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УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

П Р О Т О К О Л 

сьомої сесії районної ради  

VІІ скликання 

14 липня 2016 року                                                                 м.Вижниця 

            1100 год. 

Присутні                         -  27 депутатів районної ради 

                                             із  34 (список додається) 

  

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

Президія:  

Вірста С.Д.  – заступник голови районної ради.  

Сенчук Р.І. – голова Вижницької районної державної адміністрації. 

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 сьомої сесії районної ради.  

Обрання  секретаріату: 

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

секретаріат сьомої сесії районної ради у складі трьох депутатів: 

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

Вирішили:   

Рішення прийняти (додається №132-7/16) 

 

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

комісію сьомої сесії районної ради.  

   Обрання   лічильної  комісії: 

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

лічильну комісію сьомої сесії районної ради у складі трьох депутатів: 

   

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

Вирішили :   

Рішення прийняти (додається №133-7/16). 
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Обговорення порядку денного та регламенту роботи сьомої сесії 

районної ради VІІ скликання: 

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

прийняти порядок денний та регламент роботи сьомої сесії районної ради VІІ 

скликання за основу: 

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

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

На засіданні постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів  

і соціально-економічного розвитку було запропоновано розглянути в питанні 

«Різне» звернення  щодо погашення ПАТ «Укрнафта» податкового боргу до 

зведеного бюджету по сплаті рентної плати за видобуті нафту і газ та 

виконання умови угод про участь ПАТ «Укрнафта» у соціально-економічному 

розвитку Вижницького району. 

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

1. Про розгляд рішення Берегометської селищної ради від 22 червня 

2016 року «Про розгляд звернення депутатів Берегометської селищної ради 

щодо продажу об’єктів, розташованих на території селища». 

2. Про розгляд депутатського звернення Стратія П.П. 

Депутатські запити: 

1. Про депутатський запит депутата районної ради Зав’яльця М.Г. щодо 

ремонту дороги в м.Вашківці та заборони руху великовагового транспорту при 

високому температурному режимі та можливості перенесення вагового 

комплексу в населений пункт Дубівці Кіцманського району Чернівецької 

області. 

2. Про депутатський запит депутата районної ради Борсука Ю.І. щодо 

пріоритетного забезпечення лісосировиною місцевих виробників – ФОП, 

юридичних осіб. 

Пропоную включити ці питання розглянути в питанні «РІЗНЕ» порядку 

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

Пропозицію прийнято. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про роботу органів місцевого самоврядування району щодо розробки 

містобудівної документації. 

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

архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку 

інфраструктури районної державної адміністрації. 

Проект рішення роздається на руки. 

2. Про затвердження районної Програми створення позитивного іміджу та 

контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету 

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

державної податкової інспекції головного управління ДФС у Чернівецькій 

області «Партнерство заради добробуту» на 2016 – 2020 роки. 

Доповідач: Угрин А.В. - начальник Вижницької об’єднаної державної 

податкової інспекції головного управління ДФС у Чернівецькій області. 

Проект рішення роздається на руки. 

  3. Про затвердження районної Комплексної програми "Власний дім" на 

2016-2020 роки. 

  Доповідач: Вірста Г.В. - начальник відділу агропромислового розвитку 

районної державної адміністрації. 

Проект рішення роздається на руки. 

4. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І квартал 

2016 року. 

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. Звіт про роботу постійної комісії районної ради з питань бюджету, 

фінансів і соціально-економічного розвитку. 

Доповідач: Романюк І.Т. – голова постійної комісії районної ради з 

питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку. 

Проект рішення роздається на руки. 

7. Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок.  

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

Вижницькому районі. 

Проект рішення роздається на руки. 

8. Про надання згоди на вилучення частини земельної ділянки.  

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

питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони 

довкілля та надзвичайних ситуацій. 
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Проект рішення роздається на руки. 

9. Про передачу майна у строкове безоплатне користування (позичку) 

Чернівецькому обласному військовому комісаріату. 

Доповідач: Джал О.В. - завідувач відділу з питань управління об’єктами 

комунальної власності, інвестицій та транскордонного співробітництва 

виконавчого апарату районної ради. 

Проект рішення роздається на руки. 

10. Про визначення опорного навчального закладу і утворення його філії 

та реорганізацію Великівської ЗОШ І-ІІ ст. 

11. Про внесення змін та затвердження нової редакції Статуту 

Банилівської ЗОШ І-ІІІ ст. імені І. Діяконюка.  

Доповідач по 10-11 питаннях: Андрич М.Г. – начальник відділу освіти 

районної державної адміністрації.  

Співдоповідач: Сащук О.М. – голова постійної комісії районної ради з 

питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту. 

Проекти рішень роздаються на руки. 

12. Про затвердження Порядку та Граничних норм витрат на 

забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів районного та 

обласного рівнів, а також Норм витрат на нагородження переможців та призерів 

спортивних змагань на 2016-2017 роки. 

Доповідач: Мельничук Л.І. - завідувач сектору з питань молоді та спорту 

Вижницької районної державної адміністрації. 

Проект рішення роздається на руки. 

13. Про ліквідацію господарської групи при районній раді. 

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

Проект рішення роздається на руки. 

14. Про розгляд депутатського запиту депутата районної ради                 

Борсука Ю.І. щодо надання згоди на безоплатне прийняття Трудовим архівом 

Вижницької районної ради архівних документів з кадрових питань (особового 

складу) ліквідованого СТОВ «Луківецьке». 

Доповідач:  Лучик О.М. – завідувач Трудового архіву районної ради. 

Проект рішення роздається на руки. 

15. Про розгляд звернення Житомирської районної ради Житомирської 

області стосовно направлення звернення до вищих органів державної влади 

щодо вирішення питання відшкодування витрат на перевезення пільгових 

категорій громадян. 

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

Проект рішення роздається на руки. 

16. Про звернення до Голови Верховної Ради України щодо розгляду 

питання та прийняття Верховною Радою України законопроекту, щодо 

необхідності підвищення розмірів соціальних стандартів та гарантій. 

17. Про звернення до Міністра екології і природних ресурсів України 

Семерака О.М. 

Доповідач:  Семирозум О.І. - депутат районної ради,  керівник фракції 

«Батьківщина». 

Проекти рішень роздаються на руки. 
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18. Різне. 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

 Голосували:  

Прийняти порядок денний та регламент роботи сьомої сесії районної ради 

VІІ скликання в цілому: 

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

Розгляд питань порядку денного: 

Слухали: Настюка Василя Васильовича – начальника відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку 

інфраструктури районної державної адміністрації з питання «Про роботу 

органів місцевого самоврядування району щодо розробки містобудівної 

документації».     

Шановні депутати! 

Відповідно до ст.14.16 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» 10  сесією VІ скликання  Вижницькою районною радою від 

29.03.2012р. №7-10/12  прийнято  рішення «Про затвердження Комплексної 

програми оновлення містобудівної документації району на період 2012-

2016років». 

Відповідно  до п.1-3 статті 14 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності»  та на виконання Закону України  «Про  Генеральну 

схему планування  території України»  12 сесію VІ скликання Вижницької 

районної ради від 20.09.2012р. №59-12/12 прийнято рішення «Про розробку 

Схеми планування території  Вижницького району».  

Загальна кошторисна вартість виготовлення «Схеми планування 

території Вижницького району» становить – 378,070 тис. грн.   Вижницькою 

районною державною адміністрацією  виконано  «Оновлення  і створення 

цифрової векторної карти М 1:25 000  в УСК – 2000 для розробки Схеми 

планування району» (розробник – ДНВП «Геосистема», м. Вінниця)  на суму 

91,770 тис. грн. 
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12.11.2013р.  Вижницькою районною державною адміністрацією 

укладено договір за №171-01-2013 з  ДП «Український державний науково-

дослідний інститут проектування міст «Дніпромісто» ім.Ю.М.Білоконя», м.Київ 

на розробку  «Схеми планування території Вижницького адміністративного 

району» на суму 286,30 тис. грн. 

В  2016р. передбачено  районним бюджетом кошти в сумі 111,1 тис. грн.. 

на розробку «Схеми планування території  Вижницького району», проплачено 

37,0 тис. грн. 

На даний час на виготовлення «Схеми планування території району» з 

районного бюджету проплачено 303,97 тис. грн. 

Вижницькою міською радою проведено громадське обговорення 

генерального плану міста та оплачено 30,0 тис. грн.. на його виготовлення       

В 2015р. Вашківецькою міською радою проплачено 164,972 тис. грн. на 

виготовлення генерального плану міста.     

В 2015р. виготовлено генеральний план с. Середній Майдан Міліївської 

сільської ради, проплачено 32,500тис. грн. В 2016р. генеральний план с. 

Середній Майдан буде проведено громадське обговорення та його 

затвердження. 

Мигівською сільською радою розроблено картографічний матеріал для 

виготовлення генерального плану села на суму 114,951 тис. грн. 

В 2015р. на території району розроблено 13 Детальних планів територій 

на будівництво об’єктів житлово-громадського, комерційного та рекреаційного 

призначення: 

1. Детальний план території   бази    відпочинку по вул.  Мала Виженка  в    

с.Виженка Вижницького району Чернівецької області. 

2. Детальний план території частини кварталу житлової забудови, 

площею 7,7940 га, 46 індивідуальних житлових будинків з присадибними 

ділянками №18 на полі біля АЗС с. Чорногузи. 

3. Детальний план території частини кварталу житлової забудови, 

площею 0,938 га, 9 індивідуальних житлових будинків з присадибними 
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ділянками №12 (колишні фермерські господарства, Кордяка М.; Штефюк В.) 

с.Чорногузи. 

4. Детальний план території частини кварталу житлової забудови, 

площею 1,940 га, 19 індивідуальних житлових будинків з присадибними 

ділянками №8 (фермерське господарство Патаковського Ф.Р.)с.Чорногузи. 

5. Детальний   план   території   земельної   ділянки   для   розміщення,        

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд 

гідроелектростанції ТОВ «Енергоінвест» с. Іспас.  

6. Детальний  план території змішаної забудови, м. Вашківці вул. 

І.Миколайчука. 

7. Детальний план території кварталу забудови, площею 8,1860 га, 21 

індивідуальних житлових будинків з присадибними ділянками №3 біля 

новобудов, с. Чорногузи. 

8. Детальний план території частини кварталу житлової забудови №4  в 

урочищі «Діброва»-«Горішки» та кварталу житлової забудови, площею 1,500 

га, 11 індивідуальних житлових будинків з присадибними ділянками №17 на 

полі «Аеродром», с. Чорногузи (частина кварталу житлової забудови №4 в 

урочищі «Діброва»-«Горішки»). 

9. Детальний план території площею 0,1468 під розташування Залу 

Царства Свідків Єгови (культової споруди) по вул. Героїв Майдану ,67 м. 

Вашківці. 

10. Детальний план території житлової та громадської забудови, площею 

8,1 га, 43 індивідуальних житлових будинків з присадибними ділянками 

кварталу №19 в межах вул. Вижницька (нижче Питалова), урочище Корпус с. 

Багна. 

11. Детальний план території житлової та громадської забудови, площею 

18,196 га, 90 індивідуальних житлових будинків з присадибними ділянками 

кварталу №15 в межах вул. Головна вул. Польова, вул. Софіївська, вул. 

Українська (кут Трачки) с. Багна. 

12. Детальний план території частини кварталу житлової забудови, 
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площею 6,54 га, 43 індивідуальних житлових будинків з присадибними 

ділянками №7 в урочищі «Смеречина» с. Чорногузи. 

13. Детальний   план  території  індивідуальної  забудов,   площею   3,2  

га, 14 індивідуальних житлових будинків з присадибними ділянками по вул. 

Центральній с. Велике. 

В 2015р. на 296 земельних ділянок, загальною площею – 56,394 га 

розроблено Детальних планів, цільове призначення земельних ділянок - для 

будівництва житлових будинків, господарських будівель та споруд. 

В 2016р. Слобода-Банилівської сільською радою  розпочато 

виготовлення генерального плану с. Слобода-Банилів. Розроблено 

картографічний матеріал для виготовлення генплану села на суму – 79,761 тис. 

грн.   Укладено договір на виготовлення генерального плану на суму 50,0 тис. 

грн. 

В 2016р. Мигівською сільською радою укладено договір на виготовлення 

генерального плану на суму 97,405 тис. грн. 

В 2016р. Іспаською сільською радою на розроблення генеральних планів 

с. Іспас та с. Майдан (інвентаризація земель, картографічний матеріал та 

генеральний план) укладено договір на суму 901,830 тис. грн. На даний час 

проплачено – 166,50 тис. грн. (інвентаризація земель с. Іспас). 

На даний час Лукавецькою сільською радою  розробляється Детальний 

план території  житлової та громадської забудови (для воїнів АТО та учасників 

бойових дій), площа земельної ділянки – 8,0га. 

Черешенською сільською радою розробляється Детальний план території 

житлової та громадської забудови, площа земельної ділянки – 13,0га. 

В 2016р. Берегометською селищною радою планується провести 

оновлення (коригування) існуючого генерального плану.  

Вижницькою міською радою на даний час розроблений генеральний 

план міста, проходить експертизу в м. Києві та після буде затверджений на сесії 

міської ради. 

Дякую за увагу. 
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Голосували: прийняти рішення  «Про роботу органів місцевого 

самоврядування району щодо розробки містобудівної документації» за 

основу: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про роботу органів місцевого 

самоврядування району щодо розробки містобудівної документації»   в 

цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (134-7/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження районної 

Програми створення позитивного іміджу та контролю за дотриманням 

зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету підприємств, установ, 

організацій, СГД, фізичних осіб Вижницької об’єднаної державної 

податкової інспекції головного управління ДФС у Чернівецькій області 

«Партнерство заради добробуту» на 2016 – 2020 роки» за основу: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження районної 

Програми створення позитивного іміджу та контролю за дотриманням 

зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету підприємств, установ, 

організацій, СГД, фізичних осіб Вижницької об’єднаної державної 

податкової інспекції головного управління ДФС у Чернівецькій області 

«Партнерство заради добробуту» на 2016 – 2020 роки»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (135-7/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження районної 
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Комплексної програми "Власний дім" на 2016-2020 роки» за основу: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження районної 

Комплексної програми "Власний дім" на 2016-2020 роки»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (136-7/16 додається). 

 

Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового 

управління районної державної адміністрації з питання «Про затвердження 

звіту про виконання районного бюджету за І квартал 2016 року».     

Шановні депутати! 

 До державного та місцевих бюджетів за І-й квартал 2016 року надійшло 

податків і зборів (обов’язкових платежів), що справляються на території 

району, в сумі 42 млн.451,7 тис.грн., що в порівнянні з попереднім роком 

більше на 17млн.750,6 тис.грн., або у 1,7 рази.  

В розрізі органів стягнення до зведеного бюджету мобілізовано: 

податковими органами – 39 млн. 003,0 тис.грн., що на 17 млн. 670,8 

тис.грн. та у 1,8рази більше, ніж за 2015 рік; 

іншими органами, за якими закріплено контроль за справлянням 

(стягненням) платежів до бюджету – 3млн. 448,7 тис.грн. (+ 79,8 тис.грн., або 

2,4 %). 

До державного бюджету надійшло доходів в сумі 24,3 млн.грн., що в 

порівнянні з минулорічними надходженнями більше на 11,5 млн.грн. (у 1,9 

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 за І 

квартал 2016 року (без міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів у сумі 15 

млн.938,4 тис.грн., що в порівнянні з фактичними надходженнями за 

аналогічний період 2015 року більше на 5 млн.616,3 тис.грн., або 54,4% (у 
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порівняльних умовах). 

До загального фонду надійшло 14 млн.310,2 тис.грн. при плані на І-й 

квартал  9 млн.844,0 тис.грн. Планові показники по району виконані на 145,4% 

(+4 млн.466,2 тис.грн.) за рахунок перевиконання плану акцизного податку у 

сумі 818,0 тис.грн.(47,5%), податку та збору на доходи фізичних осіб на 1 

млн.085,5 тис.грн.(21,6%), єдиного податку на 821,2 тис.грн. (69,7%), плати за 

землю на 1 млн.221,6 тис.грн. (у 2 рази). Забезпечено виконання плану на І-й 

квартал 2016 року усіма 18 бюджетами району, що свідчить про позитивну 

динаміку виконання місцевих бюджетів. 

 Доходи загального фонду до відповідного періоду 2015 року в цілому по 

району збільшилися на 5 млн.402,2 тис.грн.(60,6%) (у порівняльних умовах) у 

зв’язку із збільшенням податку та збору на доходи фізичних осіб на 2 млн.502,0 

тис.грн.(у 1,7 рази), по акцизному податку на 1 млн. 388,4 тис.грн. (у 2 рази), 

платі за землю на 982,7 тис.грн.( у 1,7 рази), єдиному податку 626,3 

тис.грн.(45,6%). 

Найбільше надійшло до загального фонду місцевих бюджетів податку та 

збору на доходи фізичних осіб 42,7%, плати за землю, питома вага якого 

становить 16,7%, єдиного податку 14,0 %, акцизного податку – 17,7%. 

До спеціального фонду надійшло доходів в сумі 1 млн. 628,2 тис.грн., що 

складає 108,1%(+121,7 тис.грн.) до плану на І-й квартал 2016 року та на 214,0 

тис.грн.(15,1%) більше 2015 року у порівняльних умовах. 

Видатки 

За І квартал проведено видатків з місцевих бюджетів району в сумі 91 

млн. 164,1 тис.грн., або 24,9% до уточненого плану на рік та 90,1% до 

уточненого плану на звітну дату, в т.ч. по загальному фонду в сумі 88 млн.565,2 

тис.грн., або 25,1% до уточненого плану на рік та 92,1% до уточненого плану на 

звітну дату; по спеціальному фонду – 2 млн.598,9 тис.грн., або 19,3% до 

уточненого плану на рік та 51% до уточненого плану на звітну дату.  

За І-й квартал 2016 року до загального і спеціального фондів районного 

бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів 6 
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млн.900,1 тис.грн., або 120,3 % ( +1 млн.162,4 тис.грн.) до плану на І-й квартал 

2016 року та на 2 млн. 696,0 тис.грн. (64,1 %) більше надходжень  попереднього 

року. 

До загального фонду надійшло доходів 6 млн.179,2 тис.грн., або 122,7% 

до плану на І-й квартал 2016 року та більше на 2 млн.538,9тис.грн.(69,7 %) 

порівняно з попереднім роком. 

У розрізі основних доходних джерел до загального фонду районного 

бюджету надійшло: 

- податку та збору на доходи фізичних осіб –6млн. 115,7 тис.грн., або 

121,6 % (+1 млн.085,5тис.грн.) до плану на І-й квартал 2016 року та на 2 

млн.502,0 тис.грн. (69,2 %) більше, ніж за 2015 рік. 

В обсязі доходів загального фонду районного бюджету надходження 

зазначеного податку становлять 99,0 %. 

- податку на прибуток підприємств районної комунальної власності –29,8 

тис.грн., або у 6 разів (+24,8 тис.грн.) більше плану на І-й квартал 2016 року та 

на 4,4 тис.грн., або 17,2% більше попереднього року.  

- частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій районної 

комунальної власності, що вилучається до бюджету – 10,6 тис.грн., що на 9,3 

тис.грн., або у 8 разів більше попереднього року.  

 До спеціального фонду районного бюджету за звітний період надійшло 

720,9 тис.грн., або 102,6 % (+18,3 тис.грн.) до уточненого плану на звітний 

період та збільшились до 2015 року на 157,1 тис.грн. (27,9 %).  

У розрізі основних платежів до спеціального фонду районного бюджету 

надійшло: 

- власних надходжень бюджетних установ і організацій – 718,6 тис.грн. 

(99,7% загального обсягу надходжень спеціального фонду), або на 154,8 

тис.грн. (27,5 % ) більше попереднього року, з них надходжень від плати за 

послуги, що надаються бюджетними установами – 405,2 тис.грн., 99,8% (-

0,8тис.грн.) до плану на І-й квартал 2016 року та в порівнянні з минулим роком 

більше на 0,2 тис.грн. (0,05%); інших джерел власних надходжень (в т.ч. 
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благодійних внесків) – 313,4 тис.грн., 105,7% (+16,8 тис.грн.) до уточненого 

плану на звітну дату та на 154,6 тис.грн. ( у 2 рази)  більше від аналогічного 

періоду 2015 року.  

З районного бюджету за січень – березень 2016 року на утримання 

бюджетних установ та здійснення заходів проведено видатків в загальній сумі 

85 млн. 584,3 тис.грн., або 93,0 % до уточненого плану на звітний період, з них 

видатків районного бюджету (без міжбюджетних трансфертів, які перераховані 

сільським, селищному, міським  бюджетам) у сумі 80 млн.509,9 тис.грн., або 

93,1 % до уточненого плану на звітний період 2016 року  та на 20 млн.801,5 

тис.грн., або на 34,8% більше ніж за відповідний період попереднього року, з 

них: 

- загального фонду – 79 млн. 534,3 тис.грн. (88,6% до уточненого плану на  

звітний період – 89 млн. 750,9 тис.грн.), що на  20 млн. 356,8 тис.грн., або на 

34,4 відсотка більше відповідного періоду попереднього року; 

- спеціального фонду – 975,6 тис.грн. (51,4 % до уточненого плану на  

звітний період - 1 млн. 899,1 тис.грн.), що більше на  444,8 тис.грн. 2015 року, 

або на 83,8 %. 

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 січень - березень 2016 

року склали 25 млн. 400,7 тис.грн., що складає 31,9% до загальної суми 

видатків та профінансовано до уточненого плану на рік на 24,4%, та до 

уточненого плану на звітну дату – 98,7% (-  336,5 тис.грн.) і збільшились у 

порівнянні з 2015 роком на 3 млн.786,6 тис.грн. (+17,5%), в тому числі за 

рахунок освітньої субвенції в сумі 16 млн. 753,2 тис.грн., медичної субвенції - в 

сумі 7 млн. 809,7 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 млн. 

497,6 тис.грн., що складає 74,5% до уточненого плану на звітну дату і 
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зменшились у порівнянні з 2015 роком на 1 млн. 853,3 тис.грн. або на 55,3%, 

придбання медикаментів та продуктів харчування – 1 млн. 253,8 тис.грн., що 

збільшились у порівнянні з 2015 роком на 468,0 тис.грн., або на 59,6%, інші 

видатки, в т.ч. на виплату субсидій і поточних трансфертів населенню в сумі 51 

млн. 382,2 тис.грн. що збільшились у порівнянні з 2015 роком на 17 млн. 955,4 

тис.грн.,  або на 53,7%. 

У розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету проведені 

наступні видатки. 

На утримання апарату районної ради (КФКВ 010116) видатки загального 

фонду при уточненому плані на І-й квартал 2016 року – 385,4 тис.грн. склали 

352,7 тис.грн. (91,5 %) та більше на 91,5 тис.грн. (+35,0%) порівняно з 

відповідним періодом 2015 року. На оплату праці з нарахуваннями 

профінансовано видатків в сумі 275,3 тис.грн. (78,0 % до загальної суми 

видатків), що більше на 77,0 тис.грн. (+38,8%) порівняно з попереднім роком. 

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) – 28,7 тис.грн., або 99,0% 

до попереднього року; 

       -  на фінансову підтримку громадських організацій  - 24,2 тис.грн.,  з 

них 6,9 тис.грн. на виконання районної програми підтримки ветеранів 

Афганської війни, учасників бойових дій та їх сімей на 2015-2018 роки, що на 

0,8 тис.грн. менше 2015 року, на виконання районної програми підтримки 

діяльності Вижницької районної організації ветеранів України на 2011-2016 

роки 17,3 тис.грн., що на 8,2 тис.грн. менше 2015 року; 

-  на підтримку редакції районного радіомовлення «Хвилі Черемошу» – 

12,3 тис.грн., або на 3,6 тис.грн., менше (-22,6%) попереднього року;  

- на фінансування комплексної програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району на 2016-2017 роки на висвітлення 

діяльності (районної ради) – 11,6 тис.грн., або на 9,4 тис.грн. менше  до 

попереднього року; 
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     - інші видатки (КФКВ 250404) – 92,9 тис.грн. та на 6,2 тис.грн. (7,2%) 

більше до попереднього року, з них на оплату праці з нарахуваннями відділу по 

обслуговуванню адміністративного будинку – 65,1 тис.грн.(66,8% до загальної 

суми). 

По головному розпоряднику коштів “Відділ освіти райдержадміністрації” 

видатки склали 18 млн. 738,7 тис.грн., в т.ч.  загального фонду в сумі 18 млн. 

343,5 тис.грн., або 93,9 % до уточненого плану на відповідний період (19 млн. 

533,3 тис.грн.) та  більше до відповідного періоду 2015 року на 1 млн. 605,6 

тис.грн. (9,59 %), з них за рахунок освітньої субвенції 16 млн. 753,2 тис.грн.( 

96,1% до уточненого плану на І квартал 2016 року) та  менше до відповідного 

періоду 2015 року на 557,4 тис.грн. (3,2 %), коштів районного бюджету 1 млн. 

560,9 тис.грн. (84,0 % до уточненого плану на І квартал 2016 року), субвенцій з 

місцевих бюджетів 29,1 тис.грн., в т.ч. на придбання запчастин для шкільного 

автобуса Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст. 3,5 тис.грн., заміна старих дверей у 

приміщенні НВК Вашківецька гімназія 8,0 тис.грн., поточний ремонт 

приміщення тиру Іспаської ЗОШ І-ІІІ ст. 14,6 тис.грн., поточний ремонт 

шкільного автобуса Іспаської ЗОШ І-ІІІ ст. 3,0 тис.грн.); по спеціальному фонду 

в сумі 395,2 тис.грн., або 34,1 % до уточненого плану на відповідний період (1 

млн. 157,7 тис.грн.,), в т.ч. за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів 52,0 

тис.грн. 

Із загальної суми спрямовано на оплату праці з нарахуваннями - 16 млн. 

698,6 тис.грн. (99,2 % до уточненого плану на І квартал 2016 року) та більше з 

відповідним періодом 2015 року на 2 млн. 762,9 тис.грн. (19,8 %), в тому числі 

за рахунок освітньої субвенції 15 млн. 639,0 тис.грн. (99,9%), за рахунок коштів 

районного бюджету 1 млн. 059,6 тис.грн. (99,2%),  харчування дітей та учнів – 

758,1 тис.грн. (58,4 % до уточненого плану на рік) та більше з відповідним 

періодом 2015 року на 261,9 тис.грн. (52,8 %), оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв – 531,5 тис.грн. (53,6 % до уточненого плану на І квартал 2016 

року) та менше з відповідним періодом 2015 року на 1 млн. 528,7 тис.грн. (- 

74,2%). 
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Середня вартість харчування 1 діто-дня в загальноосвітніх закладах по 

загальному фонду за І-й квартал 2016 року склала 6,31 грн., в НВК (дошкільні 

відділення) 14,66 грн., та ДНЗ -15,11 грн. 

По спеціальному фонду видатки склали 395,2 тис.грн., або 34,1% до 

уточненого плану на відповідний період (1 млн. 157,7 тис.грн.) більше з 

відповідним періодом 2015 року на 202,7 тис.грн. (4,2 рази). Надійшло платних 

послуг коштів в загальній сумі 194,7 тис.грн., в тому числі від надання в оренду 

приміщень – 14,8 тис.грн., від здачі макулатури та металобрухту – 1,6 тис.грн., 

від плати за харчування в НВК – 46,8 тис.грн., в дитячих дошкільних закладах – 

26,2 тис.грн.,  крім того благодійні внески - 105,3 тис.грн.  

Із загальної суми видатків: 

- на утримання 2 дитячих дошкільних установ видатки по загальному 

фонду склали 206,8 тис.грн. (82,9 % до уточненого плану на І квартал 2016 

року) та більше з відповідним періодом 2015 року на 10,2 тис.грн. (5,2 %). Із 

загальної суми спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 168,9 тис.грн. 

(92,1% до уточненого плану на І квартал 2016 року) та більше відповідного 

періоду 2015 року на 10,7 тис.грн. (19,8 %); 

- на утримання загальноосвітніх закладів видатки по загальному фонду 

склали 17 млн. 504,0 тис.грн., (94,4 % до уточненого плану на І квартал 2016 

року) та більше з відповідним періодом 2015 року на 1 млн. 670,1 тис.грн. (10,5 

%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 15 млн. 969,0 тис.грн., та більше з 

до попереднього року на 2 млн. 815,0 тис.грн.(21,4%). 

 По спеціальному фонду капітальні видатки склали 213,6 тис.грн., в т.ч. за 

рахунок районного бюджету – 153,1 тис.грн., або 100 % до плану на І квартал 

2016 року, на капітальний ремонт котельні НВК “Вашківецька гімназія”, 

субвенцій з місцевих бюджетів – 52,0 тис.грн., в т.ч. на капітальний ремонт 

огорожі Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст. 32,0 тис.грн., придбання комп’ютерної 

техніки для Вовчинецької ЗОШ І-ІІ ст. 20,0 тис.грн., за рахунок отриманих за 

іншими джерелами власних надходжень 8,5 тис.грн.; 

- на утримання вечірніх шкіл видатки –35,0 тис.грн., (92,7 % до 
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уточненого плану на І квартал 2016 року) та більше до попереднього року на 

0,7 тис.грн. (2,2 %); 

- на утримання позашкільних закладів освіти видатки склали 208,5 

тис.грн. (81,1 % до уточненого плану на І квартал 2016 року)  та більше до 

попереднього року на 5,3 тис.грн. (2,6 %), з них на  оплату праці з 

нарахуваннями – 204,5 тис.грн., або більше з відповідним періодом 2015 року 

на 17,9 тис.грн. (9,6 %); 

- на утримання методичного відділу видатки склали 104,6 тис.грн.(84,3 % 

до уточненого плану на І квартал 2016 року)  та менше з відповідним періодом 

2015 року на 28,3 тис.грн.(-21,3 %), з них на оплату праці з нарахуваннями – 

88,4 тис.грн., або менше на 26,6 тис.грн. (-23,1 %) до відповідного періоду 2015 

року; 

- на утримання централізованої бухгалтерії видатки по загальному фонду 

склали 213,8 тис.грн. (89,8 % до уточненого плану на І квартал 2016 року)  та 

більше до попереднього року на 26,8 тис.грн. (14,3 %), з них на  оплату праці з 

нарахуваннями -  186,3 тис.грн., або більше на 25,7 тис.грн. (16,0 %) до 

відповідного періоду 2015 року; 

- на утримання відділу централізованого господарського обслуговування 

видатки склали 68,9 тис.грн. (76,3 % до уточненого плану на І квартал 2016 

року)  та більше з відповідним періодом 2015 року на 0,4 тис.грн.(0,6 %), з них 

на  оплату праці з нарахуваннями – 46,5 тис.грн., або менше на 8,91 тис.грн. (-

16,0%) до відповідного періоду 2015 року; 

-  на допомогу дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського 

піклування, яким виповняється 18 років, видатки склали 1,8 тис.грн., або менше 

на 5,4 тис.грн.  (-75,0 %); 

По головному розпоряднику коштів “Управління соціального захисту 

населення районної державної адміністрації” видатки загального фонду на 

утримання установ і здійснення заходів та виплат склали 51 млн.168,3 тис.грн. 

(27,9% до уточненого плану на 2016 рік та 93,6% до уточненого плану на І 

квартал 2016 року) та більше попереднього року на 17 млн. 786,8 тис.грн.(53,2 
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%). Видатки спеціального фонду – 83,9 тис.грн.(23,8% до уточненого плану на 

рік та 95% до уточненого плану на рік ), або більше до відповідного 

попереднього року  на 51,8 тис.грн., або  161,4%. 

Із загальної суми видатки загального фонду на утримання Вижницького 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг), які склали  796,3 тис.грн., в т.ч. видатки на оплату праці з 

нарахуваннями – 692,9 тис.грн. (22,3% до уточненого плану на рік та 92,7% до 

уточненого плану на І квартал 2016 року), або на 28,7 тис.грн. (-4%) менше до 

відповідного періоду попереднього року, харчування – 42,4 тис.грн. (21,2 % до 

уточненого плану на рік) та 100% до уточненого плану на І квартал 2016 року), 

або більше на 24,4 тис.грн. (135,5%) відповідно, оплату комунальних послуг і 

енергоносіїв – 29,3 тис.грн. (27,4% до уточненого плану на рік та 63% до 

уточненого плану на рік), або менше на 11,5 тис.грн. (-28,2%). Вартість одного 

ліжко-дня харчування підопічних в стаціонарному відділенні для постійного 

або тимчасового проживання в загальному склала 33,73 грн., в т.ч. за рахунок 

бюджету 20,99 грн. та за рахунок спеціального фонду 12,74 грн., що в 

порівнянні із вартістю харчування попереднього року більше на 9,69 грн., або 

на 40,3%, в т.ч. по загальному фонду більше на 9,40 грн. та спеціальному фонду 

на 0,29 грн. 

Забезпечено фінансування за рахунок субвенцій з Державного бюджету на 

програми соціального захисту району на оплату пільг, субсидій та виплату 

допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам та дітям-

інвалідам в сумі 51 млн.168,3 тис.грн., або на 18 млн.316,6 тис.грн. (55,8 %) 

більше попереднього року, з них : 

- на надання пільг окремим категоріям  громадян в сумі 1 млн. 443,3 

тис.грн., або на 269,4 тис.грн. більше попереднього року, з них: учасникам 

ВВВ, діти війни – 952,2 тис.грн., або на 368,6 тис.грн. більше до попереднього 

року; ветеранам МВС та військовослужбовцям – 29,7 тис.грн., або на 45 

тис.грн. менше до відповідного періоду попереднього року; учасникам 

ліквідації аварії на ЧАЕС –40,4 тис.грн., або на 19,2 тис.грн. більше 
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відповідного періоду попереднього року; за професійною ознакою – 214,4 

тис.грн., або на 68,2 тис.грн. більше відповідного періоду попереднього року; 

багатодітним сім’ям –206,6 тис.грн., або на 97,9 тис.грн. менше попереднього 

року.  

Найбільшу питому вагу складають пільги за використаний природний газ 

- 87,6 % (1млн.264,0 тис.грн.), електроенергію – 9,4% (136,2 тис.грн.), тверде 

паливо скраплений газ – 25,6% (368,9 тис.грн.). 

- на виплату житлових субсидій населенню на ЖКП видатки склали в сумі 

15 млн. 045,2 тис.грн., або на 13 млн.841,0 тис.грн., (1249,4 %) більше 

попереднього року. Найбільшу питому вагу складають виплати житлових 

субсидій за споживання природного газу 85,9% (12 млн.930,0тис.грн.), тверде 

паливо 2,4 %( 366,1 тис.грн.), електроенергію  10,0 % (1 млн.500,3 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 44 млн. 750,9 тис.грн., або на 29 млн.579,5 тис.грн. (51,3%) більше 

відповідного періоду попереднього року. Найбільшу питому вагу в зазначених 

виплатах складають виплати допомоги  при народженні дитини – 36,3% (16 

млн. 244,5 тис.грн.), виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям - 47,7% (21 млн.344,0 тис.грн.), державна соціальна допомога інвалідам з 

дитинства – 9,7 % (4 млн.352,9 тис.грн.) та виплати допомоги  на дітей 

одиноким матерям - 2,3 % (1 млн. 046,0 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  510,1 тис.грн. або 21% до уточненого плану на рік та до 

уточненого плану на І квартал 2016 року 83,6% та на 87,9 тис.грн. (+20,8%) 

більше попереднього року. 
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За І квартал 2016 року на виконання районної комплексної програми 

соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2016-

2018 роки профінансовано коштів в сумі 50,0 тис.грн., що менше на 9,0 тис.грн. 

в порівнянні з відповідним періодом минулого року. На виконання районної 

комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО 

та вшанування пам’яті загиблих на 2015-2016 роки передбачено кошти в сумі 

200,0 тис.грн., протягом І кварталу 2016 року видатки не використовувались.  

По головному розпоряднику коштів “Вижницька районна державна 

адміністрація” видатки загального фонду за І квартал 2016 року склали 259,0 

тис.грн., з них: 

• на утримання центру соціальних служб для молоді – 46,8 тис.грн., 

що на 13,8 тис.грн. (+41,8%) більше до аналогічного періоду минулого року; 

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

молоді склали 1,2 тис.грн., або на 0,6 тис.грн. (+99,3%) більше аналогічного 

періоду минулого року. Проведено 5 заходів (соціальний супровід прийомних 

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

Середня вартість одного заходу  становить 239,20 грн.;  

• на виконання програми подолання дитячої бездоглядності і 

безпритульності у Вижницькому районі на 2012-2016 роки – 4,7 тис.грн.; 

• на виконання програми оздоровлення і відпочинку дітей та 

розвитку молодіжної політики у Вижницькому районі на 2012-2016 роки – 3,0 

тис.грн.; 

• на виконання комплексної програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району  на 2016-2017 роки на висвітлення 

діяльності – 11,6 тис.грн. що на 9,4 тис.грн.. або 45% менше до аналогічного 

періоду минулого року; 

• видатки на фізичну культуру та спорт за І квартал 2016 року склали 

181,7 тис.грн., в тому числі: 

- на виконання районної цільової соціальної програми розвитку 
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фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки видатки склали 19,3 тис.грн., або 

99,8% до плану звітну дату та на 6,7 тис.грн. (-25,9%) менше попереднього 

року, 

-  на утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл – 135,0 тис.грн., або на 6,0 тис.грн. (-4,3%) менше до плану на 

звітну дату, 

- на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (які 

проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної 

спрямованості) ФСТ “Колос” – 2,3 тис.грн., що на 0,2 тис.грн. менше (92%) до 

плану на звітну дату та на 3,8 тис.грн. (62,2%) менше виконання за І квартал 

минулого року; 

• на виконання програми матеріально-технічного забезпечення 

управління соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації на 

2015-2017 роки – 10,0 тис.грн.. 

Із загальної суми видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 156,3 

тис.грн. (або 97,1% (-4,7 тис.грн.) до плану на І квартал 2016 року та більше на 

125,1 тис.грн.(або у 5 разів) порівняно з І кварталом 2015 року, зв’язку із тим, 

що фінансування Вижницької ДЮСШ (КТКВМБ 130107 “Утримання та 

навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл”) до липня 

2015 року здійснювалось через головного розпорядника коштів районного 

бюджету “Відділ освіти райдержадміністрації”; оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв – 4,7 тис.грн. (65,9% (-2,4 тис.грн.) до плану на І квартал п.р.) та 

більше на 3,2 тис.грн. до аналогічного періоду 2015 року.  

По головному розпоряднику коштів “Відділ охорони здоров’я 

райдержадміністрації” видатки на утримання закладів охорони здоров’я району 

по загальному фонду склали 7 млн. 884,3 тис.грн., що становить 99,7% до плану 

на звітний період (- 26,5 тис.грн.) та на 8,9% (+646,0 тис.грн) більше минулого 

року, з них за рахунок медичної субвенції з державного бюджету касові 

видатки склали 7 млн.809,7 тис.грн., або 99,8% (-12,9 тис.грн.) до уточненого 

плану на І квартал п.р. та на 8,6% (+615,7 тис.грн.) більше до минулого року. 
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З рахунок коштів районного бюджету за І квартал 2016 року 

профінансовано 74,6 тис.грн., в т.ч. на виконання районної програми підтримки 

та розвитку діяльності Берегометської лікарні Червоного Хреста на 2014-2016 

роки – 37,1 тис.грн., на виконання районної комплексної програми протидії 

захворюванню на туберкульоз у 2012-2016 роках у Вижницькому районі – 12,3 

тис.грн., на виконання комплексної програми соціальної підтримки сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і 

поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих  на 2015-2016 роки – 

25,2 тис.грн. 

Із загальної суми видатків на оплату праці з нарахуваннями касові 

видатки склали 6 млн. 261,4 тис.грн. (100% до плану на звітну дату) та більше 

на 734,0 тис.грн.(+13,3%) порівняно з попереднім роком; видатки на 

медикаменти і перев’язувальні матеріали та відшкодування витрат пов'язаних з 

відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які 

мають на це право відповідно до законодавства – 500,2 тис.грн. (99,7%, або 

менше на 1,4 тис.грн. до плану І квартал п.р.) та більше на 127,6 

тис.грн.(+34,2%)  відповідно; харчування – 99,7 тис.грн. (100% до плану на 

звітний період) та більше на 14,1 тис.грн. (+16,5%) до відповідного періоду 

2015 року; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 827,2 тис.грн. (98,8%, 

або менше на 9,9 тис.грн. до плану на звітний період) та менше на 259,2 

тис.грн. (+23,9 %) до аналогічного періоду 2015 року .  

Штатна чисельність працівників охорони здоров’я станом на 01.04.2016 

року становить 726 одиниці, в тому числі по: лікарні 490 одиниці, амбулаторіях 

ЗПСМ 158 одиниці, фельдшерсько-акушерських пунктах 42 одиниць, центрах 

первинної медико-санітарної допомоги 36 одиниць. 

Ліжковий фонд по звичайних стаціонарах станом на 01.04.2016 року 

становить 240 ліжок. Кількість ліжко-днів за І квартал становить 21,3 тис. при 

затвердженому плані на звітну дату 21,8 тис. ліжко-днів. Кількість ліжок по 

денних стаціонарах становить 70 ліжок. 

Фактична вартість медикаментів на один ліжко-день в лікарні становила 
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17,77 грн. (що на 7,56 грн. (+74%) більше від фактичної вартості за І квартал 

2015 року, харчування – 8,87 грн. (що на 1,32 грн. (+17,5%) більше від 

фактичної вартості за І квартал 2015 року). 

Із загальної суми видатків на утримання лікувальних закладів “Лікарні” 

видатки склали 5 млн. 565,2 тис.грн., або 99,8 % до плану на звітну дату (- 8,5 

тис.грн.), з них на оплату праці з нарахуваннями 4 млн. 199,8 тис.грн., або 100% 

та в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (з врахуванням видатків 

на оплату праці працівників централізованої бухгалтерії (7,75 шт.од.), які з 

січня 2016 року включені у штат “Лікарні”) більше на 687,0 тис.грн.(+19,5%).  

 Утримання лікувальних закладів “Поліклініки та амбулаторії” – 1 млн. 

644,1 тис.грн., що становить 99,7 % до плану на звітну дату (-4,1 тис.грн.), з них 

на оплату праці з нарахуваннями – 1 млн. 412,0 тис.грн., або 100 % до плану на 

звітну дату та в порівнянні з минулим роком більше на 29,9 тис.грн. (+2,2%). 

Утримання лікувальних закладів “Фельдшерсько-акушерські пункти” – 

363,6 тис.грн., що становить 99,9 % до плану (-0,2 тис.грн.), з них на оплату 

праці з нарахуваннями – 339,7 грн., або 100% до плану та менше до 

аналогічного періоду 2015 року на 6,6 тис.грн. (-1,9%).  

Видатки на утримання “Центрів первинної медико-санітарної допомоги” – 

337,7 тис.грн., що становить 100% до плану на звітний період, з них на оплату 

праці з нарахуваннями – 310,0 тис.грн., або 100 % та в порівнянні з аналогічним 

періодом 2015 року більше на 23,8 тис.грн. (+8,3%).  

На інші заходи по охороні здоров’я – 47,6 тис.грн., або 77,7% до плану на 

І квартал п.р. та менше на 20,7 тис.грн. (-30,3%) до аналогічного періоду 2015 

року. Зазначені видатки включають видатки на безкоштовне зубопротезування 

– 10,5 тис.грн.(7 осіб), на фінансування районної програми підтримки та 

розвитку діяльності Берегометської лікарні Червоного Хреста на 2014-2016 

роки – 37,1 тис.грн.. 

Видатки спеціального фонду складають 425,7 тис.грн., або 78,9% до 

уточненого плану на звітний період, в т.ч. капітальні видатки – 156,0 тис.грн. за 

рахунок субвенції з Долішньошепітського сільського бюджету на капітальний 
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ремонт по заміні вікон та дверей будівлі Долішньошепітської АЗПСМ в сумі 

106,0 тис.грн. та капітальний ремонт по заміні вікон та дверей будівлі ФАПу 

с.Лопушна в сумі 50,0 тис.грн.  

По КТКВК МБ 080101 “ Лікарні ” видатки склали 175,9 тис.грн., в т.ч. на 

виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам відділення 

ортопедичної стоматології – 24,0 тис.грн., на придбання робочого матеріалу для 

відділення ортопедичної стоматології та на придбання господарських товарів – 

34,0 тис.грн., оплата з енергоносії – 6,4 тис.грн. та ін.   

По КТКВК МБ 080300 “ Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих 

поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)” видатки 

склали 197,9 тис.грн., в т.ч. 106,0 тис.грн. на капітальний ремонт по заміні вікон 

та дверей будівлі Долішньошепітської АЗПСМ.   

По КТКВК МБ 080600 “Фельдшерсько-акушерські пункти” використано 

кошти в сумі 50,0 тис.грн. на капітальний ремонт по заміні вікон та дверей 

будівлі ФАПу с.Лопушна. 

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

використано кошти в сумі 1,9 тис.грн. 

За І квартал 2016 року надійшло власних надходжень по установах 

охорони здоров’я району в загальній сумі 301,8 тис.грн., з них коштів, 

отриманих як плата за послуги – 124,0 тис.грн., що становить 104,5% та 52,1 

тис.грн.(-29,6%) до аналогічного періоду 2015 року,  в т.ч. від медичних оглядів 

60,8 тис.грн., послуг зубопротезування 36,8 тис.грн., від проходження практики 

студентами 4,2 тис.грн., здачі в оренду вільних приміщень 22,6 тис.грн., здачі 

металобрухту 0,5 тис.грн., що становить 98,7% до плану та на 63,4 тис.грн. 

більше 2014 року, або на  12,5%. Благодійних коштів надійшло в сумі 177,8 

тис.грн., що становить 100% до уточненого плану на звітну дату та на100,4 

тис.грн. (у два рази) . 

По головному розпоряднику коштів “Відділ культури 

райдержадміністрації” видатки на утримання установ і закладів культури та 

мистецтва по загальному фонду склали 1 млн.366,8 тис.грн. (23,4% до 
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уточненого плану на  рік та 91,2% до уточненого плану на І квартал 2016 року) 

та більше  відповідного періоду попереднього року на 113,0 тис.грн. (+ 9%). 

За рахунок субвенцій з місцевих рад видатки склали 13,0 тис.грн., в т.ч. з 

Вижницького міського бюджету по загальному фонду в сумі 10,0 тис.грн. для 

придбання стільців для школи мистецтв за адресою м.Вижниця, вул. 

Грушевського № 33, з Іспаського сільського бюджету 3,0 тис.грн. для заміни  

дверей  у Іспаській школі мистецтв. 

Із загальної суми видатків видатки на оплату праці з нарахуваннями 

склали -  1 млн.251,2 тис.грн.( 23% до уточненого плану на рік та 92,2% до 

уточненого плану на І квартал 2016 року) та на 120,4 тис.грн. (+10,6%) більше  

відповідного періоду попереднього року, оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв – 27,2 тис.грн. або менше на 65,6 тис.грн.(-70,7%) до відповідного 

періоду попереднього року, надання дотації районній кіновідеомережі 30,3 

тис.грн., що більше 7,7 тис.грн. до відповідного періоду минулого року, або на 

34%. 

Видатки спеціального фонду склали 70,7 тис.грн., або 86,6 % до 

уточненого плану на 2016 рік 20,7% та до уточненого плану на І квартал 2016 

року 65,5%. Власні надходження від послуг, наданих бюджетними установами, 

склали 115,3 тис.грн., що на 2,5 тис.грн.(+2,2%) більше  попереднього року, в 

тому числі:  від плати за навчання в школах естетичного виховання – 112,1 

тис.грн., або більше на 10,4 тис.грн. (+10,2%)  відповідного періоду 

попереднього року, проведення вистав та концертів народними колективами та 

культурно-масових заходів – 3,2 тис.грн., або на 2,9 тис.грн. більше  

попереднього року.  

На утримання бібліотеки видатки загального фонду склали 128,2 тис.грн., 

або менше до попереднього року на 14,3 тис.грн.(-10%), з них на оплату праці з 

нарахуваннями – 118,2 тис.грн., що менше на 7,2 тис.грн. (-5,8%) до 

відповідного періоду попереднього року. 

На утримання районного будинку народної творчості та дозвілля – 68,3 

тис.грн., або менше ніж в  відповідному періоді попереднього року  на 10,3 
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тис.грн. (-13,1%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 58,3 тис.грн., що 

менше на 0,6 тис.грн.( -1%) до відповідного періоду попереднього року.    

На функціонування шкіл естетичного виховання дітей району 

профінансовано 1 млн.053,0 тис.грн., або більше ніж в  відповідному періоді 

попереднього року на 128,1 тис.грн. (+13,8%), з них на  оплату праці з 

нарахуваннями – 1 млн.002,4 тис.грн., або більше відповідного періоду 

попереднього року на 133,7 тис.грн. (+15,4%);  

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

централізовану бухгалтерію)– 87,1 тис.грн., або більше відповідно на 1,8 

тис.грн. (+2,1%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 72,2 тис.грн., або 

менше відповідно на 5,6 тис.грн. (-7,2%); 

На фінансування Програми поліпшення кінообслуговування населення 

Вижницького району на 2012 – 2016 роки – 30,3 тис.грн., що  більше 7,7 

тис.грн. до відповідного періоду минулого року, або на 34%. 

Обсяг дебіторської заборгованості загального фонду районного бюджету 

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

зменшилась на 80,9 тис.грн. (на 01.04.2016 р. складала 19,1 тис.грн.). 

Протермінована дебіторська  заборгованість на звітну дату – відсутня. 

Дебіторська заборгованість за рахунок державних трансфертів складає 

19,1 тис.грн., з неї по: 

- по відділу освіти на суму 9,4 тис.грн., в зв’язку з тим, що кошти за 

спожиті енергоносії для приготування шкільних обідів у березні 2016 року не 

повністю відшкодовані приватними підприємцями, вказані суми повернуті 

відділу освіти на початку квітня 2016 року. 

-    по управлінню праці та соціального захисту населення на суму 19,1 

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

коштів більше, ніж склалося фактичне нарахування за березень 2016 року по 

субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій 

населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг 

тепловодопостачання і водовідведення; 
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Обсяг кредиторської заборгованості загального фонду в порівнянні з 

початком року збільшився на 28169,7 тис.грн. (01.01.2016 р. – 307,8 тис.грн.) і 

станом на 01.04.2016 р. склав  28477,5 тис.грн. (протермінована кредиторська 

заборгованість складає –103,0 тис.грн). За рахунок державних трансфертів: 

кредиторська заборгованість станом на 01.04.2016 рахується по управлінню 

соціального захисту населення в сумі 28477,5 тис.грн. яка утворилася за 

рахунок недофінансування субвенцій з державного бюджету у березні 2016 

року. 

Протермінована кредиторська заборгованість станом на 01.04.2016 року 

складає 103,0 тис.грн. 

Обсяг дебіторської заборгованості спеціального фонду  районного 

бюджету порівняно з початком року (на 01.01.2015 р. – 27,8 тис.грн.) 

збільшилась на 21,3 тис.грн. і станом  на 01.04.2016 р. склав 49,1 тис.грн.  

По власних коштах бюджетних установ дебіторська заборгованість 

складає  27,8 тис.грн., з неї по: 

 - відділу освіти – 9,1 тис.грн  по оплаті батьківської плати за утримання 

дітей в дитячих дошкільних установах, по відділу культури – 28,1 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 березні 2016 року 

По видатках дебіторська заборгованість  на звітну дату відсутня. 

Кредиторська заборгованість спеціального фонду районного бюджету 

порівняно з початком року (01.01.2016 р. – 237,5 тис.грн.) збільшилась на 23,6 

тис.грн. і станом на 01.04.2016 р. складає 261,1 тис.грн. (з неї протермінована – 

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

По доходах кредиторська заборгованість на звітну дату складає  40,1 

тис.грн., з них: по відділу освіти – 9,8 тис.грн. на утримання дітей в дитячих 

дошкільних установах, по відділу культури – 30,3 тис.грн за навчання в школах 

естетичного виховання. 

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

- по субвенції на фінансування Програм-переможців Всеукраїнського 
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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. 

З державного бюджету за звітний період  отримано всього трансфертів 80 

млн. 869,6 тис.грн., або на 17 млн. 708,6 тис.грн. (28,0%) більше до минулого 

року, та їх питома вага в доходах районного бюджету склала 92,1%. 

Із загальної суми трансфертів отримано базової дотації– 5 млн.036,1 

тис.грн., або 100% до плану на січень-березень 2016 року та на 74,4 тис.грн. 

(1,5%) більше до минулого року. 

Із передбачених по плану на січень – березень 2016 року субвенцій з 

державного бюджету районному бюджету в сумі  78 млн. 890,8 тис.грн., 

фактично надійшло 75 млн. 574,8 тис.грн. (95,8 %), з них: 

- освітньої субвенції з державного бюджету надійшло 17 млн. 451,4 

тис.грн., або 100,0% до плану на січень-березень 2016 року, та на 37,4 тис.грн. 

(0,2%) більше до минулого року; 

- медичної субвенції з державного бюджету надійшло 7 млн. 822,6 

тис.грн., або 100,0% до плану на звітний період, та на 356,1 тис.грн. (4,4 %) 

менше до минулого року; 

- 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 34 

млн.007,1 тис.грн. отримано районним бюджетом 33 млн.302,2 тис.грн. (97,9 

%), та  на 3 млн. 722,7 тис.грн. (12,6 %) більше до минулого року; 

- 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 18 млн.630,5 тис.грн. 

отримано районним бюджетом 16 млн.119,6 тис.грн. (86,5 %), та  на 13 млн. 

805,0 тис.грн. (у 7 раз) більше до минулого року; 
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- 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 368,9 тис.грн. отримано 

районним бюджетом 368,9 тис.грн. (100,0 %), та на 344,2 тис.грн. (у 15 раз) 

більше до минулого року; 

- 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 610,3 тис.грн. отримано районним бюджетом  510,1 тис.грн. (83,6 

%), та на 87,9 тис.грн. (20,8%) більше до минулого року. 

Інших субвенцій від місцевих бюджетів району до загального та 

спеціального фондів надійшло коштів у загальній сумі 258,7 тис.грн, з них: 

- по загальному фонду в загальній сумі 198,1тис.грн., використано коштів 

в сумі 29,1 тис.грн.  

з Вижницького міського бюджету для придбання стільців для школи 

мистецтв за адресою м.Вижниця, вул. Грушевського № 33 в сумі 10,0 тис.грн.; 

з Іспаського сільського бюджету для заміни дверей Іспаській школі 

мистецтв в сумі 3,0 тис.грн., для  поточного ремонту приміщення тиру 

Іспаської ЗОШ І-ІІІст. в сумі 14,6 тис.грн., для  поточного ремонту шкільного 

автобуса Іспаської ЗОШ І-ІІІст. в сумі 3,0 тис.грн.; 

з Лукавецького сільського бюджету для придбання запчастин для 

шкільного автобуса Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст. в сумі 3,5 тис.грн., використано 

3,5 тис.грн.; 

з Вашківецького міського бюджету для заміни старих дверей у 

приміщенні НВК Вашківецької гімназії в сумі 8,0 тис.грн., використано коштів 

в сумі 8,0 тис.грн.; 

з Долішньошепітського сільського бюджету (передача коштів із 

загального до спеціального фонду в сумі 156,0 тис.грн. (для капітального 
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ремонту по заміні вікон та дверей будівлі Долішньошепітської АЗПСМ 106,0 

тис.грн., для капітального ремонту по заміні вікон та дверей приміщення ФАПу 

с.Лопушна 50,0 тис.грн.); 

- по спеціальному фонду надійшло коштів в загальній сумі 60,6 тис.грн., 

використано коштів в сумі 52,0 тис.грн.: 

з Лукавецького сільського бюджету для капітального ремонту огорожі 

Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст. в сумі 32,0 тис.грн., для придбання комп’ютерної 

техніки для Вовчинецької ЗОШ І-ІІ ст. в сумі 20,0 тис.грн., використано коштів 

в загальній сумі 52,0 тис.грн.; 

з Міліївського сільського бюджету для придбання бойлера для Міліївської 

ЗОШ І-ІІІ ст. в сумі 2,6 тис.грн., для капітального ремонту з влаштування 

водопостачання в Кибацькій ЗОШ ЗОШ І-ІІ ст. в сумі 6,0 тис.грн. 

Надано з районного бюджету субвенцій сільським, селищному, міським  

бюджетам 5 млн. 064,4 тис.грн.  на виконання делегованих видатків в частині 

освіти та культури. 

На фінансування місцевих програм з районного бюджету за І квартал 2016 

року спрямовано коштів у сумі 310,3 тис.грн., або 65,4 % до уточненого плану 

на звітну дату, з них: 

- на фінансування Програми підтримки ветеранів Афганської війни, 

учасників бойових дій та їх сімей на 2014-2018 роки – 6,9 тис.грн.; 

- на фінансування районної Програми підтримки діяльності 

Вижницької районної організації ветеранів України на 2011-2016 роки” – 17,3 

тис.грн.; 

- 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) – 28,7 тис.грн.; 

- на фінансування комплексної Програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району  на 2016-2017 роки на радіомовлення 

– 12,3 тис.грн., на висвітлення діяльності – 23,2 тис.грн.; 
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- на фінансування районної програми подолання дитячої 

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

4,7 тис.грн.; 

- на фінансування програми оздоровлення і відпочинку дітей та 

розвитку молодіжної політики у Вижницькому районі на 2012-2016 роки – 3,0 

тис.грн.; 

- на фінансування районної цільової соціальної програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки – 19,3 тис.грн.; 

- на фінансування програми матеріально-технічного забезпечення 

управління соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації на 

2015-2017 роки – 10,0 тис.грн.; 

- на фінансування районної програми підтримки та розвитку 

діяльності Берегометської лікарні Червоного Хреста на 2014-2016 роки – 37,1 

тис.грн.;  

- на фінансування районної комплексної програми протидії 

захворюванню на туберкульоз у 2012-2016 роках у Вижницькому районі – 12,3 

тис.грн.; 

- на фінансування комплексної програми соціальної підтримки сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і 

поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих  на 2015-2016 роки – 

25,2 тис.грн.;  

- на фінансування районної комплексної програми соціальної 

підтримки малозабезпечених верств населення  "Турбота" на 2016-2018 роки – 

50,0 тис.грн. 

- на фінансування районної програми поліпшення 

кінообслуговування населення Вижницького району на 2012-2016 роки – 60,3 

тис.грн., в т.ч. по спеціальному фонду – 30,0 тис.грн. 

Резервний фонд районного бюджету затверджено рішенням ІІІ сесії 

Вижницької районної ради VІІ скликання від 24.12.2015р. №43-3/15 “Про 

районний бюджет на 2016 рік”  у сумі 345,0 тис.грн.  Протягом січня-березня 
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2016 року кошти резервного фонду не використовувались. 

Дякую за увагу!  

 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження звіту про 

виконання районного бюджету за І квартал 2016 року» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження звіту про 

виконання районного бюджету за І квартал 2016 року»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (137-7/16 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 пропонується внести зміни в додаток 1 до рішення 

третьої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання від 24 грудня 2015 року 

№ 43-3/15 “Про районний бюджет на 2016 рік”, а саме: 

Збільшивши обсяг доходної частини районного бюджету в загальній сумі 

13 807 387 гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 12 112 775 гривень 

та по спеціальному фонду в сумі 1 694 612 гривень, в тому числі бюджет 

розвитку 18 000 гривень, з них за рахунок: 

- перевиконання доходної частини загального фонду районного бюджету 

за січень-червень 2016 року згідно з офіційним висновком  фінансового 

управління райдержадміністрації від 05.07.2016 №01-19/546 – 2 671 900 

гривень, зокрема: 

- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 2 238 367 
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гривень; 

- податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими 

агентами – 116 800 гривень; 

- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – 9 033 

гривень; 

- податку на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності – 19 700 гривень; 

- плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 

– 145 000 гривень; 

- адміністративного збору за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – 15 

000 гривень; 

- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень – 125 000 гривень; 

- надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

– 3 000 гривень; 

по спеціальному фонду за рахунок перевиконання по надходженню 

коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва в сумі 5 000 гривень.  

Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 255 

300 гривень. 

Медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 101 

200 гривень. 

Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 8 317 

200 гривень. 
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Субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду 

для придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у 

сільській місцевості в сумі 700 000 гривень. 

Цільової субвенції з обласного бюджету по спеціальному фонду в 

загальній сумі 1 671 612 гривень, в тому числі: на будівництво установки 

очисних споруд господарсько-побутових стоків «BIOTAL-40» комунального 

закладу Вижницької районної ради «Вашківецький центр первинної медико-

санітарної допомоги» в сумі 1 625 612 гривень, на придбання контейнерів для 

збору твердих побутових відходів с. Мілієве в сумі 16 000 гривень, на 

придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів с. Іспас в сумі 30 

000 гривень. 

Цільової субвенції з Долішньошепітського сільського бюджету 

районному бюджету для фінансування головного розпорядника коштів “Відділ 

освіти райдержадміністрації” в сумі 2 175 гривень по загальному фонду для 

придбання шиферу для заміни на даху Долішньошепітського НВК над 

приміщенням спортзалу та кабінетом “Захисту Вітчизни”.  

Цільової субвенції з Черешенського сільського бюджету районному 

бюджету для фінансування головного розпорядника коштів “Відділ охорони 

здоров’я” в сумі 4 000 гривень по загальному фонду для придбання 

медикаментів  для Черешенського фельдшерсько-акушерського пункту. 

Цільової субвенції з Мигівського сільського бюджету районному 

бюджету для фінансування головного розпорядника коштів “Відділ охорони 

здоров’я” в сумі 25 000 гривень по загальному фонду для поточного ремонту 

службового автомобіля Мигівської АЗПСМ. 

Цільової субвенції з Лукавецького сільського бюджету районному 

бюджету в загальній сумі 48 000 гривень, в тому числі по загальному фонду в 

сумі 30 000 гривень, з них для фінансування головного розпорядника коштів 

районного бюджету “Відділ освіти” в сумі 28 000 гривень, в тому числі 8 000 

гривень для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для 
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Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст., 20 000 гривень для облаштування шкільної 

площадки та благоустрою території біля Вовчинецької ЗОШ І-ІІ ст., для 

фінансування головного розпорядника коштів районного бюджету “Відділ 

охорони здоров’я” в сумі 2 000 гривень для придбання медичного обладнання 

для фельдшерсько-акушерського пункту с.Лукавецький Майдан та по 

спеціальному фонду (бюджет розвитку) в сумі 18 000 гривень для фінансування 

головного розпорядника коштів районного бюджету “Відділ охорони здоров’я”, 

в тому числі 10 000 гривень для капітального ремонту кахельної пічки 

Вовчинецького ФАПу, 8 000 гривень для придбання сухожарового шкафу для 

ФАПу с.Лукавецький Майдан.  

Цільової субвенції з Банилівського сільського бюджету районному 

бюджету в сумі 6 000 гривень для фінансування головного розпорядника 

коштів районного бюджету “Відділ освіти” для проведення капітального 

ремонту – часткової заміни вікон Бережницького НВК.  

Збільшити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2016 рік в 

сумі 15 548 795 гривень, в тому числі:  

-по загальному фонду в сумі 5 336 883 гривень, з них за рахунок освітньої 

субвенції з державного бюджету в сумі 255 300 гривень, медичної субвенції з 

державного бюджету в сумі 101 200 гривень, цільових субвенцій з місцевих 

бюджетів району в сумі 55 175 гривень, вільного залишку коштів загального 

фонду на початок року 1 696 408 гривень;  

- по спеціальному фонду в сумі 10 211 912 гривень, в тому числі бюджет 

розвитку 8 490 300 гривень, з них за рахунок передачі коштів із загального до 

спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 8 472 300 гривень, в тому числі 

передачі залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду для придбання 

шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській 

місцевості, із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку) у 

сумі 700 000 гривень, коштів субвенції  з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
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окремих територій в сумі 6 666 300 гривень та внести зміни в Джерела 

фінансування районного бюджету, згідно з додатком 2 до цього рішення. 

Внести зміни в додаток 2 до рішення третьої сесії Вижницької районної 

ради VІІ скликання від 24 грудня 2015 року № 43-3/15 “Про районний бюджет 

на 2016 рік”. 

Виділити іншу субвенцію для фінансування делегованих видатків в сумі 

384 100 гривень та іншу субвенцію в сумі 217 000 гривень, з них Мілієвському 

сільському бюджету в сумі 150 000 гривень для придбання котла, 

Замостянському сільському бюджету в сумі 37 000 гривень для проведення 

ремонту водопостачання та та внести зміни в Розподіл міжбюджетних 

трансфертів між районним та іншими бюджетами додаток 4 до рішення третьої 

сесії Вижницької районної ради VІІ скликання від 24 грудня 2015 року № 43-

3/15 “Про районний бюджет на 2016 рік”.  

Надати цільові субвенції з районного бюджету по спеціальному фонду в 

загальній сумі 46 000 гривень, в тому числі: Міліївському сільському бюджету 

на придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів с. Мілієве в 

сумі 16 000 гривень, Іспаському сільскому бюджету на придбання контейнерів 

для збору твердих побутових відходів с. Іспас в сумі 30 000 гривень. 

Виділити субвенції з районного бюджету по загальному фонду в 

загальній сумі 1 650 900 гривень за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій, зокрема: Іспаському сільському 

бюджету в сумі 356 700 гривень на капітальний ремонт вуличного освітлення з 

встановленням енергоефективних ліхтарів (с.Іспас), Черешенському сільському 

бюджету в сумі 289 400 гривень на реконструкціювуличногоосвітлення із 

заміною світильників на основі LED технологій (с.Черешенька), Вижницькому 

міському бюджету в сумі 539 400 гривень на капітальний ремонт вуличного 

освітлення з встановленням енергоефективних ліхтарів (м.Вижниця), 

Берегометському селищному бюджету в сумі 385 600 гривень на капітальний 

ремонт вуличного освітлення з встановленням енергоефективних ліхтарів 
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(смт.Берегомет), Багнянському сільському бюджету в сумі 79 800 гривень на 

капітальний ремонт будинку культури (с.Багна). 

Виділити субвенцію за рахунок вільного залишку коштів районного 

бюджету на початок року по загальному фонду в загальній сумі 1 389 388 

гривень Чернівецькому обласному бюджету, з них: для співфінансування 

коштів для завершення добудови ФАПу в с.Виженка, вул. Велика Виженка в 

сумі 459 516 гривень та для співфінансування проекту регіонального розвитку 

“Будівництво дошкільного навчального закладу в с.Карапчів Вижницького 

району” в сумі 939 872 гривень. 

Виділити субвенцію Слобода-Банилівському сільському бюджету в сумі 

50 000 гривень, з них за рахунок вільного залишку коштів спеціального фонду 

районного бюджету на початок року (кошти, які надходять від відшкодування 

втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва) 45 000 

гривень та надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва в сумі 5 000 гривень. 

Внести зміни в Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку. 

Внести зміни в Перелік місцевих програм, які будуть фінансуватися за 

рахунок коштів районного бюджету у 2016 році. 

Надати дозвіл Чернівецькому обласному бюджету на використання у 

2016 році залишку невикористаних коштів субвенції у 2015 році на добудову 

групових приміщень дошкільного навчального закладу “Берізка” по вул. 

Шевченка, 85, с.Іспас Вижницького району.  

З метою своєчасного та раціонального розподілу та використання 

трансфертів виділених з державного, обласного бюджетів та бюджетів 

місцевого самоврядування району, забезпечення повноти потреби на захищені 

статті видатків бюджетних установ, підготовки до опалювального періоду та 

навчального року делегувати повноваження районній державній адміністрації 

здійснити їх врахування в районному бюджеті шляхом прийняття 

розпорядження райдержадміністрації з послідуючим його затвердженням 
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сесією районної ради.  

Bідділу освіти райдержадміністрації вишукати кошти на фінансування 

капітального ремонту Волоцької ЗОШ І-ІІ ст. в сумі 200 000 гривень за рахунок 

коштів освітньої субвенції. 

Затвердити розпорядження районної державної адміністрації від 

02.06.2016 року № 162 “Про уточнення показників районного бюджету на 2016 

рік” та розпорядження від 09.06.2016 року № 171 “Про перерозподіл 

бюджетних асигнувань районного бюджету на 2016 рік”. 

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! 

На засіданні постійної комісії районної ради було внесено наступні зміни: 

2.Фінансовому управлінню Вижницької районної державної адміністрації 

здійснити розподіл залишку коштів перевиконання доходної частини в сумі 1 

037 800 грн. та коштів вільного залишку загального фонду районного бюджету 

в сумі 1 676 408 грн. і направити кошти на збільшення загального обсягу 

районного бюджету в сумі 2 714 208 грн., в тому числі:  

 - Замостянській сільській раді на проведення ремонту водопостачання та 

водовідведення в ДНЗ с. Замостя - 37 000 грн.; 

 - Багнянській сільській раді  на фінансування видатків по заробітній 

платі працівникам установ сільської ради – 30 000 грн.; 

 - районній раді на фінансування заходів програми розвитку цивільного 

захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання  і реагування на 

надзвичайні ситуації у Вижницькому районі на 2016-2019 роки  -  30 000 грн.; 

 - районній раді на висвітлення в районній газеті «Вижницькі обрії» 

діяльності органів місцевого самоврядування  згідно комплексної програми 

розвитку інформаційної та видавничої галузей Вижницького району на 2016-
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2017 роки - 15 000 грн; 

 - райдержадміністрації на фінансування комунального закладу з фізичної 

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

(спортивні заходи) -25 000 грн.; 

 - райдержадміністрації  на висвітлення в районній газеті «Вижницькі 

обрії» діяльності органів виконавчої влади  згідно комплексної програми 

розвитку інформаційної та видавничої галузей Вижницького району на 2016-

2017 роки – 15 000 грн. 

- райдержадміністрації для фінансування видатків по проведенню 

експертизи містобудівної документації «Схема планування території 

Вижницького адміністративного району» - 39 820 грн.; 

- відділу культури райдержадміністрації на придбання 2 мікрофонів та 

мультикора для Вижницького будинку народної творчості та дозвілля – 50 000 

грн.; 

- відділу культури райдержадміністрації для виплати районної премії ім. 

Валерія Васькова  в галузі хореографічного мистецтва – 3 000 грн. 

- відділу охорони здоров’я райдержадміністрації для проведення ремонту 

та облаштування кабінетів поліклінічного відділення на першому поверсі 

стаціонару  КЗ «Вашківецький центр первинної медико-санітарної допомоги» 

(заміна електропроводки, каналізації) – 150 000 грн. при умові спів 

фінансування Вашківецькою міською радою з міського бюджету на  суму 150 

000 грн. на відповідні видатки; 

- відділу охорони здоров’я райдержадміністрації – 30 000 грн. в тому 

числі 15 000 грн. на придбання автошин для автомобілів швидкої допомоги та 

перекладання пічок у Карапчівській амбулаторії – 15 000 грн.; 

- відділу освіти райдержадміністрації на співфінансування в розмірі 30 

відсотків 2-х автобусів для шкіл району – 900 000 грн. 

Надати  субвенцію  обласному бюджету з районного бюджету в сумі 449 

516    грн. на завершення добудови  та здачу в експлуатацію  ФАПу  с. 

Виженка. 
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Надати субвенцію обласному бюджету з районного бюджету в сумі 939 

870 грн. на співфінансування проекту регіонального розвитку «Будівництво 

дошкільного навчального закладу в с. Карапчів  Вижницького району». 

3. Розподілити  залишок  коштів  від  відшкодування втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в сумі 45 000 грн. 

та доходів 2016 року в сумі 5 000 грн. і виділити  субвенцію в сумі 50 000 грн. 

Слобода - Банилівській сільській раді із спеціального фонду районного 

бюджету за рахунок коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва для проведення заходів від підтоплення та 

замулення земель річки Бережниця с. Слобода - Банилів. 

4. Включити у проект рішення «Про внесення змін до районного бюджету 

на 2016 рік» виділені кошти в сумі 8 317 200 грн. з державного бюджету згідно 

Постанови КМУ №395 від 24 червня 2016 року «Про деякі питання надання у 

2016 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».. 

Голосували за пропозицію депутатів постійної комісії:  

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Пропозицію прийнято. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2016 рік» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2016 рік»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (138-7/16 додається). 

 

Слухали: Романюка Іллю Танасійовича – голову постійної комісії 

районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку з 
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питання «Звіт про роботу постійної комісії районної ради з питань бюджету, 

фінансів і соціально-економічного розвитку».     

Шановні депутати! 

Постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-

економічного розвитку району, а також її склад затверджено рішенням другої 

сесії  Вижницької районної ради сьомого скликання. До складу  комісії входить 

7 депутатів районної ради. Всі члени комісії мають достатню професійну 

підготовку, необхідну для забезпечення її роботи на належному рівні.   

В своїй роботі комісія керується законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Бюджетним 

Кодексом України, іншими законами та нормативними документами, 

Регламентом роботи районної ради сьомого скликання, Положенням про 

постійні комісії районної ради, рішеннями районної ради. Основною 

організаційною формою діяльності постійної комісії є її засідання. Засідання 

комісії  проводяться як у відповідності з планом роботи ради та комісії, так і в 

міру необхідності.  

Згідно Положення про постійні комісії районної ради, постійна комісія з 

питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку:   

- попередньо розглядає і готує висновки по проектах цільових та 

комплексних програм соціально-економічного та культурного розвитку району, 

проекту районного бюджету, внесених до них змін, по звітах про виконання 

бюджету та відповідних програм, подає на сесію доповіді та співдоповіді з цих 

питань; 

- розглядає пропозиції та подає висновки щодо розподілу переданих з 

державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між 

сільськими, селищним, міськими бюджетами; 

- здійснює контроль за виконанням програм соціально-економічного 

розвитку та бюджету, вносить на обговорення звіти керівників управлінь, 

відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про 

виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 
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рішень ради з цих питань, а також про здійснення районною державною 

адміністрацією делегованих їй радою повноважень; 

- готує рекомендації по виявленню внутрішньогосподарських резервів і 

додаткових доходів до бюджету, ефективного використання природних і 

трудових ресурсів; 

- контролює видатки, пов’язані із здійсненням районною радою заходів 

щодо забезпечення спільних інтересів територіальних громад районним 

бюджетом, здійснює контроль за використанням вільних та бюджетних коштів, 

а також надходжень та видатків цільових фондів; 

- бере участь у розробці питань, пов’язаних із залученням бюджетних 

надходжень для реалізації соціально-економічних та культурних регіональних 

програм, контролює їх виконання; 

- розглядає пропозиції сільських, селищної і міських рад, пов’язаних зі 

створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон та готує 

висновки з метою внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; 

- вирішує інші питання за дорученням ради. 

З грудня 2015 року по червень 2016 року відбулося 7 засідань комісії, в т.ч. 

1 спільне, на яких розглянуто всього 43 питання. Члени комісії досить 

відповідально відносилися до покладених на них обов’язків. 

Всю роботу комісії умовно можна поділити за двома основними 

напрямками: розгляд та підготовка проектів рішень районної ради для розгляду 

на сесіях; виконання контрольних функцій, передбачених чинним 

законодавством України та відповідними рішеннями районної ради. Саме за 

такими ознаками і працювала комісія. Так, за звітний період комісією 

розглянуто 1 проект рішення «Про районний бюджет на 2016 рік», який був 

розглянутий та погоджений із внесеними змінами та доповненнями. 3 проекти 

рішень щодо внесення змін до бюджетів, та 2 проекти рішень звітів про їх 

виконання. Також комісією розглядаються питання, що стосуються прийняття 

районних комплексних програм та внесення змін до них, програми 

економічного і соціального розвитку району та інші. При цьому хочеться 
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відмітити взаєморозуміння та співпрацю яка склалася між комісією та апаратом 

районної ради, фінансовим управлінням районної державної адміністрації в 

особі Кириляк Людмили Іванівни особисто: при представленні проектів рішень 

щодо бюджету начальник фінансового управління  кожний фінансовий 

показник обґрунтовано  доводила до відома кожного члена комісії. Таким 

чином  представлення фінансових документів, проектів рішень мимоволі 

поєднувалося з навчанням депутатів, що позитивно впливає на фаховий рівень 

депутатів – членів комісії. Також не менш плідною була співпраця з іншими 

структурними підрозділами РДА, територіальними органами інших організацій 

та держаних установ. 

Як зазначалося вище, чинним законодавством, Регламентом районної ради, 

рішеннями районної ради на комісію покладені функції контролю. Це, 

передусім, контроль за виконанням відповідних рішень ради, що стосуються 

питань використання розпорядниками бюджетних коштів, виділених їм коштів 

за рішенням районної ради. Зокрема комісією заслуховувалося питання щодо 

стану фінансування районних комплексних цільових програм за 2015 рік та 

перспективи їх фінансування у 2016 році.   

При розгляді зазначених питань на засідання комісії запрошувалися 

відповідальні працівники райдержадміністрації, розпорядники коштів, галузеві 

фахівці. 

Крім цього, комісія вважає за потрібне при розгляді питань, що стосуються 

фінансування видатків на реалізацію цільових програм чи окремих об’єктів, 

залучати до їх розгляду не тільки комісію з питань бюджету, а і профільні 

комісії. До прикладу, якщо на розгляд сесії виноситься питання про виділення 

коштів, то вважаю що ці питання потрібно обговорювати спільно з 

врахуванням пропозицій щодо поповнення дохідної частини бюджету.   

Ще одним важливим аспектом в депутатській діяльності є навчання 

депутатів. Тому, велике спасибі юридичному відділу районної ради за 

проведення Днів депутата.  

В цілому я вважаю що наша комісія навчилась працювати злагоджено, 
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оперативно і професійно і я радий що всі члени комісії розуміють важливість 

прийнятих рішень для громади району. Тому користуючись нагодою хотів би 

подякувати всім членам комісії за їх роботу та відповідальність при розгляді 

питань які виносяться на обговорення. Впевнений що й надалі наша комісія 

буде залишатися надійною опорою для всіх органів влади які приймають участь 

у рішенні нагальних питань соціально-економічного розвитку району та його 

жителів. 

Дякую за увагу! 

Голосували: прийняти рішення  «Звіт про роботу постійної комісії 

районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного 

розвитку» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Звіт про роботу постійної комісії 

районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного 

розвитку»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (139-7/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (140-7/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про надання згоди на вилучення 
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частини земельної ділянки» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про надання згоди на вилучення 

частини земельної ділянки»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (141-7/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про передачу майна у строкове 

безоплатне користування (позичку) Чернівецькому обласному військовому 

комісаріату» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про передачу майна у строкове 

безоплатне користування (позичку) Чернівецькому обласному військовому 

комісаріату»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (142-7/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про визначення опорного 

навчального закладу і утворення його філії та реорганізацію Великівської 

ЗОШ І-ІІ ст» за основу: 

За – 27, 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:  
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- п.6 проекту рішення викласти в наступній редакції:  

«1. У зв’язку із визначенням опорного закладу та утворенням його філії 

реорганізувати Великівську ЗОШ І-ІІ ст. Вижницької районної ради 

Чернівецької області шляхом приєднання до Мигівського навчально-

виховного комплексу (загальноосвітній навчальний заклад  І – ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад) – опорного закладу Вижницької районної 

ради Чернівецької області при умові виконання звернення депутатів 

Мигівської сільської ради: 

- відновлення дороги з асфальтовим покриттям с.Мигове-с.Велике»; 

- придбання шкільного автобуса; 

- вирішення питання працевлаштування педагогічного колективу 

Великівської ЗОШ І-ІІ ст.».   

Голосували за пропозицію депутатів постійної комісії: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Пропозицію прийнято. 

Запитання:  

Тирон Т.І. – депутат районної ради. 

Скільки педагогічних  працівників буде працевлаштовано? 

Відповідь:  

Андрич М.Г. – начальник відділу освіти Вижницької районної 

державної адміністрації.  

Працевлаштовано буде влаштовано 15 педагогічних працівників. 

Голосували: прийняти рішення  «Про визначення опорного 

навчального закладу і утворення його філії та реорганізацію Великівської 

ЗОШ І-ІІ ст»   в цілому: 

За –23, утримались – 1, проти – 3. 



 
48 

Вирішили: 

Рішення прийняти (143-7/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін та затвердження 

нової редакції Статуту Банилівської ЗОШ І-ІІІ ст. імені І. Діяконюка» за 

основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін та затвердження 

нової редакції Статуту Банилівської ЗОШ І-ІІІ ст. імені І. Діяконюка»   в 

цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (144-7/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Порядку та 

Граничних норм витрат на забезпечення харчуванням учасників 

спортивних заходів районного та обласного рівнів, а також Норм витрат на 

нагородження переможців та призерів спортивних змагань на 2016-2017 

роки» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Порядку та 

Граничних норм витрат на забезпечення харчуванням учасників 

спортивних заходів районного та обласного рівнів, а також Норм витрат на 

нагородження переможців та призерів спортивних змагань на 2016-2017 

роки»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (145-7/16 додається). 
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Голосували: прийняти рішення  «Про ліквідацію господарської групи 

при районній раді» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про ліквідацію господарської групи 

при районній раді»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (146-7/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд депутатського запиту 

депутата районної ради  Борсука Ю.І. щодо надання згоди на безоплатне 

прийняття Трудовим архівом Вижницької районної ради архівних 

документів з кадрових питань (особового складу) ліквідованого СТОВ 

«Луківецьке» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд депутатського запиту 

депутата районної ради Борсука Ю.І. щодо надання згоди на безоплатне 

прийняття Трудовим архівом Вижницької районної ради архівних 

документів з кадрових питань (особового складу) ліквідованого СТОВ 

«Луківецьке»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (147-7/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд звернення 

Житомирської районної ради Житомирської області стосовно направлення 

звернення до вищих органів державної влади щодо вирішення питання 

відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій громадян» за 

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

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд звернення 

Житомирської районної ради Житомирської області стосовно направлення 

звернення до вищих органів державної влади щодо вирішення питання 

відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій громадян»   в 

цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (148-7/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення до Голови Верховної 

Ради України щодо розгляду питання та прийняття Верховною Радою 

України законопроекту, щодо необхідності підвищення розмірів 

соціальних стандартів та гарантій» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення до Голови Верховної 

Ради України щодо розгляду питання та прийняття Верховною Радою 

України законопроекту, щодо необхідності підвищення розмірів 

соціальних стандартів та гарантій»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (149-7/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення до Міністра екології і 

природних ресурсів України Семерака О.М.» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення до Міністра екології і 

природних ресурсів України Семерака О.М.»   в цілому: 
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За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (150-7/16 додається). 

 

Питання «Різне»: 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд звернення депутатів 

Вижницької районної ради щодо погашення ПАТ «Укрнафта» податкового 

боргу до зведеного бюджету по сплаті рентної плати за видобуті нафту і газ 

та виконання умови угод про участь ПАТ «Укрнафта» у соціально-

економічному розвитку Вижницького району» за основу: 

За – 27, 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 

погашення ПАТ «Укрнафта» податкового боргу до зведеного бюджету по 

сплаті рентної плати за видобуті нафту і газ та виконання умови угод про 

участь ПАТ «Укрнафта» у соціально-економічному розвитку Вижницького 

району  і надіслати його до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України. 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Вижницької районної ради Чернівецької області VII 

скликання 

Ми, депутати Вижницької районної ради, глибоко стурбовані 

ситуацією, яка виникла внаслідок не сплати рентної плати за видобуті нафту і 

газ ПАТ «Укрнафта».З вересня 2014 року  ПАТ «Укрнафта» не сплачує до 

зведеного бюджету зазначений вид платежу. 

Станом на 1 липня 2016 року податковий борг складає 9 605,5 тис. грн. 
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Крім того, ПАТ «Укрнафта не виконує умови угод про участь ПАТ 

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

уже зазначалося  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 вирішенні питання щодо погашення 

податкового боргу по рентній платі до зведеного бюджету, а також взятих 

зобов’язань ПАТ «Укрнафта» у соціально-економічному розвитку 

Вижницького району. Адже надходження відповідних коштів дадуть 

можливість  району  покращити стан об'єктів соціально-культурної  сфери. 

Заздалегідь вдячні за розуміння та підтримку. 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд звернення депутатів 

Вижницької районної ради щодо погашення ПАТ «Укрнафта» податкового 

боргу до зведеного бюджету по сплаті рентної плати за видобуті нафту і газ 

та виконання умови угод про участь ПАТ «Укрнафта» у соціально-

економічному розвитку Вижницького району»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (151-7/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд рішення Берегометської 

селищної ради від 22 червня 2016 року «Про розгляд звернення депутатів 

Берегометської селищної ради щодо продажу об’єктів, розташованих на 

території селища» за основу: 
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За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради . 

Шановні депутати! 

Пропонується наступний текст рішення:  

Рішення Берегометської селищної ради від 22 червня 2016 року «Про 

розгляд звернення депутатів Берегометської селищної ради щодо продажу 

об’єктів, розташованих на території селища» взяти до відома. 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд рішення 

Берегометської селищної ради від 22 червня 2016 року «Про розгляд 

звернення депутатів Берегометської селищної ради щодо продажу 

об’єктів, розташованих на території селища»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (152-7/16 додається). 

Андрюк М.І. – голова районної ради . 

Шановні депутати! 

Про розгляд депутатського звернення Стратія П.П.: 

Відділом освіти було спрямовано кошти в сумі 25,0 тис.грн. з освітньої 

субвенції. Роботи розпочато, зазначена сума коштів не використана, тому 

виділяти кошти в сумі 50,0 тис.грн. на даний час немає доцільності, а також 

фінансової можливості  в районному бюджеті.   

Депутатські запити: 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Зав’яльця М.Г. щодо ремонту дороги в м.Вашківці та 

заборони руху великовагового транспорту при високому температурному 

режимі та можливості перенесення вагового комплексу в населений пункт 

Дубівці Кіцманського району Чернівецької області» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 
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Андрюк М.І. – голова районної ради . 

Шановні депутати! 

Пропонується наступний текст рішення:  

Депутатський запит депутата районної ради Зав’яльця М. Г. щодо 

ремонту дороги в м.Вашківці та заборони руху великовагового транспорту 

при високому температурному режимі та можливості перенесення вагового 

комплексу в населений пункт Дубівці Кіцманського району Чернівецької 

області надіслати для розгляду та відповідного реагування 

Укртрансінспекції, Чернівецькій обласній державній адміністрації, Службі 

автомобільних доріг в Чернівецькій області та філії «Вижницький 

райавтодор» ДП «Чернівецький облавтодор». 

За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у 

визначений законодавством термін. 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Зав’яльця М.Г. щодо ремонту дороги в м.Вашківці та 

заборони руху великовагового транспорту при високому 

температурному режимі та можливості перенесення вагового комплексу 

в населений пункт Дубівці Кіцманського району Чернівецької області»   

в цілому: 

За –29, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (153-7/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Борсука Ю.І. щодо пріоритетного забезпечення 

лісосировиною місцевих виробників – ФОП, юридичних осіб» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради . 

 



 
55 

Шановні депутати! 

Пропонується наступний текст рішення:  

Депутатський запит депутата районної ради Борсука Ю.І. щодо 

пріоритетного забезпечення лісосировиною місцевих виробників –ФОП, 

юридичних осіб надіслати для розгляду та відповідного реагування 

Народному депутату України І.Рибаку, Чернівецькій обласній державній 

адміністрації, Чернівецькій обласній раді,  Чернівецькому обласному 

управлінню лісового та мисливського господарства, Державному агентству 

лісових ресурсів України. 

За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у 

визначений законодавством термін. 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

районної ради Борсука Ю.І. щодо пріоритетного забезпечення 

лісосировиною місцевих виробників –ФОП, юридичних осіб»   в цілому: 

За –29, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (154-7/16 додається). 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні колеги! 

Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути. 

Сьому сесію районної ради сьомого скликання оголошую закритою. 

 

 

 

Голова районної ради        М.Андрюк  

 


