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УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

П Р О Т О К О Л 

восьмої сесії районної ради  

VІІ скликання 

22 вересня 2016 року                                                                м.Вижниця 

            1100 год. 

Присутні                         -  27 депутатів районної ради 

                                             із  34 (список додається) 

  

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

Президія:  

Сенчук Р.І. – голова районної державної адміністрації.  

Вірста С.Д.  – заступник голови районної ради. 

Запрошені: 

- депутати обласної ради від Вижницького району; 

- голова, заступники голови райдержадміністрації, начальники управлінь і 

відділів райдержадміністрації; 

- заступник керівника Кіцманської місцевої прокуратури;  

- голова Вижницького районного суду; 

- начальник районного відділу СБУ та начальник Вижницького 

відділення поліції Кіцманського відділу Головного Управління Національної 

поліції в Чернівецькій області; 
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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 восьмої сесії районної ради.  

Обрання  секретаріату: 

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

секретаріат восьмої сесії районної ради у складі трьох депутатів: 

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

Вирішили:   

Рішення прийняти (додається №155-8/16) 

 

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

комісію восьмої сесії районної ради.  

   Обрання   лічильної  комісії: 

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

лічильну комісію восьмої сесії районної ради у складі трьох депутатів: 

   

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

Вирішили :   
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Рішення прийняти (додається №156-8/16). 

Обговорення порядку денного та регламенту роботи восьмої сесії 

районної ради VІІ скликання: 

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

прийняти порядок денний та регламент роботи восьмої сесії районної ради VІІ 

скликання за основу: 

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

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

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

1. Про розгляд звернення депутатів Вижницької районної ради щодо 

нестачі коштів для фінансування освітньої та медичної галузей Вижницького 

району. 

2. Про розгляд звернення Всеукраїнського громадського об’єднання 

«Інноваційний фонд народна ініціатива» щодо необхідності впровадження 

єдиної державної системи моніторингу. 

3. Про депутатський запит депутата обласної ради Андрюка А.В. щодо 

капітального ремонту дороги Мілієве-Кибаки.   

4. Про депутатські запити депутатів районної:  

- Герецуна Ю.І. щодо капітального ремонту дороги Мілієве-Кибаки та 

питання водопостачання закладів соціальної сфери та жителів с.Кибаки; 

-  Колотила Г.С. стосовно ремонту очисних споруд с.Коритне;   

- Поповича О.В. стосовно питання харчування учнів 1-4 класів та 

пільгової категорії дітей; 

- Костецького Ю.М. стосовно вирішення питання приватизації житлових 

будинків, земельних ділянок в с.Вахнівці вул.Зелена за межами населеного 

пункту;  

- Костецького Ю.М. стосовно надання жителям с.Вахнівці та Липовани 

у користування ставок №1, який знаходиться на території села. 
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Пропоную включити ці питання розглянути в питанні «РІЗНЕ» порядку 

денного сесії. 

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

Пропозицію прийнято. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Звіт про роботу постійної комісії районної ради з питань освіти, 

охорони здоров’я, культури, молоді та спорту. 

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

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

Проект рішення роздається на руки. 
2. Про районну програму «Забезпечення призову громадян на військову 

службу до Збройних сил України на 2016 - 2020 роки». 

Доповідач: Николайчук О.М. - головний спеціаліст з питань взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 

райдержадміністрації.  

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

питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку. 

Проект рішення роздається на руки. 
3. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І 

півріччя 2016 року. 

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

Доповідач по 3-4 питаннях: 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. 
5. Про інформацію діяльності Кіцманської місцевої прокуратури за І 

півріччя 2016 року.  

Доповідач: Зварич В.Т. - заступник керівника Кіцманської місцевої 

прокуратури. 

Проект рішення роздається на руки. 
6. Про відміну пункту 2 та додатку 2 рішення двадцять дев’ятої сесії 
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Вижницької районної ради VI скликання № 89-29/14 від 23 грудня 2014 року 

«Про затвердження Положення про районну премію імені Юрія Федьковича». 

Доповідач: Голобуцька К.В. – завідувач юридичного відділу виконавчого 

апарату районної ради. 

Проект рішення роздається на руки. 
7. Про затвердження Положення про порядок використання коштів, які 

надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва.  

Доповідач: Будз А.Ю. - в. о. начальника відділу держгеокадастру у 

Вижницькому районі. 

Проект рішення роздається на руки. 
8. Про комісію районної ради з питань поновлення прав реабілітованих. 

Доповідач: Колотило Г.В. - головний спеціаліст організаційно-

аналітичного відділу виконавчого апарату районної ради. 

Проект рішення роздається на руки. 
9. Про вирішення питань щодо призначення керівників окремих 

підприємств, установ, організацій, які використовують майно, що належить до 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького 

району. 

Доповідач: Флора Ю.Я. - завідувач загального відділу виконавчого  

апарату районної ради. 

Проект рішення роздається на руки. 
10. Про надання дозволу комунальному закладу з фізичної культури і 

спорту «Вижницька районна дитячо-юнацька спортивна школа» на звільнення 

від оплати за спожиті енергоносії в окремих загальноосвітніх навчальних 

закладах району. 

Доповідач: Сичов П.О. - в.о.директора комунального закладу з фізичної 

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

Проект рішення роздається на руки. 
11. Про надання дозволу на списання основних засобів підприємств, 

установ, організацій, які використовують майно, що належить до спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району.  



 
6 

Доповідач: Митринюк Ф.В. – головний лікар КУ «Вижницька центральна 

районна лікарня». 

Проект рішення роздається на руки. 
12. Про внесення змін в склад колегії Вижницької районної ради VІІ 

скликання. 

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

Проект рішення роздається на руки. 
13. Про звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України щодо запровадження мораторію на підвищення тарифів. 

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

«Батьківщина». 

Проект рішення роздається на руки. 
14. Різне. 

  

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

 Голосували:  

Прийняти порядок денний та регламент роботи восьмої сесії районної 

ради VІІ скликання в цілому: 

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

Розгляд питань порядку денного: 

Слухали: Сащука Олега Миколайовича – голову постійної комісії 

районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту з 

питання «Звіт про роботу постійної комісії районної ради з питань освіти, 

охорони здоров’я, культури, молоді та спорту».     

Шановні депутати! 

Постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, 

культури, молоді та спорту, а також її склад затверджено рішенням другої сесії 

Вижницької районної ради  сьомого скликання. До складу комісії входить 8 

депутатів районної ради. При обранні її членів враховувалось особисте бажання 

депутата, його здібності, досвід громадської роботи, професія та освітній 

рівень. 
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В своїй роботі комісія керується законами України «Про місцеве 

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

законами та нормативними документами, Регламентом роботи районної ради 

сьомого скликання, Положенням про постійні комісії районної ради сьомого 

скликання, 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. Однією 

з найважливіших функцій комісії є контроль за виконанням відповідних 

рекомендацій, рішень ради. 

З грудня 2015 року по липень 2016 року відбулося 7 засідань комісії, в 

т.ч. 1 спільне, на яких розглянуто всього  36 питань. 

За звітній період роботи депутати, які входять до складу комісії, брали 

активну участь у підготовці питань, вносили свої пропозиції, рекомендації, 

зауваження. 

Кожне засідання комісії було відкритим. На них запрошувалися 

керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, установ, організацій, 

інші відповідальні особи, представники засобів масової інформації. Питання 

роботи комісії об’єктивно  висвітлювалися в районній газеті та радіо. 

Питання, що розглядалися на засіданнях постійної комісії є досить 

актуальними. Зокрема: 

- Про організацію харчування дітей у дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладах району. 

- Про стан та перспективи розвитку позашкільної освіти. 

- Про роботу мистецьких шкіл району за 2015-2016 навчальний рік. 

- Про затвердження Положення про порядок встановлення пам’ятних 

знаків і меморіальних дошок на об’єктах спільної власності територіальних 

громад Вижницького району. 

- Про роботу служби у справах дітей Вижницької районної державної 

адміністрації. 

Члени нашої комісії беруть участь у підготовці районних комплексних 
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програм. Так за звітний період розглянуті та затверджені: 

- Комплексна програма розвитку культури Вижницького району на 2016-

2018 роки. 

- Комплексна програма оздоровлення і відпочинку дітей та розвитку 

молодіжної політики Вижницького району на 2016-2020 роки. 

- Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування та осіб з їх числа у Вижницькому районі на 2016-2020 

роки.  

Хочу відмітити, що існує тісна співпраця і допомога в роботі комісії 

заступника голови районної ради, керуючого справами, виконавчого апарату. 

Користуючись нагодою, мені хочеться висловити найщиріші слова 

вдячності депутатам, які працюють досить сумлінно і наполегливо в комісії. 

Це – Попович Олексій Васильович, Ткачук Світлана Іванівна, Стратій 

Павло Петрович, Стринадко Світлана Миколаївна, Андрич Олена Михайлівна, 

Тирон Тетяна Іллівна, Колотило Георгій Степанович. 

Можу запевнити депутатів, що постійна комісія з питань освіти, охорони 

здоров’я, культури, молоді та спорту буде наполегливо сприяти подальшому 

розвитку фізичної культури, спорту, виконанню заходів щодо організації 

роботи з молоддю, розвитку культури та системи освіти, брати активну участь у 

заходах по охороні здоров’я та пропаганді здорового способу життя серед 

жителів району, зокрема молоді. 

Думаю, що спільними зусиллями ми будемо намагатись досягти тих 

результатів, які бажають наші виборці. 

Дякую за увагу. 

Голосували: прийняти рішення  «Звіт про роботу постійної комісії 

районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та 

спорту» за основу: 

За –28, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Звіт про роботу постійної комісії 

районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та 
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спорту»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (157-8/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про районну програму 

«Забезпечення призову громадян на військову службу до Збройних сил 

України на 2016 - 2020 роки» за основу: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про районну програму 

«Забезпечення призову громадян на військову службу до Збройних сил 

України на 2016 - 2020 роки»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (158-8/16 додається). 

 

Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового 

управління районної державної адміністрації з питання «Про затвердження 

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

Шановні депутати! 

До державного та місцевих бюджетів за І півріччя 2016 року надійшло 

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

району, в сумі 79 млн.590,5 тис.грн., що в порівнянні з попереднім роком 

більше на 13млн.958,2 тис. грн., або 21,3%. 

В розрізі органів стягнення до зведеного бюджету мобілізовано: 

податковими органами – 66 млн.779,7 тис.грн., що на 9 млн.378,2 тис.грн., 

або на 16,3% більше, ніж в попередньому році; 

іншими органами, за якими закріплено контроль за справлянням 

(стягненням) платежів до бюджету, – 3млн.291,8 тис.грн., що на  1 млн.763,4 

тис.грн., або у 2 рази більше. 
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До державного бюджету забезпечено надходження в сумі 39 млн.318,1 

тис.грн., що в порівнянні з минулорічними надходженнями менше на 0,8 

тис.грн.(1,9%), з них по: 

- по загальному фонду –38 млн.353,8 тис.грн., що в порівнянні з 

минулорічними надходженнями більше на 528,7 тис.грн., або 1,4% . 

До загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району за І 

півріччя 2016 року (без міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів у сумі 34 

млн.519,0 тис.грн., що в порівнянні з фактичними надходженнями за 

аналогічний період минулого року більше на 12 млн.434,9 тис.грн., або 56,3% (у 

порівняльних умовах). 

До загального фонду надійшло 30 млн.960,7 тис.грн. при плані на 6 

місяців  22 млн.284,3 тис.грн. Планові показники по району виконані на 138,9% 

(+8 млн.676,4 тис.грн.) за рахунок перевиконання плану акцизного податку у 

сумі 2 млн.371,4 тис.грн.(63,9%), податку та збору на доходи фізичних осіб на 2 

млн.328,7 тис.грн.(19,8%), єдиного податку на 1 млн.478,5 тис.грн.(56,9%), 

плати за землю на 1 млн.847,2 тис.грн. (у 1,7 рази). Забезпечено виконання 

плану на січень-червень 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 11 млн.431,8 тис.грн.(61,0%) (у порівняльних умовах) у 

зв’язку із збільшенням податку та збору на доходи фізичних осіб на 5 млн.541,2 

тис.грн.(64,8%), акцизному податку на 2 млн. 845,9 тис.грн.(88,0%), платі за 

землю на 1 млн.714,8 тис.грн.( 61,4%), єдиному податку- 1 млн.417,2 

тис.грн.(53,3%). 

Найбільше надійшло до загального фонду місцевих бюджетів податку та 

збору на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 45,5%, плати за 

землю, питома вага якого становить 14,6%, єдиного податку 13,2 %, акцизного 

податку – 19,6%. 

До спеціального фонду надійшло доходів в сумі 3 млн.558,3 тис.грн., або 

111,2% (+359,1 тис.грн.) до плану на І-ше півріччя та на 703,1 тис.грн.(24,6%) 
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більше минулого року (у порівняльних умовах).  

Видатки 

За І півріччя п.р. проведено видатків з місцевих бюджетів району в сумі 

186 млн.465,2 тис.грн., або 50,5% до уточненого плану на рік та 93,3% до 

уточненого плану на звітну дату, в т.ч. по загальному фонду в сумі 179 

млн.670,8 тис.грн., або 50,7% до уточненого плану на рік та 94,3% до 

уточненого плану на звітну дату; по спеціальному фонду – 6 млн.794,7 тис.грн., 

або 44% до уточненого плану на рік та 72,1% до уточненого плану на звітну 

дату.  

За І півріччя 2016 року до загального і спеціального фондів районного 

бюджету надійшло доходів 175 млн.528,1 тис.грн., що  на 29 млн.544,8 

тис.грн.(20,2 %) більше надходжень попереднього року, в тому числі (без 

врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів 15 млн.917,1 

тис.грн., або 121,0 % ( +2 млн.762,1 тис.грн.) до плану на І-ше півріччя 2016 

року та на 6 млн.227,1 тис.грн.(64,3 %) більше надходжень попереднього року. 

До загального фонду надійшло доходів 14 млн.455,4 тис.грн., або 122,7% 

до плану на І-ше півріччя 2016 року та більше на 2 млн.671,9тис.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 –11 млн.767,5 тис.грн., або 

119,8% (+2 млн.328,7 тис.грн.) до плану на І півріччя 2016 року та на 5 

млн.541,2 тис.грн. (64,8 %) більше, ніж за 2015 рік. 

В обсязі доходів загального фонду районного бюджету надходження 

зазначеного податку становлять 81,4 %. 

Найбільшими платниками зазначеного податку є відділ освіти 

Вижницької райдержадміністрації ( сплачено 6 млн.149,4 тис.грн.), ДП 

“Берегометське ЛМГ” (сплачено 3 млн.952,9 тис.грн.), відділ охорони здоров’я 

Вижницької райдержадміністрації (сплачено 1 млн.672,5 тис.грн.), 

Чернівціобленерго ( сплачено 526,2 тис.грн.). 
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- податку на прибуток підприємств районної комунальної власності –29,8 

тис.грн., або у 3 рази (+19,8 тис.грн.) більше плану на І-ше півріччя 2016 року 

та на 11,0 тис.грн., або 27,0% меньше попереднього року.  

- частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій районної 

комунальної власності, що вилучається до бюджету – 33,8 тис.грн., що на 27,8 

тис.грн., або у 6 разів більше попереднього року; 

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 15,8 тис.грн.; 

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень  – 126,0 тис.грн.; 

- плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 

145,4 тис.грн. 

До спеціального фонду районного бюджету за звітний період надійшло 1 

млн. 461,7 тис.грн., або 106,6 % (+90,2 тис.грн.) до уточненного плану на 

звітний період та збільшились до 2015 року на 382,6 тис.грн. (35,5 %).  

У розрізі основних платежів до спеціального фонду районного бюджету 

надійшло: 

- власних надходжень бюджетних установ і організацій – 1 млн.456,3 

тис.грн. (99,6% загального обсягу надходжень спеціального фонду), або на 84,8 

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

послуги, що надаються бюджетними установами –807,4 тис.грн., 98,9% (-

9,2тис.грн.) до плану на І півріччя 2016 року; інших джерел власних 

надходжень (в т.ч. благодійних внесків) – 648,9 тис.грн., 117,0%(+94,0 тис.грн.) 

до уточненого плану на звітну дату. 

З районного бюджету за І півріччя 2016 року на утримання бюджетних 

установ та здійснення заходів проведено видатків в загальній сумі 173 

млн.611,5 тис.грн., або 93,0 % до уточненого плану на звітний період, в тому 

числі загального фонду 171 млн.491,8 тис.грн., спеціального 2 

млн.119,7тис.грн., з них видатків районного бюджету (без міжбюджетних 

трансфертів, які перераховані сільським, селищному, міським бюджетам) у сумі 
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162 млн.703,0 тис.грн., або 95,3 % до уточненого плану на звітний період 2016 

року та на 26 млн.106,6 тис.грн.(19,1%) більше ніж за відповідний період 

попереднього року, з них: 

- загального фонду – 160 млн.592,4 тис.грн.(95,7% до уточненого плану 

на  звітний період – 167 млн.762,7 тис.грн.), що на  25 млн.481,1 тис.грн., або на 

18,8% відсотка більше відповідного періоду попереднього року; 

- спеціального фонду – 2 млн.110,7 тис.грн.(70,5 % до уточненого плану 

на  звітний період - 2 млн. 994,6 тис.грн.), що більше на  625,6 тис.грн.(42,1 %). 

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 6 місяців 2016 року 

склали 61 млн. 272,7 тис.грн., що складає 35,7% до загальної суми видатків та 

профінансовано до уточненого плану на рік на 57,7%, та до уточненого плану 

на звітну дату – 99,4% (-  335,2 тис.грн.), і збільшились у порівнянні з 

попереднім роком на 4 млн.084,2 тис.грн.(+7,1%), в тому числі за рахунок 

освітньої субвенції профінансовано видатки на заробітну плату з 

нарахуваннями в сумі 40 млн. 020,9 тис.грн., медичної субвенції - в сумі 13 

млн.158,6 тис.грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв 

профінансовано 5 млн.132,8 тис.грн., що складає 98,9% до уточненого плану на 

звітну дату і більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 

983,6 тис.грн., або на 23,7%, придбання медикаментів та продуктів харчування 

– 2 млн. 748,5 тис.грн., що менше на 84,1 тис.грн., або на 3%, інші поточні 

видатки загального фонду, в т.ч. на виплату субсидій і поточних трансфертів 

населенню в сумі 102 млн. 337,8 тис.грн. що збільшились у порівнянні з 2015 

роком на 21 млн. 864,7 тис.грн.,  або на 27,2%. 

У розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету проведені 

наступні видатки. 
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По головному розпоряднику коштів “Вижницька районна рада” видатки 

загального фонду при уточненому плані на І півріччя 2016 року – 1 млн. 268,4 

тис.грн. склали 1 млн. 178,7 тис.грн., що становить 92,9% до плану та більше на 

208,5 тис.грн. (+21,5%) порівняно з відповідним періодом 2015 року, в т.ч. на 

утримання апарату районної ради 721,8 тис.грн., що становить 95,4% до 

уточненого плану на звітну дату та на 158,1 тис.грн (+28,3%) до аналогічного 

періоду минулого року. На оплату праці з нарахуваннями профінансовано 

видатків в сумі 740,9 тис.грн. (62,3% до загальної суми видатків), що більше на 

136,5 тис.грн. (+22,6%) 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) – 56,8 тис.грн., або 101,4% 

до попереднього року; 

-  на фінансову підтримку громадських організацій  - 72,6 тис.грн.,  з них 

38,8 тис.грн. на виконання районної програми підтримки ветеранів Афганської 

війни, учасників бойових дій та їх сімей на 2015-2018 роки, що на 23,5 тис.грн. 

більше 2015 року, на виконання районної програми підтримки діяльності 

Вижницької районної організації ветеранів України на 2011-2016 роки 33,9 

тис.грн., що на 9,3 тис.грн. більше; 

-  на підтримку редакції районного радіомовлення «Хвилі Черемошу» – 

29,6 тис.грн., або на 2,3 тис.грн. більше (+8,4%) до попереднього року;  

- на фінансування комплексної програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району на 2016-2017 роки на висвітлення 

діяльності (районної ради) – 29,0 тис.грн., або на 18,4 тис.грн. менше (38,8%) 

попереднього року; 

- на фінансування Програми розвитку цивільного захисту, забезпечення 

пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у 

Вижницькому районі на 2016-2019 роки для для придбання бензину – 30,0 

тис.грн., або на 10,0 тис.грн. більше (+50%) до аналогічного періоду минулого 

року;  
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- інші видатки (КФКВ 250404) – 238,9 тис.грн., що на 51,9 тис.грн.(27,8%) 

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

обслуговуванню адміністративного будинку – 146,3 тис.грн. (61,2% до 

загальної суми); 

- 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 – 

30,0 тис.грн. для перевезення призовників. 

По головному розпоряднику коштів “Відділ освіти райдержадміністрації” 

видатки склали 49 млн. 533,7 тис.грн., в т.ч.: 

по  загальному фонду в сумі 48 млн. 868,9 тис.грн., або 99,4% до 

уточненого плану на відповідний період (49 млн. 184,1 тис.грн.) та  більше до 

відповідного періоду 2015 року на 4 млн. 397,7 тис.грн. (9,9 %), з них: 

- за рахунок освітньої субвенції 44 млн. 876,8 тис.грн. (99,8% до 

уточненого плану на І півріччя 2016 року) та  більше до відповідного періоду 

2015 року на 3 млн. 260,64 тис.грн. (7,6%); 

- коштів районного бюджету 3 млн.903,3 тис.грн.(95,2 % до 

уточненого плану на І півріччя 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 664,8 тис.грн., або 42,8 % до уточненого 

плану на відповідний період (1 млн. 552,6 тис.грн.,), в т.ч. за рахунок субвенцій 

з місцевих бюджетів 52,0 тис.грн. 

Із загальної суми спрямовано на оплату праці з нарахуваннями - 42 

млн.462,2 тис.грн. (99,7% до уточненого плану на І півріччя 2016 року) та 

більше до відповідного періоду 2015 року на 3 млн.393,7 тис.грн.(8,7%), в тому 

числі за рахунок освітньої субвенції 40 млн.020,9 тис.грн.(89%), за рахунок 
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коштів районного бюджету 2 млн.441,3 тис.грн.(98,4%),  харчування дітей та 

учнів – 1 млн.785,1 тис.грн.(38,9 % до уточненого плану на рік) та менше з 

відповідним періодом 2015 року на 313,7 тис.грн.(14,9%), оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв – 3 млн.502,8 тис.грн.(99,1% до уточненого плану на І 

півріччя 2016 року) та більше з відповідним періодом 2015 року на 1 млн.145,5 

тис.грн. (+48,6%). 

Середня вартість харчування 1 діто-дня в загальноосвітніх закладах за І-е 

півріччя 2016 року склала 8,00 грн., в НВК (дошкільні відділення) 17,21 грн., та 

ДНЗ – 16,38 грн. 

По спеціальному фонду касові видатки за І півріччя склали 664,8 тис.грн., 

або 42,8 % до уточненого плану на відповідний період (1 млн. 552,6 тис.грн.,), 

що більше з відповідним періодом 2015 року на 142,2 тис.грн. (27,2%). 

Надійшло доходів від платних послуг в загальній сумі 200,4 тис.грн., в тому 

числі від надання в оренду приміщень – 34,8 тис.грн., від  здачі макулатури та 

металобрухту – 0,5 тис.грн., від плати за харчування в НВК – 63,6 тис.грн.,  в 

дитячих дошкільних закладах – 101,5 тис.грн.,  крім того благодійні внески- 

307,7 тис.грн.  

Із загальної суми видатків: 

- на утримання 2 дитячих дошкільних установ видатки по загальному 

фонду склали 469,2 тис.грн.(95,9 % до уточненого плану на І півріччя 2016 

року) та більше з відповідним періодом 2015 року на 38,9 тис.грн.(9%). Із 

загальної суми спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 366,1 тис.грн. 

(98,2% до уточненого плану на І півріччя 2016 року) та більше відповідного 

періоду 2015 року на 17,7 тис.грн.(5,1 %); 

- на утримання загальноосвітніх закладів видатки по загальному фонду 

склали 46 млн.809,6 тис.грн.(99,5% до уточненого плану на І півріччя 2016 

року) та більше  відвовідно на 4 млн.432,8 тис.грн. (10,5 %), з них на оплату 

праці з нарахуваннями – 40 млн.771,0 тис.грн. (99,8% до уточненого плану на І 

півріччя 2016 року) та більше до попереднього року на 3 млн.463,9 

тис.грн.(9,3%). 
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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 півріччя 

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 – 83,7 тис.грн.(87,5% до уточненого 

плану на І півріччя 2016 року) та менше до попереднього року на 2,8 тис.грн. 

(3,2 %); 

- на утримання позашкільних закладів освіти видатки склали 542,8 

тис.грн. (97,3% до уточненого плану на І півріччя 2016 року) та більше до 

попереднього року на 137,0 тис.грн.(33,8%), з них на оплату праці з 

нарахуваннями – 509,9 тис.грн., або більше з відповідним періодом 2015 року 

на 126,5 тис.грн.(33%); 

- на утримання методичного відділу видатки склали 250,2 тис.грн.(97% до 

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

2015 року на 27,7 тис.грн. (-10%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 

225,0 тис.грн., або менше на 26,8 тис.грн. (-10,6 %) до відповідного періоду 

2015 року; 

- на утримання централізованої бухгалтерії видатки по загальному фонду 

склали 448,2 тис.грн. (97,8 % до уточненого плану на І півріччя 2016 року)  та 

більше до попереднього року на 3,7 тис.грн.(0,8%), з них на  оплату праці з 

нарахуваннями -  395,6 тис.грн., або більше на 3,5 тис.грн.(0,9 %) до 

відповідного періоду 2015 року; 

- на утримання відділу централізованого господарського обслуговування 

видатки склали 167,3 тис.грн. (95,6% до уточненого плану на І півріччя 2016 

року)  та більше з відповідним періодом 2015 року на 7,5 тис.грн. (4,7 %), з них 

на  оплату праці з нарахуваннями – 110,8 тис.грн., або менше на 12,5 тис.грн. (-

10,1%) до відповідного періоду 2015 року; 
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-  на допомогу дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського 

піклування, яким виповняється 18 років, видатки склали 9,0 тис.грн., або менше 

на 5,4 тис.грн.  (-37,5%); 

По головному розпоряднику коштів “Управління соціального захисту 

населення районної державної адміністрації” видатки загального фонду на 

утримання установ і здійснення заходів та виплат склали 90 млн.098,0 тис.грн. 

(49,2% до уточненого плану на 2016 рік та 93,7% до уточненого плану на І 

півріччя 2016 року) та більше попереднього року на 20 млн. 083,5 

тис.грн.(+28,7 %). Видатки спеціального фонду – 350,8 тис.грн.(65% до 

уточненого плану на рік та 100% до уточненого плану на звітний період), або 

більше до відповідного попереднього року  на 214,4 тис.грн., або  в 2,6 рази. 

Із загальної суми видатки загального фонду на утримання Вижницького 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг),  які склали 1 млн.756,1 тис.грн., в т.ч.  видатки на оплату праці з 

нарахуваннями –   1 млн. 515,7 тис.грн.(48,9% до уточненого плану на рік та 

92,6% до уточненого плану на І півріччя 2016 року), або на 19,4 тис.грн. (-1,3%) 

менше до відповідного періоду попереднього року, харчування – 93,8 

тис.грн.(46,9 % до уточненого плану на рік) та 91,6% до уточненого плану на І 

півріччя 2016 року), або більше на 30,7 тис.грн.(+48,6%) відповідно, оплату 

комунальних послуг і енергоносіїв – 47,1 тис.грн.(44% до уточненого плану на 

рік та 88,1% до уточненого плану на І півріччя 2016 року), або менше на 

7,2тис.грн. (-13,2%). Вартість одного ліжко-дня харчування підопічних в 

стаціонарному відділенні для постійного або тимчасового проживання в 

загальному склала 34,17 грн., в т.ч. за рахунок загального фонду 13,95 грн. та за 

рахунок спеціального -20,22 грн., що в порівнянні із вартістю харчування  

відповідного періоду попереднього року більше на 8,22 грн., або на 31,7%, в 

т.ч. по загальному фонду більше на 5,47 грн. та спеціальному фонду на 2,75 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- 
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інвалідам в сумі 88 млн.165,6 тис.грн., або на 20 млн.096,8 тис.грн.( 29,5 %) 

більше попереднього року, з них : 

- на надання пільг окремим категоріям  громадян в сумі 1 млн. 732,0 

тис.грн., або на 1 млн.877,5 тис.грн.(52%)  менше попереднього року, з них : 

учасникам ВВВ, діти війни – 1 млн.129,8 тис.грн., або на 528,5 тис.грн.(32%) 

менше до попереднього року; ветеранам МВС та військовослужбовцям – 34,6 

тис.грн., або на 160,1 тис.грн. (82,2%) менше до відповідного періоду 

попереднього року;  учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС –46,6 тис.грн., або на 

14,4 тис.грн. (23,6%) менше відповідного періоду попереднього року; за 

професійною ознакою – 227,8 тис.грн., або на 259,7 тис.грн. (53,3%) менше 

відповідного періоду попереднього року; багатодітним сім’ям –293,0 тис.грн., 

або на 522,3 тис.грн. (64,1%) менше попереднього року. Це пов’язано з тим, що 

в поточному році відповідно до  Закону України «Про Державний бюджет» 

субвенція на відшкодування вартості проїзду за пільгове перевезення не 

передбачена, сума якої в 2015 році складала 872,9 тис.грн. 

     Найбільшу питому вагу складають пільги за використаний 

природний газ- 72,8 % (1млн.261,4 тис.грн.), електроенергію – 22,9% 

(396,9тис.грн.). 

- на виплату житлових субсидій населенню на ЖКП видатки склали в 

сумі 17 млн. 076,2 тис.грн., або на 13 млн.426,4 тис.грн.(у 5 разів) більше 

попереднього року. Найбільшу питому вагу складають виплати житлових 

субсидій за споживання природного газу 75,8% (12 млн.946,4тис.грн.), тверде 

паливо 5,4 %( 934,6 тис.грн.), електроенергію  16,2 % (2 млн.758,8 тис.грн.). 

При цьому, загальна заборгованість по  субсидіях станом на 01.07. 2016 року  

становить 67 млн.110,2 тис.грн., з них 66 млн.088,2 тис.грн. – за виплати по 

природному газу . 

      -  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 68 млн. 328,1 тис.грн., або на 8 млн.363,4 тис.грн.(13,9%) більше 
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відповідного періоду попереднього року. Найбільшу питому вагу в зазначених 

виплатах складають виплати допомоги  при народженні дитини – 36,6%( 25 

млн. 006,1 тис.грн.), виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім"ям- 51,7% (35 млн.293,1 тис.грн.), державна соціальна допомога інвалідам з 

дитинства – 9,8 % (6 млн.689,2 тис.грн.) та виплати допомоги  на дітей 

одиноким матерям-  4,9 % (3 млн. 317,5 тис.грн.); 

      - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 

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

профінансовано в сумі   1 млн. 029,3 тис.грн. або 42,5 % до уточненого плану на 

рік та до уточненого плану на І півріччя 2016 року 85,6% та  на 184,5 

тис.грн.(+21,8%) більше відповідного періоду  попереднього року. 

За І півріччя 2016 року на виконання районної комплексної програми 

соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2016-

2018 роки профінансовано коштів в сумі 132,3 тис.грн., або  66,1% до плану на 

рік, та менше на 17,7 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 півріччя  2016 року 

використано коштів в сумі 16,0 тис.грн., у відповідному періоді попереднього 

року кошти на зазначену програму не використовувались. 

По головному розпоряднику коштів “Вижницька районна державна 

адміністрація” видатки загального фонду за І півріччя 2016 року склали 682,2 

тис.грн., з них: 

• на утримання центру соціальних служб для молоді – 96,2 тис.грн., 

що на 31,0 тис.грн. (+47,7%) більше аналогічного періоду минулого року; 

• виконання заходів центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
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молоді склали 2,8 тис.грн., або на 0,3 тис.грн.(-9,2%). Проведено 8 заходів 

(соціальний супровід прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу) з 

питань сім’ї, дітей та молоді. Середня вартість одного заходу  становить 349,50 

грн.;  

• на виконання програми подолання дитячої бездоглядності і 

безпритульності у Вижницькому районі на 2012-2016 роки – 6,8 тис.грн.; 

• на виконання програми оздоровлення і відпочинку дітей та 

розвитку молодіжної політики у Вижницькому районі на 2016-2020 роки – 8,0 

тис.грн.; 

• на виконання комплексної програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району на 2016-2017 роки на висвітлення 

діяльності – 29,0 тис.грн. що на 16,7 тис.грн.. або 36,5% менше відповідно; 

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

393,4 тис.грн., в тому числі: 

- на виконання районної цільової соціальної програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки видатки склали 53,9 тис.грн., або 

99,1% до плану звітну дату та на 9,2 тис.грн. (+20,5%) більше попереднього 

року, 

- на утримання та навчально-тренувальну роботу Вижницької 

районної дитячо-юнацької спортивної школи – 272,9 тис.грн., або на 80,8 

тис.грн. (-22,8%) менше до плану на звітну дату, 

- на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань(які 

проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної 

спрямованості) ФСТ “Колос”  – 10,4 тис.грн., що на 9,6 тис.грн. менше (52,2%) 

до плану на звітну дату та на 5,0 тис.грн. (32,6%) менше виконання за І півріччя 

минулого року; 

• на виконання програми матеріально-технічного забезпечення 

управління соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації на 

2015-2017 роки – 10,0 тис.грн.; 

• на виконання програми сприяння органам виконавчої влади по 
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виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у Вижницькому 

районі на 2016-2018 роки – 25,0 тис.грн., що становить 100% до плану на звітну 

дату; 

•   на виконання комплексної програми оновлення містобудівної 

документації району на період 2012-2016 роки – 111,0 тис.грн., або 100% до 

плану. 

Із загальної суми видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 320,9 

тис.грн. (або 81,2% ,-74,0 тис.грн.) до плану на І півріччя 2016 року та більше на 

258,4 тис.грн. (або у 5 разів) порівняно з І півріччям 2015 року у 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 – 5,4 тис.грн. (59,3% (-3,5 тис.грн.) до плану на І півріччя п.р.) та 

більше на 3,5 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 16 млн. 440,3 тис.грн., що становить 98,2% до 

плану на звітний період (- 305,0 тис.грн.) та на 1,6% (+252,2 тис.грн) більше 

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

касові видатки склали 16 млн. 263,7 тис.грн., або 99,8% (-275,9 тис.грн.) до 

уточненого плану на І півріччя п.р. та на 1% (+161,4 тис.грн.) більше до 

минулого року, з них за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що 

утворився на початок бюджетного року касові видатки склали 205,4 тис.грн.  

З рахунок коштів районного бюджету за І півріччя 2016 року 

профінансовано 176,7 тис.грн., в т.ч. на виконання районної програми 

підтримки та розвитку діяльності Берегометської лікарні Червоного Хреста на 

2014-2016 роки – 91,4 тис.грн., на виконання районної комплексної програми 

протидії захворюванню на туберкульоз у 2012-2016 роках у Вижницькому 

районі – 16,4 тис.грн., на виконання комплексної програми соціальної 
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підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 

загиблих  на 2015-2016 роки – 33,9 тис.грн., на проведення поточного ремонту 

автомобіля швидкої допомоги по КЗ “Берегометський ЦПМСД” 15,0 тис.грн. 

Із загальної суми видатків на оплату праці з нарахуваннями касові 

видатки склали 13 млн.158,6 тис.грн.(100% до плану на звітну дату) та більше 

на 145,0 тис.грн.(+1,1%) порівняно з попереднім роком; видатки на 

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

відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які 

мають на це право відповідно до законодавства– 1 млн. 100,8 тис.грн. (96,9%, 

або менше на 34,6 тис.грн. до плану І півріччя п.р.) та більше на 162,0 

тис.грн.(+17,2%) відповідно; харчування – 199,8 тис.грн. (99,6% до плану на 

звітний період) та більше на 15,1 тис.грн. (+8,2%) до відповідного періоду 2015 

року; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 млн. 398,4 тис.грн. (99,2%, 

або менше на 11,5 тис.грн. до плану на звітний період) та менше на 148,1 

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

Штатна чисельність працівників охорони здоров’я станом на 01.07.2016 

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 01.07.2016 року 

становить 240 ліжок. Кількість ліжко-днів за І півріччя становить 42 тис. при 

затвердженому плані на звітну дату 42 тис. ліжко-днів. Кількість ліжок по 

денних стаціонарах становить 70 ліжок. 

Фактична вартість медикаментів на один ліжко-день в лікарні становила 14,69 

грн. (що на 4,96 грн. (+51%) більше від фактичної вартості за І півріччя 2015 

року), харчування – 8,13 грн. (що на 0,14 грн. (+1,7%) більше від фактичної 

вартості за І півріччя 2015 року). 

Із загальної суми видатків на утримання лікувальних закладів “Лікарні” 

видатки склали 11 млн.508,4 тис.грн., або 99,6% до плану на звітну дату (- 40,8 
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тис.грн.), з них на оплату праці з нарахуваннями 8 млн. 876,2 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”) менше на 48,2 тис.грн.(-1%).  

Утримання лікувальних закладів “Поліклініки та амбулаторії” – 3 млн. 

331,4 тис.грн., що становить 99,9 % до плану на звітну дату (-4,8 тис.грн.), з них 

на оплату праці з нарахуваннями – 2 млн. 943,4 тис.грн., або 100 % до плану на 

звітну дату та в порівнянні з минулим роком більше на 172,1 тис.грн. (+6,2%). 

Утримання лікувальних закладів “Фельдшерсько-акушерські пункти” – 

755,1 тис.грн., що становить 74,9 % до плану (-252,9 тис.грн.), з них на оплату 

праці з нарахуваннями – 718,7 грн., або 99,9% до плану та більше до 

аналогічного періоду 2015 року на 8,5 тис.грн. (+1,2%).  

Видатки на утримання “Центрів первинної медико-санітарної допомоги” 

– 726,8 тис.грн., що становить 99,7% до плану на звітний період, з них на 

оплату праці з нарахуваннями – 620,2 тис.грн., або 100 % та в порівнянні з 

аналогічним періодом 2015 року більше на 12,5 тис.грн. (+2,1%).  

На інші заходи по охороні здоров’я – 118,6 тис.грн., або 96,4% до плану 

на І півріччя п.р. та менше на 13,6 тис.грн. (-10,3%) до аналогічного періоду 

2015 року. Зазначені видатки включають видатки на безкоштовне 

зубопротезування – 27,3 тис.грн. (16 осіб), на фінансування районної програми 

підтримки та розвитку діяльності Берегометської лікарні Червоного Хреста на 

2014-2016 роки – 91,4 тис.грн.. 

Видатки спеціального фонду складали 852,1 тис.грн., або 62,2% до 

уточненого плану на звітний період, в т.ч. капітальні видатки – 371,5 тис.грн., з 

них за рахунок залишку медичної субвенції на початок року по спеціальному 

фонду придбано апарат штучної вентиляції легень для КУ “Вижницька ЦРЛ” в 

сумі 195,0 тис.грн., за рахунок субвенції з Долішньо-Шепітського сільського 

бюджету на капітальний 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., за рахунок 
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субвенції з Мигівського сільського бюджету профінансовано кошти в сумі 5,6 

тис.грн. для заміни старих вікон у приміщенні Мигівської амбулаторії ЗПСМ та 

8,0 тис.грн. для заміни старих вікон у приміщенні ФАПу Горкут с.Мигово.  

По спеціальному фонду касові видатки за І півріччя на утримання 

районної лікарні  склали 577,0 тис.грн., в т.ч. на виплату заробітної плати з 

нарахуваннями працівникам відділення ортопедичної стоматології – 59,8 

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

стоматології та на придбання господарських товарів – 77,3 тис.грн., оплата за 

спожиті енергоносії – 12,0 тис.грн. та ін., капітальні видатки становлять 201,9 

тис.грн., з них на апарат штучної вентиляції легень для КУ “Вижницька ЦРЛ” в 

сумі 195,0 тис.грн.,    

На утримання поліклінік та амбулаторій видатки склали 206,8 тис.грн., в 

т.ч. 111,6 тис.грн., з них 106,0 тис.грн. на капітальний ремонт по заміні вікон та 

дверей будівлі Долішньо-Шепітської АЗПСМ та 5,6 тис.грн. для заміни старих 

вікон у приміщенні Мигівської амбулаторії ЗПСМ   

На утримання фельдшерсько-акушерських пунктів використано кошти в 

сумі 58,0 тис.грн. на капітальний ремонт по заміні вікон та дверей будівлі 

ФАПу с.Лопушна в сумі 50,0 тис.грн. та 8,0 тис.грн. для заміни старих вікон у 

приміщенні ФАПу Горкут с.Мигово. 

На утримання центрів первинної медико-санітарної допомоги 

використано кошти в сумі 10,3 тис.грн. 

За І півріччя 2016 року надійшло власних надходжень по установах 

охорони здоров’я району в загальній сумі 489,6 тис.грн., з них коштів, 

отриманих як плата за послуги – 237,4 тис.грн., що на 211,9 тис.грн.(-47,2%) до 

аналогічного періоду 2015 року, в т.ч. від медичних оглядів 127,5 тис.грн., 

послуг зубопротезування 73,6 тис.грн., від проходження практики студентами 

9,5 тис.грн., здачі в оренду вільних приміщень 25,2 тис.грн., здачі металобрухту 

1,6 тис.грн. Благодійних коштів надійшло в сумі 252,2 тис.грн., що на 83,8 

тис.грн. (+50%) до аналогічного періоду 2015 року. 

По головному розпоряднику коштів “Відділ культури 
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райдержадміністрації” видатки на утримання установ і закладів культури та 

мистецтва по загальному фонду склали 3 млн.324,2 тис.грн. (56,7% до 

уточненого плану на  рік та 96% до уточненого плану на І півріччя 2016 року) 

та більше  відповідного періоду попереднього року на 258,6 тис.грн. (+8,4%). 

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, для ремонту кінотеатру ім.Т.Шевченка 37,0 тис.грн., 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  -   3 млн.074,5 тис.грн.( 56,6% до уточненого плану на рік та 96,9% до 

уточненого плану на І півріччя 2016 року) та на 170,0 тис.грн. (+5,8%) більше  

відповідного періоду попереднього року, оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв – 89,2 тис.грн. або менше на 12 тис.грн.(-11,8%) до відповідного 

періоду попереднього року, надання дотації районній кіновідеомережі 60,9 

тис.грн., що більше 22,3 тис.грн. до відповідного періоду минулого року, або на 

57,8%. 

Видатки спеціального фонду склали 204,8 тис.грн., або 59,2 % до 

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

року 100%. Власні надходження від послуг, наданих бюджетними установами, 

склали 189,7 тис.грн., що на 33,1 тис.грн.(+21,1%) більше відповідного періоду 

попереднього року, в тому числі:  від плати за навчання в школах естетичного 

виховання – 180,7 тис.грн., або більше на 30,2 тис.грн. (+20%) відповідно, 

проведення вистав та концертів народними колективами та культурно-масових 

заходів – 7,5 тис.грн., або на 2,7 тис.грн. більше ( +56,2%), читання літератури 

1,5 тис.грн., що більше на 0,2 тис.грн. відповідно, або на 15,3%.  

На утримання бібліотеки видатки загального фонду склали 265,9 тис.грн., 

або менше до попереднього року на 10,1 тис.грн.(-3,6%), з них на оплату праці з 

нарахуваннями – 248,8 тис.грн., що менше на 5,8 тис.грн. (-2,3%) до 
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відповідного періоду попереднього року. 

На утримання районного будинку народної творчості та дозвілля – 142,2 

тис.грн., або більше на 2,0 тис.грн. (+1,4%), з них на оплату праці з 

нарахуваннями – 126,9 тис.грн., що більше на 10,2 тис.грн.( +8,7%) до 

відповідного періоду попереднього року.    

На функціонування шкіл естетичного виховання дітей району 

профінансовано 2 млн.652,6 тис.грн., або більше ніж в  відповідному періоді 

попереднього року на 225,1 тис.грн. (+9,3%), з них на  оплату праці з 

нарахуваннями – 2 млн.140,8 тис.грн., або більше на 225,8 тис.грн. (+9,5%);  

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

централізовану бухгалтерію)– 201,0 тис.грн., або більше відповідно на 17,7 

тис.грн. (+9,6%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 152,3 тис.грн., або 

менше відповідно на 14,2 тис.грн. (-8,5%); 

На фінансування Програми поліпшення кінообслуговування населення 

Вижницького району на 2012 – 2016 роки – 60,9 тис.грн., що  більше 22,4 

тис.грн. до відповідного періоду минулого року, або на 57,8%. 

Обсяг дебіторської заборгованості загального фонду районного бюджету 

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

збільшилась на 1,0 тис.грн.(на 01.07.2016 р. складала 101,1 тис.грн.). 

Протермінована дебіторська  заборгованість на звітну дату – відсутня. 

Дебіторська заборгованість за рахунок державних трансфертів складає 

101,0 тис.грн., з неї по: 

- по відділу освіти на суму 95,6 тис.грн. в зв’язку з тим, що кошти за 

спожиті енергоносії для приготування шкільних обідів у червні 2016 року не 

повністю відшкодовані приватними підприємцями. 

-    по управлінню соціального захисту населення на суму  5,4 тис.грн. в 

зв’язку з тим, що підприємствам – надавачам послуг перераховано коштів 

більше, ніж склалося фактичне нарахування за червень 2016 року по субвенції з 

державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на 

оплату електроенергії, природного газу, послуг тепловодопостачання і 
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водовідведення; 

Обсяг кредиторської заборгованості загального фонду в порівнянні з 

початком року збільшився на 74 млн.525,0 тис.грн.(01.01.2016 р. – 307,8 

тис.грн.) і станом на 01.07.2016 р. склав  74 млн. 832,7 тис.грн.(протермінована 

кредиторська заборгованість складає –103,0 тис.грн).  

За рахунок державних трансфертів: кредиторська заборгованість станом 

на 01.07.2016 рахується по управлінню соціального захисту населення в сумі 74 

млн.832,7 тис.грн. яка утворилася за рахунок недофінансування субвенцій з 

державного бюджету на виплату  субсидій населенню. 

Протермінована кредиторська заборгованість станом на 01.07.2016 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.) 

збільшився на 7,3 тис.грн. і станом  на 01.07.2016 р. склав 35,1 тис.грн., в т.ч. за 

рахунок власних коштів бюджетних установ - 35,1 тис.грн., з неї: відділу освіти 

– 17,6 тис.грн  по оплаті батьківської плати за утримання дітей в дитячих 

дошкільних установах, по відділу культури – 5,7 тис.грн. по платі батьків за 

навчання в школах естетичного виховання дітей, по районній раді – 11,8 

тис.грн. за оренду приміщень, яка утворилася в червні 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.) зменшилась на 2,5 

тис.грн. і станом на 01.07.2016 р. складає 235,0 тис.грн. (з неї протермінована – 

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

По доходах кредиторська заборгованість на звітну дату складає  11,0 

тис.грн., з них: по відділу освіти – 7,9 тис.грн. на утримання дітей в дитячих 

дошкільних установах, по відділу культури – 6,1 тис.грн за навчання в школах 

естетичного виховання. 

За рахунок державних трансфертів – 221,0 тис.грн. по субвенції на 

фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та 
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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 

159 млн. 536,8 тис.грн., або на 33 млн. 179,4 тис.грн. (26,3%) більше до 

минулого року, та їх питома вага в доходах районного бюджету склала 91,7%. 

  Із загальної суми трансфертів отримано базової дотації– 10 млн.072,2 

тис.грн., або 100% до плану на січень-червень 2016 року та  на 148,8 тис.грн. 

(1,5%) більше до минулого року. 

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

державного бюджету районному бюджету  в сумі  155 млн. 284,6 тис.грн. 

фактично надійшло 149 млн. 464,6 тис.грн. ( 96,3 %), з них: 

- освітньої субвенції з державного бюджету надійшло 44 млн. 982,4 

тис.грн., або 100,0% до плану на січень-червень 2016 року, та  на 3 млн.351,0 

тис.грн. (8,0%) більше минулого року; 

 - медичної субвенції з державного бюджету надійшло 16 млн.084,2 

тис.грн., або 100,0% до  плану на звітний період, та  на 296,7 тис.грн. (1,8 %) 

менше минулого року; 

- субвенції 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 68 

млн.648,0 тис.грн. отримано районним бюджетом  68 млн.328,1тис.грн. (99,5 

%), та  на 8 млн. 363,4 тис.грн. (13,9 %) більше минулого року; 

- субвенції 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 23 млн.135,4 тис.грн. 

отримано районним бюджетом 17 млн.850,8 тис.грн. (77,2 %) та  на 11 млн. 

215,0 тис.грн. (у 3 рази) більше минулого року; 
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- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг 

та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу - з передбачених  1 млн.044,7 тис.грн. 

отримано районним бюджетом 957,5 тис.грн. (91,7 %), та  на  726,7 тис.грн. (у 4 

рази) більше минулого року; 

- 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" з 

передбачених 1 млн.201,9 тис.грн. отримано районним бюджетом 1 млн. 029,3 

тис.грн.( 85,6 %), та  на  184,5 тис.грн. (21,8%) більше минулого року. 

Інших субвенцій від місцевих бюджетів району до загального та 

спеціального фондів надійшло  коштів у загальній  сумі  306,5 тис.грн, з них по 

загальному фонду 232,3 тис.грн., спеціальному фонду 74,2 тис.грн., 

використано коштів: 

- по загальному  фонду в сумі 54,1 тис.грн., в т.ч.:  

 з Вижницького міського бюджету для придбання стільців для школи 

мистецтв 10,0 тис.грн. та придбання стільців та столів в приміщення спільної 

комунальної власності за адресою м.Вижниця, вул. Січових стрільців №4 в сумі 

12,0 тис.грн.; 

з Іспаського сільського бюджету для заміни  дверей Іспаській школі 

мистецтв в сумі 3,0 тис.грн, для поточного ремонту шкільного автобуса 3,0 

тис.грн., для поточного ремонту приміщення тиру Іспаської ЗОШ І-ІІст. 14,6 

тис.грн. ; 

з Лукавецького сільського бюджету для придбання запчастин для 

шкільного автобуса Лукавецької ЗОШ І-ІІІст. 3,5 тис.грн.; 

з Вашківецького міського бюджету для заміни старих дверей у 

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

- по спеціальному фонду  використано коштів в сумі 221,6 тис.грн.: 
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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; 

з Долішньошепітського сільського бюджету (передача коштів із 

загального до спеціального фонду в сумі 156,0 тис.грн. (для капітального 

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.); 

з Мигівського сільського бюджету для заміни старих вікон у приміщенні 

Мигівської АЗПСМ та ФАПу в сумі 13,6 тис.грн. 

Надано з районного бюджету субвенцій сільським, селищному, міським  

бюджетам 11 млн.131,7тис.грн., або 99,3% до плану на звітну дату, 53,1% до 

уточненного плану на рік на виконання делегованих видатків в частині освіти 

та культури.  

На фінансування місцевих програм з районного бюджету за І півріччя 

2016 року спрямовано коштів у сумі 898,6 тис.грн., або 83% 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 – 30,3 тис.грн.; 

- на фінансування районної Програми підтримки діяльності 

Вижницької районної організації ветеранів України на 2011-2016 роки” – 42,4 

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) – 56,8 тис.грн.; 

- на фінансування комплексної Програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району  на 2016-2017 роки на радіомовлення 

– 29,6 тис.грн., на висвітлення діяльності – 58,0 тис.грн.; 

- на фінансування районної програми подолання дитячої 
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бездоглядності і безпритульності у Вижницькому районі на 2012-2016 роки – 

6,8 тис.грн.; 

- на фінансування програми оздоровлення і відпочинку дітей та 

розвитку молодіжної політики у Вижницькому районі на 2012-2016 роки – 8,0 

тис.грн.; 

- на фінансування районної цільової соціальної програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки – 53,9 тис.грн.; 

- на фінансування програми розвитку цивільного захисту, 

забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні 

ситуації у Вижницькому районі на 2016-2019 роки – 30,0 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 сприяння органам виконавчої 

влади по виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у 

Вижницькому районі на 2016-2018 роки – 25,0 тис.грн.; 

- на фінансування комплексної програми оновлення містобудівної 

документації району на період 2012-2016 роки – 111,0 тис.грн.; 

- на фінансування районної програми підтримки та розвитку 

діяльності Берегометської лікарні Червоного Хреста на 2014-2016 роки – 91,4 

тис.грн.;  

- на фінансування районної комплексної програми протидії 

захворюванню на туберкульоз у 2012-2016 роках у Вижницькому районі – 16,4 

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 – 

79,9 тис.грн.;  

- на фінансування районної комплексної програми соціальної 

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



 
33 

132,3 тис.грн.; 

- на фінансування районної комплексної програми розвитку культури 

Вижницького району на 2016 – 2018 роки – 26,0 тис.грн. 

- на фінансування районної програми поліпшення 

кінообслуговування населення Вижницького району на 2012-2016 роки – 90,9 

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 І півріччя 2016 

року кошти резервного фонду не використовувались. 

Дякую за увагу!  

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження звіту про 

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

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження звіту про 

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

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (159-8/16 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 вносяться зміни, а саме: 

збільшити обсяг доходної частини районного бюджету в загальній сумі 

2818186 гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 2821136 гривень, з 

них за рахунок: 

Перевиконання доходної частини загального фонду районного бюджету 
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за січень-серпень 2016 року згідно з офіційним висновком  фінансового 

управління райдержадміністрації від 12.09.2016 №01-19/778 на 868800 гривень 

за рахунок перевиконання податку на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати. 

Субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду в 

сумі 1641700 гривень. 

Цільової субвенції з Міліївського сільського бюджету районному 

бюджету для фінансування головного розпорядника коштів “Відділ культури 

райдержадміністрації” в сумі 5000 гривень по загальному фонду для філії 

Вижницької школи мистецтв с.Мілієве для придбання будівельних матеріалів 

для поточного ремонту приміщення. 

Цільової субвенції з Лукавецького сільського бюджету районному 

бюджету для фінансування головного розпорядника коштів “Відділ освіти 

райдержадміністрації” в сумі 65636 гривень по загальному фонду, з них 20000 

гривень для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентеря для 

Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст. та 45636 гривень для облаштування шкільної 

площадки та благоустрою території біля Вовчинецької ЗОШ І-ІІ ст. (поточний 

ремонт). 

Цільової субвенції з Берегометського селищного бюджету районному 

бюджету для фінансування головного розпорядника коштів “Відділ освіти 

райдержадміністрації” в сумі 5000 гривень по загальному фонду для поточного 

ремонту дверей Берегометської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Цільової субвенції з Вашківецького міського бюджету районному 

бюджету для фінансування головного розпорядника коштів “Відділ освіти 

райдержадміністрації” в сумі 200000 гривень по загальному фонду для 

капітального ремонту Волоцької ЗОШ І-ІІ ст. 

Цільової субвенції з Іспаського сільського бюджету районному бюджету 

для фінансування головного розпорядника коштів “Відділ освіти 

райдержадміністрації” в сумі 35000 гривень по загальному фонду для виплати 
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заробітної плати з нарахуваннями для працівників другої дошкільної групи 

Іспаського НВК. 

Зменшити доходи по спеціальному фонду районного бюджету в сумі 2950 

гривень за рахунок повернення цільової субвенції з Мілієвського сільського 

бюджету районному бюджету для фінансування головного розпорядника 

коштів “Відділ освіти Вижницької райдержадміністрації” в сумі 2950 гривень 

по спеціальному фонду (бюджету розвитку). 

Збільшити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2016 рік в 

сумі 2999836 гривень, в тому числі:  

по загальному фонду в сумі 828386 гривень, з них за рахунок 

перевиконання доходної частини районного бюджету в сумі 448800 гривень, 

залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на початок року в сумі 181650 гривень, цільових субвенцій з місцевих бюджетів 

району в сумі 275636 гривень та передачі коштів із спеціального фонду до 

загального фонду бюджету в сумі 87300 гривень;  

по спеціальному фонду в сумі 2171450 гривень, в тому числі бюджет 

розвитку 2171450 гривень, з них за рахунок передачі коштів із спеціального 

фонду (бюджету розвитку) до загального фонду в сумі 87300 гривень, передачі 

коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 

2261700 гривень, в тому числі субвенції за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок 

бюджетного періоду в сумі 1641700 гривень, повернення цільової субвенції 

Міліївському сільському бюджету в сумі 2950 гривень та внести зміни в 

Джерела фінансування районного бюджету. 

Виділити іншу субвенцію по загальному фонду за рахунок перевиконання 

доходної частини районного бюджету Замостянському сільському бюджету в 

сумі 58000 гривень на проведення ремонту водовідведення та водопостачання в 

дошкільному навчальному закладі 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-
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3/15 “Про районний бюджет на 2016 рік”, згідно з додатком 4 до цього рішення. 

Затвердити розпорядження районної державної адміністрації від 

25.07.2016 року № 224 “Про уточнення показників районного бюджету на 2016 

рік”, розпорядження районної державної адміністрації від 10.08.2016 року 

№235 “Про уточнення показників районного бюджету на 2016 рік” 

розпорядження районної державної адміністрації від 12.08.2016 року № 239 

“Про перерозподіл бюджетних асигнувань 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: 

- відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації на 

фінансування  капітального ремонту приміщення котельні КУ «Вижницька 

центральна районна лікарня» під облаштування відділення судово-медичної 

експертизи – 200,0 тис. грн. 

Голосували за пропозицію 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. 
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Вирішили: 

Рішення прийняти (160-8/16 додається). 

Слухали: Зварича Віталія Танасійовича – заступник керівника 

Кіцманської місцевої прокуратури «Про інформацію діяльності Кіцманської 

місцевої прокуратури за І півріччя 2016 року».   

Шановні депутати! 

У відповідності до вимог ст. 6 Закону України «Про прокуратуру» 

інформуємо про проведену роботу Кіцманської місцевої прокуратури за І 

півріччя 2016 року. 

Організація, засади та порядок діяльності органів прокуратури визначені 

Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру», іншими 

законодавчими актами, міжнародно-правовими договорами та відомчими 

нормативно-правовими актами. 

На виконання покладених завдань Кіцманською місцевою прокуратурою 

вжито ряд організаційно-практичних заходів, спрямованих на утвердження 

верховенства закону, зміцнення правопорядку та ефективного здійснення 

доручених функцій. 

Так, у І півріччі 2016 року процесуальними керівниками Кіцманської 

місцевої прокуратури направлено до суду з обвинувальним актом 71 

кримінальне провадження. 

В порядку нагляду за законністю проведення досудового розслідування 

слідчими СВ Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУ НП у Чернівецькій області 

прокуратурою скасовано 9 незаконних процесуальних рішень слідчих, дано 79 

вказівок у кримінальних провадженнях. Прийнято прокурором участь у 

розгляді слідчим суддею 15 скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчих. 

Державними обвинувачами Кіцманської місцевої прокуратури 

забезпечено участь у розгляді в суді першої інстанції 64 кримінальних 

проваджень, з яких у 51 судом ухвалені вироки. 

Судом задоволено 1 позов з питань захисту лісів від незаконних рубок на 

суму 10 тис. грн. Виконано рішення суду на суму 101 тис. грн. 
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Кіцманською місцевою прокуратурою упродовж І півріччя 2016 року в 

порядку нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян 

розглянуто 6 документів прокурора з вжиттям заходів щодо усунення порушень 

закону, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 1 посадову особу. 

У І півріччі 2016 року прокурорсько-слідчими працівниками вирішено 

111 звернень громадян, з яких 52 з питань досудового розслідування та 59 з 

інших питань, 7 громадян прийнято на особистому прийомі. 

Працівниками прокуратури забезпечено взаємодію із засобами масової 

інформації щодо формування у суспільстві об’єктивної оцінки про виконання 

прокуратурою визначених законом функцій, підвищення її авторитету. 

Протягом зазначеного періоду здійснено 18 виступів в засобах масової 

інформації, в яких висвітлено роботу Кіцманської місцевої прокуратури.  

Також, у І півріччі 2016 року Кіцманською місцевою прокуратурою 

виявлено 1 факт вчинення корупційного правопорушення. За наслідками 

розгляду таких матеріалів, винну особу притягнуто до відповідальності. 

Дякую за увагу! 

Запитання: 

Семирозум О.І. – депутат районної ради. 

Яка проводиться Кіцманською місцевою прокуратурою робота щодо 

запобігання корупції? 

Відповідь:  

В даному напрямку Кіцманська місцева прокуратура співпрацює з усіма 

правоохоронними органами, органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами і організаціями.    

Голосували: прийняти рішення  «Про інформацію діяльності 

Кіцманської місцевої прокуратури за І півріччя 2016 року» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про інформацію діяльності 
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Кіцманської місцевої прокуратури за І півріччя 2016 року»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (161-8/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про відміну пункту 2 та додатку 2 

рішення двадцять дев’ятої сесії Вижницької районної ради VI скликання 

№ 89-29/14 від 23 грудня 2014 року «Про затвердження Положення про 

районну премію імені Юрія Федьковича» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про відміну пункту 2 та додатку 2 

рішення двадцять дев’ятої сесії Вижницької районної ради VI скликання 

№ 89-29/14 від 23 грудня 2014 року «Про затвердження Положення про 

районну премію імені Юрія Федьковича»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (162-8/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Положення про 

порядок використання коштів, які надходять у порядку відшкодування 

втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва» за 

основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради.  

Шановні депутати! 

На засіданні профільної постійної комісії районної ради та засіданні 

колегії районної ради було внесено наступні зміни: 

Пункти 4.6, 4.7 Положення про порядок використання коштів, які  

надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва викласти в такій редакції: 
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«4.6. Головним розпорядником коштів на проведення агротехнічних 

заходів, передбачених у підпунктах пункту 4.2. цього Положення, є 

Вижницька районна державна адміністрація. Районна державна адміністрація 

розпорядженням голови райдержадміністрації формує склад районної комісії 

з розподілу та використання коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (далі – комісія). 

До складу комісії входять: представники Вижницької районної ради, 

районної державної адміністрації, земельної служби у Вижницькому районі. 

До роботи комісії в кожному конкретному випадку залучається представник 

відповідної сільської, селищної, міської ради. Районна державна 

адміністрація, попередньо розглянувши на комісії, за участю Замовника 

(суб’єкта господарювання, який займається сільським господарством), 

клопотання Замовника, проектно-кошторисну документацію на проведення 

робіт, передбачених цим Положенням (у разі необхідності можуть 

надаватися інші документи), приймає рішення про виділення або не 

виділення коштів Замовнику. Фінансування робіт, передбачених цим 

абзацом, здійснюється через відділ агропромислового розвитку районної 

державної адміністрації. Виконання робіт повинно підтверджуватися Актами 

виконаних робіт, підписаних Замовником, Виконавцем (суб’єктом 

господарювання, який буде виконувати агротехнічні роботи)  та погоджених 

відділом агропромислового розвитку районної державної адміністрації. 

Виділення цих коштів здійснюється за рішенням сесії районної ради, а в 

міжсесійний період виділення цих коштів здійснюється розпорядженням 

голови райдержадміністрації за попереднім погодженням з постійною 

комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально – 

економічного розвитку. 

Міжбюджетний трансферт (субвенція з районного бюджету) сільським, 

селищному, міським бюджетам надається у межах коштів, які надійшли до 

спеціального фонду районного бюджету у порядку відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва».  
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«4.7. Виділення коштів з районного бюджету, для проведення на 

території міських, селищної, сільських рад робіт, зазначених у п.4.2. цього 

Положення (крім агротехнічних заходів), проводиться за обґрунтованим 

поданням міських, селищного, сільських голів. До подання сільського, 

селищного, міського голови додається обґрунтований висновок зазначеної в 

пункті 4.6. цього Положення комісії (про необхідність проведення робіт) та 

кошторис (рахунок) на проведення робіт, який погоджується з відділом 

економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації. У 

необхідних випадках подання сільського, селищного, міського голови 

погоджується з іншими службами району. 

Після проведення робіт, зазначених у п. 4.2 цього Положення, за 

кошти, виділені відповідно до даного Положення, виконавцем робіт 

подається  голові відповідної місцевої ради акт виконаних робіт». 

Голосували за пропозицію профільної постійної комісії та колегії 

районної ради:  

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Пропозицію прийнято. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Положення про 

порядок використання коштів, які надходять у порядку відшкодування 

втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва»   в 

цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (163-8/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про комісію районної ради з питань 

поновлення прав реабілітованих» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про комісію районної ради з питань 
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поновлення прав реабілітованих»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (164-8/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про вирішення питань щодо 

призначення керівників окремих підприємств, установ, організацій, які 

використовують майно, що належить до спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст Вижницького району» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради довів до відома, що на профільній 

постійній комісії було прийнято рекомендації п.3 в наступній редакції: 

«3.   Проект рішення  «Про вирішення питань щодо призначення 

керівників окремих підприємств, установ, організацій, які використовують 

майно, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міст Вижницького району»   внести на розгляд восьмої сесії районної ради, 

врахувавши, що по пунктах  1 та 2 цього проекту, стосовно питання щодо  

призначення Семенюка Валерія Юрійовича на посаду директора КП «Ком-

сервіс» Вижницької районної ради, комісією рішення не було прийняте».    

Голосували: прийняти рішення  «Про вирішення питань щодо 

призначення керівників окремих підприємств, установ, організацій, які 

використовують майно, що належить до спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст Вижницького району»   в цілому: 

За –26, утримались – 1, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (165-8/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про надання дозволу комунальному 

закладу з фізичної культури і спорту «Вижницька районна дитячо-

юнацька спортивна школа» на звільнення від оплати за спожиті 
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енергоносії в окремих загальноосвітніх навчальних закладах району» за 

основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про надання дозволу комунальному 

закладу з фізичної культури і спорту «Вижницька районна дитячо-

юнацька спортивна школа» на звільнення від оплати за спожиті 

енергоносії в окремих загальноосвітніх навчальних закладах району»   в 

цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (166-8/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про надання дозволу на списання 

основних засобів підприємств, установ, організацій, які використовують 

майно, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст Вижницького району» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про надання дозволу на списання 

основних засобів підприємств, установ, організацій, які використовують 

майно, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст Вижницького району»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (167-8/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін в склад колегії 

Вижницької районної ради VІІ скликання» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін в склад колегії 

Вижницької районної ради VІІ скликання»   в цілому: 
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За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (168-8/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення до Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України щодо запровадження мораторію на 

підвищення тарифів» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення до Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України щодо запровадження мораторію на 

підвищення тарифів»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (169-8/16 додається). 

Питання «Різне»: 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд звернення депутатів 

Вижницької районної ради щодо нестачі коштів для фінансування 

освітньої та медичної галузей Вижницького району» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд звернення депутатів 

Вижницької районної ради щодо нестачі коштів для фінансування 

освітньої та медичної галузей Вижницького району»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (170-8/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд звернення 

Всеукраїнського громадського об’єднання «Інноваційний фонд народна 

ініціатива» щодо необхідності впровадження єдиної державної системи 

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

Голосували: прийняти рішення  «Про розгляд звернення 

Всеукраїнського громадського об’єднання «Інноваційний фонд народна 

ініціатива» щодо необхідності впровадження єдиної державної системи 

моніторингу»»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (171-8/16 додається). 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

Чернівецької обласної ради Андрюка А.В. щодо капітального ремонту 

дороги Мілієве-Кибаки» за основу: 

За – 27, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатський запит депутата 

Чернівецької обласної ради Андрюка А.В. щодо капітального ремонту 

дороги Мілієве-Кибаки»   в цілому: 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (172-8/16 додається). 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні колеги! 

Про депутатські запити депутатів районної ради:  

- Герецуна Ю.І. щодо капітального ремонту дороги Мілієве-Кибаки та 

питання водопостачання закладів соціальної сфери та жителів с.Кибаки; 

-  Колотила Г.С. стосовно ремонту очисних споруд с.Коритне;   

- Поповича О.В. стосовно питання харчування учнів 1-4 класів та 

пільгової категорії дітей; 

- Костецького Ю.М. стосовно вирішення питання приватизації житлових 

будинків, земельних ділянок в с.Вахнівці вул.Зелена за межами населеного 

пункту;  
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- Костецького Ю.М. стосовно надання жителям с.Вахнівці та Липовани 

у користування ставок №1, який знаходиться на території села. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Доручити виконавчому апарату районної ради направити вищезазначені 

запити до відповідальних служб Вижницького району. 

За результатами розгляду проінформувати депутатів районної ради та 

районну раду у визначений законодавством термін. 

За –27, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні колеги! 

Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути. 

Восьму сесію районної ради сьомого скликання оголошую закритою. 

 

 

 

Голова районної ради        М.Андрюк  

 

 

 

 


