборгованості спеціального фонду  районного 

бюджету порівняно з початком року (на 01.01.2015 р. – 35,7 тис.грн.) 

зменшився на 7,9 тис.грн. і станом  на 01.01.2016 р. склав 27,8 тис.грн.  

По власних коштах бюджетних установ дебіторська заборгованість 

складає  27,8 тис.грн., з неї по: 

 - відділу освіти – 1,3 тис.грн  по оплаті батьківської плати за утримання 

дітей в дитячих дошкільних установах, по відділу культури – 14,7 тис.грн. по 

платі батьків за навчання в школах естетичного виховання дітей, по районній 

раді – 11,8 тис.грн. за оренду приміщень, яка утворилася в грудні 2015 року 

По видатках дебіторська заборгованість  на звітну дату відсутня. 

Кредиторська заборгованість спеціального фонду районного бюджету 

порівняно з початком року (01.01.2015 р. – 226,3 тис.грн.) збільшилась на 11,2 

тис.грн. і станом на 01.01.2016 р. складає 237,5 тис.грн. (з неї протермінована – 

221,0 тис.грн., термін оплати якої не настав – відсутня) . 

По доходах кредиторська заборгованість на звітну дату складає 16,5 

тис.грн., з них: по відділу освіти – 6,7 тис.грн. на утримання дітей в дитячих 

дошкільних установах, по відділу культури – 9,8 тис.грн за навчання в школах 

естетичного виховання. 

За рахунок державних трансфертів – 221,0 тис.грн. 

- по субвенції на фінансування Програм-переможців Всеукраїнського 

конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування  по відділу 

освіти в сумі  221,0 тис.грн. за мультимедійні засоби для ЗОШ, яка є 

прострочена та виникла в грудні 2012 р. у зв’язку непроведенням органами 

казначейства через відсутність лімітів. 
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З державного бюджету за звітний період  отримано   базової дотації – 19 

млн.846,2 тис.грн., або 100% до плану на 2015 рік, стабілізаційної дотації – 4 

млн.753,1 тис.грн., або 100% до плану на 2015 рік, в тому числі з обласного 

бюджету надійшло 1 млн. 827,5 тис.грн.  

Із передбачених по плану на 2015 рік субвенцій з державного бюджету 

районному бюджету  в сумі  266 млн. 315,1 тис.грн., фактично надійшло 265 

млн. 733,6 тис.грн. ( 99,8 %), з них: 

- освітньої субвенції з державного бюджету надійшло 80 млн. 198,4 

тис.грн., або 100,0% до плану на 2015 рік, в тому числі з обласного бюджету 

надійшло 1 млн. 535,8 тис.грн.; 

 -медичної субвенції з державного бюджету надійшло 36 млн. 527,9 

тис.грн., або 100,0% до  плану на звітний період, в тому числі з обласного 

бюджету надійшло 2 млн. 773,6 тис.грн.; 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, 

дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям з передбачених 126 

млн.334,3 тис.грн. отримано районним бюджетом  126 млн.334,3 тис.грн. (100 

%); 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг 

та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 

послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартплати, вивезення 

побутового сміття та рідких нечистот з передбачених 14 млн.951,1 тис.грн. 

отримано районним бюджетом 14 млн.951,1 тис.грн. (100 %); 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг 

ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ з послуг 

зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання 

ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу 

на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг 

тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення 

побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд 
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окремих категорій громадян з передбачених 1млн.040,1 тис.грн. отримано 

районним бюджетом 873,0 тис.грн. (83,9 %); 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг 

та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу - з передбачених 1 млн. 862,0 тис.грн. 

отримано районним бюджетом 1 млн.839,5 тис.грн. (98,8 %); 

- субвенція 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" з 

передбачених 2 млн.176,9 тис.грн. отримано районним бюджетом  1 млн.817,3 

тис.грн. ( 83,5 %). 

Інших субвенцій загального та спеціального фондів надійшло у сумі 3 

млн. 211,1 тис.грн, з них: 

- з обласного бюджету на забезпечення захищених статей видатків 

бюджетних установ, підготовку їх до роботи в осінньо-зимовий період, 

впровадження енергозберігаючих технологій та інше у сумі 1 млн. 200,0 

тис.грн.;  

- субвенції з обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища в сумі 290,0 тис.грн. із передбачених на 2015 рік 290,0 тис.грн.;  

- від міських, селищної, сільських бюджетів - 1 млн. 721,1 тис.грн., з них 

надійшло з Вашківецького міського бюджету - 565,8 тис.грн., або 32,9 % від 

загальної суми, з Вижницького міського бюджету - 185,9 тис.грн., або 10,8%, з 

Берегометського селищного бюджету - 113,0 тис.грн., або 6,6%, з Іспаського 

сільського бюджету - 428,6 тис.грн., або 24,9%, з Лукавецького сільського 

бюджету - 79,4 тис.грн., або 4,6%, з Долішньо-Шепітського сільського бюджету 

- 128,0 тис.грн., або  7,4%, з Черешенського сільського бюджету -  59,5 тис.грн., 

або 3,5 %, з Банилівського сільського бюджету - 57,0 тис.грн., або 3,3 %, з 

Коритнянського сільського бюджету - 40,0 тис.грн., або 2,3%., з 
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Чорногузівського сільського бюджету - 22,0 тис.грн., або 1,3 %, з Мигівського 

сільського бюджету - 32,0 тис.грн.,або 1,9% з Мілієвського сільського бюджету 

- 10,0 тис.грн.,або 0,6 %. 

Надано з районного бюджету субвенцій сільським, селищному, міським  

бюджетам 19 млн.734,4 тис.грн., з них  на виконання делегованих видатків в 

частині освіти та культури  в сумі 18 млн. 241,2 тис.грн., на оплату праці 

працівників органів місцевого самоврядування та оплату енергоносіїв 260,3 

тис.грн. 

На фінансування місцевих програм з районного бюджету за 2015 рік 

спрямовано коштів у сумі 1 млн.360,4 тис.грн., або 100 % до уточненого плану 

за рік, з них: 

- на фінансування Програми забезпечення пожежної безпеки та 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та події у Вижницькому 

районі на період 2011-2015 роки – 50,0 тис.грн.; 

- на фінансування комплексної Програми профілактики 

правопорушень у Вижницькому районі Чернівецької області  на 2013-2015 роки 

- 30,0 тис.грн.; 

- на фінансування районної Програми підтримки діяльності 

Вижницької районної організації ветеранів України на 2011-2016 роки” - 50,0 

тис.грн.; 

-  на фінансування Програми підтримки ветеранів Афганської війни, 

учасників бойових дій та їх сімей на 2014-2018 роки- 35,0 тис.грн., заходи щодо 

підтримки реабілітованих громадян – 10,0 тис.грн.; 

- на фінансування комплексної Програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району на 2011-2015 роки – 171,0 тис.грн. на 

висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;  

- на фінансування районної комплексної програми розвитку 

місцевого самоврядування Вижницького району на 2012-2016 роки (на виплату 

матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам по зверненнях депутатів 

районної ради) – 112,0 тис.грн.; 
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- на фінансування районної комплексної програми соціальної 

підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2013-2015 роки – 

350,0 тис.грн. 

- на фінансування районної програми підтримки та розвитку 

діяльності Берегометської лікарні Червоного Хреста на 2014-2016 роки – 224,0 

тис.грн.;  

- на фінансування районної цільової соціальної програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки - 79,2 тис.грн.; 

- на фінансування районної програми поліпшення 

кінообслуговування населення Вижницького району на 2012-2016 роки – 90,0 

тис.грн.; 

- на фінансування програми реалізації державної політики з питань 

сім’ї, дітей та молоді, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок та чоловіків у Вижницькому районі на 2013-2015 роки – 

10,0 тис.грн.; 

- на фінансування районної програми подолання дитячої 

бездоглядності і безпритульності у Вижницькому районі на 2012-2016 роки – 

5,0 тис.грн.; 

- на фінансування комплексної програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району на 2011-2015 роки для книговидання -

10,0 тис.грн.; 

- на фінансування комплексної програми оновлення містобудівної 

документації району на період 2012-2016 роки – 105,2 тис.грн.; 

- на фінансування програми сприяння функціонування Центру 

надання адміністративних послуг у Вижницькому районі на 2014-2016 роки - 

9,0 тис.грн.; 

- на фінансування  програми матеріально-технічного забезпечення 

управління соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації на 

2015-2017 роки – 20,0 тис.грн. 

Резервний фонд районного бюджету затверджено рішенням ХХХ 
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позачергової сесії Вижницької районної ради VІ скликання від 26.01.2015р. 

№3-30/15 «Про районний бюджет на 2015 рік» (з врахуванням змін) у сумі 

330,0 тис.грн.  Протягом 2015 року кошти резервного фонду не 

використовувались. 

Дякую за увагу!  

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження звіту про 

виконання районного бюджету за 2015 рік» за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження звіту про 

виконання районного бюджету за 2015 рік»   в цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (75-5/16 додається). 

 

Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового 

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 рішення четвертої сесії VII 

скликання Вижницької міської ради від 20 січня 2016 року № 1-4/16 “Про 

внесення змін до рішення третьої сесії сьомого скликання від 25.12.2015 року 

№ 36-3/15 “Про міський бюджет на 2016 рік”, рішення четвертої сесії VII 

скликання Вашківецької міської ради від 27 січня 2016 року № 58-4/16 “Про 

внесення змін до рішення третьої сесії сьомого скликання від 25.12.2015 року 

№ 43-3/15  “Про міський бюджет на 2016 рік”, рішення четвертої сесії VII 

скликання Банилівської сільської ради від 16 лютого 2016 року № 31-4/16 “Про 

внесення змін до рішення сесії Банилівської сільської ради сьомого скликання 

від 25.12.2015 року № 18-3/15  “Про сільський бюджет на 2016 рік”, зокрема: 
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Збільшується обсяг доходної частини районного бюджету в загальній 

сумі 38000 гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі  38000 гривень за 

рахунок цільової субвенції з Вижницького міського бюджету районному 

бюджету для фінансування головного розпорядника коштів “Відділ культури 

Вижницької райдержадміністрації” в сумі 10000 гривень, в тому числі по 

загальному фонду в сумі 10000 гривень для придбання стільців для школи 

мистецтв за адресою м.Вижниця, вул. Грушевського № 33, цільової субвенції з 

Вашківецького міського бюджету районному бюджету для фінансування 

головного розпорядника коштів “Відділ освіти Вижницької 

райдержадміністрації” в сумі 8000 гривень, в тому числі по загальному фонду в 

сумі 8000 гривень для заміни старих дверей у приміщенні НВК «Вашківецької  

гімназії», цільової субвенції з Банилівського сільського бюджету районному 

бюджету для фінансування головного розпорядника коштів “Відділ освіти 

Вижницької райдержадміністрації” в сумі 20000 гривень, в тому числі по 

загальному фонду в сумі 20000 гривень на проведення капітального ремонту-

часткової заміни вікон Бережницького НВК. 

Збільшується обсяг видатків районного бюджету на 2016 рік в сумі 60247 

гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі  38 000 гривень, по 

спеціальному фонду в сумі 22247 гривень, з них за рахунок вільного залишку 

коштів по спеціальному фонду (бюджету розвитку) цільової субвенції 

Вижницької міської ради виділених в 2015 році для відділу освіти районної 

державної адміністрації на капітальний ремонт фасаду Вижницької ЗОШ І-ІІІ 

ст. 

Вносяться відповідні зміни в розподіл видатків районного бюджету, 

Джерела фінансування та в Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку. 

У зв’язку з тим, що частиною 7 статті 108 Бюджетного кодексу 

передбачено можливість розподілу, перерозподілу трансфертів з державного 

бюджету розпорядженням райдержадміністрації з врахуванням пункту 12 

рішення позачергової XXХ сесії Вижницької районної ради VІ скликання від 26 
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січня 2015 року № 3-30/15 “Про внесення змін до районного бюджету на 2015 

рік” та розпоряджень Чернівецької обласної державної адміністрації для 

забезпечення своєчасного використання коштів, недопущення утворення 

заборгованості за захищеними видатками у всіх місцевих бюджетах району, 

своєчасної підготовки до опалювального та зимового періоду були затверджені 

розпорядження районної державної адміністрації від 24.12.2015 року № 344 

“Про уточнення показників районного бюджету на 2015 рік та перерозподіл 

видатків”, розпорядження районної державної адміністрації від 25.12.2015 року 

№ 345 “Про уточнення показників районного бюджету на 2015 рік та 

перерозподіл видатків”, розпорядження районної державної адміністрації від 

28.12.2015 року № 346 “Про уточнення показників районного бюджету на 2015 

рік та перерозподіл видатків”, розпорядження районної державної адміністрації 

від 29.12.2015 року № 348 “Про уточнення показників районного бюджету на 

2015 рік та перерозподіл видатків”, розпорядження районної державної 

адміністрації від 29.12.2015 року № 359 “Про уточнення показників районного 

бюджету на 2015 рік та перерозподіл видатків”. 

Здійснюється розподіл залишку коштів медичної субвенції в сумі 195 000 

грн. для апарату штучної вентиляції легень (лист від 19.01.2016 року № 01-

22/94). 

Крім того, розподіляється залишок коштів освітньої субвенції в сумі 784 

320 грн. для капремонту котельні Мигівського НВК - заміна газових котлів на 

твердопаливні (лист від 17.02.2016 року №211).  

Здійснюється розподіл вільного залишку коштів районного бюджету в 

загальній сумі 840 880 грн., з них виділяються кошти “Відділу освіти” для 

оплати за продукти харчування в сумі 741 630 грн. (лист від 17.02.2016 року 

№211), “Відділу культури” в загальній сумі 60 000 грн., в т.ч. 30 000 грн. для 

проведення ремонту Вижницької школи мистецтв та 30 000 грн. для оплати за 

громадські роботи по колінню дров (лист від 27.01.2016 року № 01-15/59). Крім 

того, надається інша субвенція Коритненській сільській раді в сумі 39 250 грн. 

для виплати середньомісячної заробітної плати колишньому секретарю сільскої 
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ради (лист від 25.01.2016 року №47).   

Згідно пропозицій районної державної адміністрації (лист від 03.02.2016 

року № 01.34-193) здійснюється перерозподіл видатків, а саме зменшуються 

асигнування по КТКВК 130107 та збільшуються по КТКВК 130201 у сумі 20 

000 грн. на проведення та участь у спортивно-масових заходах ФСТ “Колос”. 

Згідно пропозицій “Відділу культури” районної державної адміністрації 

(листи від 11.02.2016 року №01-15/96, №01-15/97, від 18.02.2016 року № 01-

15/107) здійснюється перерозподіл видатків для забезпечення оплати витрат  на 

придбання шкільної документації, здійснення підписки періодичних видань.  

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

статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частиною 7 

статті 78 Бюджетного кодексу України. 

Дякую за увагу!  

Зі співдоповіддю слухали: Романюка Іллю Танасійовича – голову 

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

економічного розвитку з питання «Про внесення змін до районного бюджету 

на 2016 рік».   

Шановні депутати! 

- Вижницькій районній раді на фінансування програми розвитку 

цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування 

на надзвичайні ситуації  у Вижницькому районі на 2016-2019 роки (при умові її 

затвердження) – 30,0 тис. грн.; 

- Вижницькій районній раді на облаштування пандуса при вході до 

адмінбудинку  - 15,0 тис. грн. 

 - Вижницькій райдержадміністрації на виконання заходів комплексної 

програми оздоровлення і відпочинку дітей та розвитку молодіжної політики 

Вижницького району на 2016-2020 роки – 10,0 тис. грн.; 

- Вижницькій райдержадміністрації на фінансування комплексної 

програми розвитку інформаційної та видавничої галузей Вижницького району 

на 2016-2017 роки – 20,0 тис. грн.: 
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- Вижницькій райдержадміністрації на розроблення Схеми планування 

території Вижницького району згідно комплексної програми оновлення 

містобудівної документації району на період 2012-2016 років із внесеними 

змінами та доповненнями – 111,1 тис. грн.; 

 -управлінню соціального захисту населення Вижницької 

райдержадміністрації на виконання заходів програми матеріально – технічного 

забезпечення управління соціального захисту населення Вижницької 

райдержадміністрації на 2015-2017 роки -  10,0 тис. грн.; 

-відділу культури Вижницької райдержадміністрації на фінансування 

заробітної плати працівникам райкіновідеомережі – 30,0 тис. грн., 30,0 тис. грн. 

на проведення капітального ремонту приміщення кінотеатру ім. Шевченка м. 

Вижниця та на пошиття костюмів, виготовлення сценографії, придбання 

лампочок для прожекторів виносного освітлення для підготовки показу вистави 

Вижницького народного аматорського театру «Ромео і Жасмін» - 6,5 тис. грн.: 

-відділу освіти Вижницької райдержадміністрації на проведення 

капітального ремонту котельні НВК «Вашківецька гімназія» - 153,1 тис. грн. 

- відділу освіти Вижницької райдержадміністрації на фінансування 

видатків по забезпеченню заробітної плати працівникам централізованої 

бухгалтерії – 70,0 тис. грн. 

 3.Погодити включення в проект рішення «Про внесення змін до 

районного бюджету на 2016 рік» видатків по наданню субвенцій: 

-  з Іспаського сільського бюджету районному бюджету в сумі 17620 грн. 

для фінансування відділу освіти райдержадміністрації по загальному фонду в 

тому числі: 

- на поточний ремонт приміщення тиру Іспаської ЗОШ І –ІІІ ст. – 14 620 

грн; 

- на поточний ремонт шкільного автобуса  Іспаської ЗОШ І –ІІІ ст. – 3000 

грн. 

- з Долішньо - Шепітського сільського бюджету районному бюджету в 

сумі 156 000 грн. (загальний фонд) в тому числі: 
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- відділу охорони здоров’я райдержадміністрації всього 156 000 грн. в 

тому числі: 

- на капітальний ремонт по заміні вікон і дверей Долішньо - Шепітської 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини - 106 000 грн.  

- на капітальний ремонт по заміні вікон і дверей  ФАПу с. Лопушна - 50 

000 грн. 

 - Відділу культури Вижницької райдержадміністрації (загальний фонд)  

на заміну дверей Іспаської школи мистецтв – 3000 грн. 

Дякую за увагу! 

Голосували за пропозицію депутатів постійної комісії: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Пропозицію прийнято. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2016 рік» за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2016 рік»   в цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (76-5/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Порядку надання 

одноразової грошової допомоги за рахунок коштів районної комплексної 

програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, військовослужбовців і волонтерів, поранених 

учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2015-2016 роки» за 

основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Порядку надання 
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одноразової грошової допомоги за рахунок коштів районної комплексної 

програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, військовослужбовців і волонтерів, поранених 

учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2015-2016 роки»   в 

цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (77-5/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про звільнення від оплати за 

харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах району в 2016 

році» за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

На засіданні профільної постійної комісії районної ради та спільному 

засіданні колегії районної державної адміністрації і колегії районної ради 

було внесено наступні зміни: 

- п.1 проекту рішення викласти в наступній редакції: 

«1. Звільнити від оплати за харчування у загальноосвітніх навчальних 

закладах району, що належать до спільної власності територіальних громад 

сіл, селища, міст району дітей пільгової категорії за рахунок коштів субвенції 

з державного бюджету в кількості 1269 (одна тисяча двісті шістдесят дев’ять) 

дітей, а саме : 

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 70 

(сімдесят); 

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у 

спеціальних і інклюзивних класах – 3 (три); 
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- учнів 1-4 класів із сімей, які отримують соціальну допомогу -1196 

(одна тисяча сто дев’яносто шість)». 

 - п.2 проекту рішення викласти в наступній редакції:  

«2. Звільнити від оплати за харчування у загальноосвітніх навчальних 

закладах району, що належать до спільної власності територіальних громад 

сіл, селища, міст району дітей наступних категорій за рахунок коштів з 

районного бюджету в кількості 2324  (дві тисячі триста двадцять чотири) 

дітей, а саме:  

- дітей-інвалідів 1-11 класів – 120 (сто двадцять); 

- дітей переселенців – 5 (п’ять); 

- дітей, батьки яких перебувають або перебували в зоні 

антитерористичної операції 5-11 класів – 76 (сімдесят шість); 

- дітей 1-11 класів, які перебувають у складних життєвих обставинах – 

430 (чотириста тридцять); 

- учнів 1-4 класів, які не належать до пільгової категорії – 1693 (одна 

тисяча шістсот  дев’яносто три).  

- Доповнити проект рішення п.4 наступного змісту: 

«4. Вважати таким, що втратило чинність рішення тридцять четвертої 

сесії VI скликання від 17 вересня 2015 року №69-34/15 «Про звільнення від 

оплати за харчування дітей пільгової категорії у загальноосвітніх навчальних 

закладах району на 2015-2016 н.р.». 

Голосували за пропозицію депутатів постійної комісії: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Пропозицію прийнято. 

Голосували: прийняти рішення  «Про звільнення від оплати за 

харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах району в 2016 

році»   в цілому: 
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За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (78-5/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про призначення Козоріз Т.А. на 

посаду головного лікаря комунального закладу «Берегометський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про призначення Козоріз Т.А. на 

посаду головного лікаря комунального закладу «Берегометський центр 

первинної медико-санітарної допомоги»   в цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (79-5/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до Порядку 

використання коштів на проведення депутатської діяльності депутатами 

районної ради» за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до Порядку 

використання коштів на проведення депутатської діяльності депутатами 

районної ради»   в цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (80-5/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до статутів 

окремих закладів охорони здоров’я, засновником яких є Вижницька 

районна рада» за основу: 
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За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до статутів 

окремих закладів охорони здоров’я, засновником яких є Вижницька 

районна рада»   в цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (81-5/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Положення про 

порядок встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дошок на об’єктах 

спільної власності територіальних громад Вижницького району» за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Положення про 

порядок встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дошок на об’єктах 

спільної власності територіальних громад Вижницького району»   в цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (82-5/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про Порядок підготовки проектів 

рішень районної ради» за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про Порядок підготовки проектів 

рішень районної ради»   в цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (83-5/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про радника голови Вижницької 
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районної ради на громадських засадах» за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про радника голови Вижницької 

районної ради на громадських засадах»   в цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (84-5/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до Договору № 1 

купівлі-продажу незавершеного будівництва фізкультурно-оздоровчого 

комплексу від 22.04.2004р., укладеного між Вижницькою районною радою 

та МППФ «Атлас» за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до Договору № 1 

купівлі-продажу незавершеного будівництва фізкультурно-оздоровчого 

комплексу від 22.04.2004р., укладеного між Вижницькою районною радою 

та МППФ «Атлас»   в цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (85-5/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до статуту 

комунального закладу з фізичної культури і спорту «Вижницька районна 

дитячо-юнацька спортивна школа» за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до статуту 

комунального закладу з фізичної культури і спорту «Вижницька районна 

дитячо-юнацька спортивна школа»   в цілому: 
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За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (86-5/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок» за основу: 

За – 32, утримались – 1, проти – 2. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок»   в цілому: 

За –29, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (87-5/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження розпорядження 

заступника голови районної ради №81 від 21 грудня 2015 року «Про 

затвердження складу комісій районної ради» за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження розпорядження 

заступника голови районної ради №81 від 21 грудня 2015 року «Про 

затвердження складу комісій районної ради»   в цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (88-5/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про безоплатну передачу основних 

засобів» за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про безоплатну передачу основних 
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засобів»   в цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (89-5/16 додається). 

Питання «Різне»: 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримку звернення 

Верховинської районної ради від 26 січня 2016 року «Про звернення 

районної ради щодо оплати за електроенергію»  за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримку звернення 

Верховинської районної ради від 26 січня 2016 року «Про звернення 

районної ради щодо оплати за електроенергію»   в цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (90-5/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримку звернення 

Верховинської районної ради від 26 січня 2016 року «Про звернення 

районної ради щодо скасування Постанови НКРЕКП №3141 від 28.12.2015 

року «Про внесення змін до Порядку диференціювання за годинами доби 

тарифів на електроенергію, яка використовується для зовнішнього 

освітлення населених пунктів» за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про підтримку звернення 

Верховинської районної ради від 26 січня 2016 року «Про звернення 

районної ради щодо скасування Постанови НКРЕКП №3141 від 28.12.2015 

року «Про внесення змін до Порядку диференціювання за годинами доби 

тарифів на електроенергію, яка використовується для зовнішнього 

освітлення населених пунктів»   в цілому: 
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За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (91-5/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Колотила Г.С.» за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Колотила Г.С.»   в цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (92-6/16 додається). 

Депутатські запити: 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Тирон Т.І.» за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

Пропонується наступний текст рішення:  

1. Запит депутата районної ради Тирон Т.І. щодо встановлення 

додаткового трансформатора в с.Лопушна для нормального постачання 

електроенергії по вул.Шкільній, Головній, Івасюка, Федьковича, 

Мисливській надіслати для розгляду та відповідного реагування 

Вижницькому РЕМ . 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду 

у визначений законодавством термін.  

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Тирон Т.І.»   в цілому: 
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За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (93-5/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Тирон Т.І.» за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

Пропонується наступний текст рішення:  

1. Запит депутата районної ради Тирон Т.І. щодо транспортування газу 

надіслати для розгляду та відповідного реагування ТОВ «Чернівцігаз ЗБУТ». 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду 

у визначений законодавством термін. 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Тирон Т.І.»   в цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (94-5/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Татарина Ю.Д.» за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

Пропонується наступний текст рішення:  

1. Запит депутата районної ради Татарина Ю.Д. щодо заміни 
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електроопор в с.Іспас (Горішній Кут) в кількості 15 (п’ятнадцяти) штук 

надіслати для розгляду та відповідного реагування Вижницькому РЕМ. 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду 

у визначений законодавством термін. 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Татарина Ю.Д.»   в цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (95-5/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Татарина Ю.Д.» за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

Пропонується наступний текст рішення:  

1. Запит депутата районної ради Татарина Ю.Д. щодо ремонту 

приміщення поштового відділення в с.Іспас надіслати для розгляду та 

відповідного реагування Вижницькому центральному відділенню поштового 

зв’язку. 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у 

визначений законодавством термін.  

Голосували: прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Татарина Ю.Д.»   в цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (96-5/16 додається). 
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Голосували: прийняти рішення  «Про звернення депутатів Вижницької 

районної ради щодо ремонту доріг Т 26-01 та Т 26-09» за основу: 

За – 32, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення депутатів Вижницької 

районної ради щодо ремонту доріг Т 26-01 та Т 26-09»   в цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (97-5/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд звернення депутатів 

Вижницької районної ради» за основу: 

За – 32, 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 участі 

ПАТ «Укрнафта» у соціально-економічному розвитку Вижницького району і 

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

обласної державної адміністрації, Чернівецької обласної ради. 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Вижницької районної ради Чернівецької області VII 

скликання 

Ми, депутати Вижницької районної ради, глибоко стурбовані 

ситуацією, яка виникла внаслідок не виконання умов договору про участь 

ПАТ «Укрнафта» у соціально-економічному розвитку Вижницького району. 

Рішенням дев’ятнадцятої сесії IV скликання від 23 вересня 2005 року 

№97-19/05 визначено правові основи співпраці Вижницької районної 

державної адміністрації, Вижницької районної ради та ПАТ «Укрнафта». 
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Згідно із пунктом 3 даного рішення передбачалась участь ВАТ «Укрнафта» у 

соціально- економічному розвитку району.  

Зокрема, у 2005 році передбачалося фінансування в сумі 1 млн.грн. та 

щорічно з 2006 року в сумі не меншій ніж 2 млн.грн. 

На даний час відповідно до заключених угод про участь ПАТ 

«Укрнафта» у соціально-економічному розвитку Вижницького району 

заборгованість ПАТ «Укрнафта» становить 6,7 млн.грн. з них: 

- станом на 01.01.2011 року - 5,7 млн.грн. 

- за 2013 рік - 1 млн.грн. 

 В 2014-2015 роках Вижницькою районною державною 

адміністрацією та Вижницькою районною радою було направлено договір 

ПАТ «Укрнафта» про участь в соціально-економічному розвитку 

Вижницького району, який не був підписаний зі сторони ПАТ «Укрнафта». 

Просимо Вашого сприяння у виконанні, взятих зобов’язань ПАТ 

«Укрнафта» у соціально-економічному розвитку Вижницького району. 

Заздалегідь вдячні за розуміння та підтримку. 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд звернення депутатів 

Вижницької районної ради»   в цілому: 

За –32, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (98-5/16 додається). 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні колеги! 

Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути. 

П’яту сесію районної ради сьомого скликання оголошую закритою. 

 

Голова районної ради        М.Андрюк  


