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УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

П Р О Т О К О Л 

дев’ятої сесії районної ради  

VІІ скликання 

20 листопада 2016 року                                                           м.Вижниця 

            1100 год. 

Присутні                         -  24 депутати 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. 

Рибак І.П. – Народний депутат України. 

Запрошені: 

- депутати обласної ради від Вижницького району; 

- голова, заступники голови райдержадміністрації, начальники 

управлінь і відділів райдержадміністрації; 

- заступник керівника Кіцманської місцевої прокуратури;  

- голова Вижницького районного суду; 

- начальник районного відділу СБУ та начальник Вижницького 

відділення поліції 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 дев’ятої сесії районної ради.  

Обрання  секретаріату: 

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

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

   За – 24,  проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили:   

Рішення прийняти (додається №173-9/16) 

 

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

комісію дев’ятої сесії районної ради.  

   Обрання   лічильної  комісії: 

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

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

   

За – 24,  проти – 0,  утримались – 0. 

Вирішили :   
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Рішення прийняти (додається №174-7/16). 

Обговорення порядку денного та регламенту роботи дев’ятої сесії 

районної ради VІІ скликання: 

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

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

скликання за основу: 

За – 24,  проти – 0,  утримались – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

Постійною комісією районної ради з питань власності, 

агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та 

надзвичайних ситуацій було внесено пропозицію включити в порядок денний 

дев’ятої сесії питання: 

1. «Про збільшення і уточнення розміру статутного капіталу 

комунального підприємства «Ком-сервіс» Вижницької районної ради». 

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

2. «Про звернення ГО «Асоціації деревообробників та 

лісозаготівельників Вижницького району» щодо проведення аукціонів на 

території району». 

3. «Про звернення трудового колективу ДП «Берегометське ЛМГ» щодо 

ситуації, яка склалася навколо закріплення мисливських угідь». 

4. «Про звернення Чернівецького обласного Товариства Червоного 

Хреста щодо передбачення коштів в державному бюджеті на 2017 рік для 

фінансування центру Червоного Хреста на базі Берегометської лікарні 

Червоного Хреста». 

5. «Про звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України щодо вдосконалення механізму сплати податку за нерухоме майно 

відмінне від земельної ділянки». 

6. «Про депутатський запит Колотила Г.С. щодо реконструкції опалення 

Коритненського ДНЗ». 
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7. «Про депутатський запит Сащука О.М. стосовно ремонту дороги Т 

2601 в м.Вашківці». 

8. «Про депутатський запит Погребняка Р.М. стосовно придбання 

мультимедійних пристроїв для Берегометської ЗОШ І-ІІІ ст. №2». 

9. «Про депутатський запит Погребняка Р.М. щодо включення в 

програму соціально-економічного розвитку району на 2017 рік питання 

проведення капітального ремонту приміщення танцювальної зали 

Берегометського будинку культури». 

10. «Про депутатський запит Погребняка Р.М. щодо виділення коштів на 

придбання звукової апаратури для Берегометського будинку культури в сумі 

47,0 тис.грн.». 

11. «Про депутатський запит Голяк С.Ф. щодо відновлення роботи 

телефонного зв’язку та Інтернету в м.Вижниця по вул.Винниченка. 

Пропоную включити ці питання розглянути в питанні «РІЗНЕ» порядку 

денного сесії. 

За – 24,  проти – 0,  утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 

Пропоную питання «Про збільшення і уточнення розміру статутного 

капіталу комунального підприємства «Ком-сервіс» Вижницької районної ради» 

розглянути перед питанням «Про внесення змін до районного бюджету на 2016 

рік». 

Голосували за пропозицію Андрюка М.І.  

За – 24,  проти – 0,  утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про звіт постійної комісії районної ради з питань власності, 

агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та 

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

питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони 

довкілля та надзвичайних ситуацій. 

Проект рішення роздається на руки. 

2. Про затвердження Програми протидії злочинності, забезпечення 

публічної безпеки і порядку у Вижницькому районі на 2016-2020 роки. 

Доповідач: Киселиця О.В. – начальник Вижницького відділення поліції 

Кіцманського відділу поліції ГУ НП в Чернівецькій області. 

Проект рішення роздається на руки. 

3. 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. 

4. Про списання простроченої заборгованості з орендної плати. 

Доповідач: Мойсей О.І. – завідувач відділу фінансово-господарського 

забезпечення виконавчого апарату районної ради. 

Проект рішення роздається на руки. 

5. Про затвердження передавального акту Великівської ЗОШ І-ІІ ст. 

Вижницької районної ради Чернівецької області, що реорганізовується шляхом 

приєднання до опорного закладу – Мигівського НВК Вижницької районної 

ради Чернівецької області. 

6. Про внесення змін до статуту опорного закладу – Мигівського НВК 

Вижницької районної ради Чернівецької області. 

Доповідач по 5-6 питаннях: Андрич М.Г. – начальник відділу освіти 

районної державної адміністрації. 

Проекти рішень роздаються на руки. 

7. Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу, 

призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників 

підприємств, закладів, установ та організацій спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст Вижницького району та вирішення окремих питань 

щодо контрактної форми трудового договору. 

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. 

8. Про затвердження списку присяжних Вижницького районного суду 

Чернівецької області. 

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

апарату районної ради. 

Проект рішення роздається на руки. 

9. Різне 

 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні депутати! 
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 Голосували:  

Прийняти порядок денний та регламент роботи дев’ятої сесії районної 

ради VІІ скликання в цілому: 

За – 24,  проти – 0,  утримались – 0. 

Розгляд питань порядку денного: 

Слухали: Никифоряка Юрія Петровича – голову постійної комісії 

районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій з питання «Про звіт 

постійної комісії районної ради з питань власності, агропромислового 

комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та надзвичайних 

ситуацій».     

Шановні депутати! 

Постійну комісію районної ради з питань власності, агропромислового 

комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій, а 

також її склад  затверджено рішенням другої сесії Вижницької районної ради 

сьомого скликання 10 грудня 2015 року «Про обрання постійних комісій 

Вижницької районної ради VІІ скликання».  

Ефективність роботи комісії, якість її рішень та рекомендацій передусім 

забезпечується рівнем фахової підготовки її кадрового складу. Комісія є 

підзвітною раді та відповідальною перед нею. Депутати працюють у комісії на 

громадських засадах.  

До складу комісії входить 7 депутатів районної ради:  

Никифоряк Юрій Петрович – голова комісії 

Андрюк Василь Семенович – заступник комісії 

Клим Руслана Дмитрівна – секретар комісії 

Дмитрюк Микола Дмитрович 

Загул Тарас Семенович 

Коваль Іван Миколайович 

Моржук Андрій Георгійович. 

Середня явка депутатів на кожне засідання комісії складає 6 чоловік.  
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Згідно з Регламентом роботи районної ради відпрацьований механізм 

підготовки, розгляду матеріалів на засіданнях комісії та своєчасного їх розгляду 

радою. Комісія будує свою роботу за попередньо затвердженим планом, а 

також  окремими дорученнями ради та її голови, на засадах законності, 

гласності, вільного колективного обговорення при вирішенні питань. 

За звітний період комісією проведено 11 засідань, в тому числі одне - 

спільно з іншими постійними комісіями районної ради. Крім того, комісією 

практикується  проведення  виїзних засідань і таких засідань проведено два із 

розглядом: 

- Депутатського запиту депутата Вижницької районної ради Погребняка 

Руслана Миколайовича щодо зупинення забору гравійно-піщаної суміші  ТОВ 

«РОДНІЧОК-БУД» в селищі Берегомет Вижницького району; 

- Здійснення контролю за ефективністю утримання майна закладами 

охорони здоров’я, що належать до спільної власності територіальних громад 

сіл, селища, міст району ( на базі КЗ «Вашківецький центр ПМСД»). 

 Аналізуючи усі питання, які розглядалися нашою комісією за звітний 

період, а це понад 70 питань, більшість яких стосується : 

- призначення керівників установ, закладів, підприємств та продовження 

терміну дії контрактів з керівниками підприємств, установ, організацій, які 

використовують майно спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міст району; 

- надання дозволу на прийняття, безоплатну передачу, списання 

основних засобів установ, закладів та підприємств спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району; 

- затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці 

земель за межами населених пунктів; 

- дотримання умов договорів купівлі-продажу приватизованих об'єктів та 

підготовка пропозицій за результатами перевірок; 

- про заходи щодо покращення роботи агропромислового комплексу 

району; 
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- про стан дотримання екологічно-санітарного законодавства України в 

районі та заходи по покращенню екологічної і техногенної безпеки на території 

району, тощо, з яких погоджено та рекомендовано для розгляду на пленарних 

засіданнях понад 30 проектів рішень. 

У кожному випадку прийняті конкретні рішення, надані висновки та 

рекомендації, які спрямовані на розв’язання поставлених завдань, але в зв’язку 

із обмеженим фінансуванням більшість питань залишаються відкритими.   

 Профільною комісією були розглянуті та оприлюднені наступні проекти 

регуляторних актів - рішень районної ради: 

- «Про затвердження Програми приватизації об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району на 2016-2017 

роки»; 

- «Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст Вижницького району»; 

- «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу, 

призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників 

підприємств, закладів, установ та організацій спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст Вижницького району та вирішення окремих питань 

щодо контрактної форми трудового договору». 

При розгляді депутатами комісії будь–якого питання принциповими 

критеріями є його актуальність. Для більш глибокого вивчення стану справ, 

підготовки рекомендацій постійної  комісії,  крім депутатів до роботи комісії 

залучаються фахівці та спеціалісти управлінь, відділів районної державної 

адміністрації.  

В цілому у звітному періоді постійна комісія працювала злагоджено, 

професійно, відповідально. Проте ряд важливих питань для наших виборців 

залишаються не вирішеними і для цього всім депутатам, в тому числі і членам 

профільної комісії, необхідно активно до цього залучатися. Сподіваюсь, що 

завдяки злагодженим діям органів влади, місцевого самоврядування, 

депутатського корпусу буде вирішено немало конкретних питань, які хвилюють 

наших виборців. 



 
9 

Дякую за увагу. 

Голосували: прийняти рішення  «Про звіт постійної комісії районної 

ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій» за основу: 

За –24, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про звіт постійної комісії районної 

ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій»   в цілому: 

За –24, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (175-9/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Програми 

протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку у 

Вижницькому районі на 2016-2020 роки» за основу: 

За –24, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Програми 

протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку у 

Вижницькому районі на 2016-2020 роки»   в цілому: 

За –24, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (176-9/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про збільшення і уточнення розміру 

статутного капіталу комунального підприємства «Ком-сервіс» Вижницької 

районної ради» за основу: 

За –24, утримались – 0, проти – 0. 
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Голосували: прийняти рішення  «Про збільшення і уточнення розміру 

статутного капіталу комунального підприємства «Ком-сервіс» Вижницької 

районної ради»   в цілому: 

За –24, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (177-9/16 додається). 

 

Слухали: Кириляк Людмилу Іванівну – начальника фінансового 

управління районної державної адміністрації з питання «Про внесення змін до 

районного бюджету на 2016 рік».     

Шановні депутати! 

В проекті рішення сесії вносяться зміни до рішення третьої сесії 

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

“Про районний бюджет на 2016 рік, враховуючи рішення 8-ї сесії VII скликання 

Чернівецької обласної ради від 27 жовтня 2016 року №209-8/16 “Про внесення 

змін до обласного бюджету на 2016 рік”,  

збільшується обсяг доходної частини районного бюджету в загальній сумі 

6623070 гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 4939070 гривень, з 

них за рахунок отримання офіційних трансфертів з державного бюджет в сумі 

4408600 гривень, зокрема: 

- Стабілізаційної дотації з державного бюджету в сумі 3803000 гривень. 

- Субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам  на підготовку і 

проведення перших та позачергових виборів депутатів  сільських, селищних, 

міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних 

сільських,селищних, міських голів в сумі 503000 гривень та на виготовлення 

органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних 

запрошень для підготовки і проведення перших та позачергових виборів 

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських рад, об'єднаних 

територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в сумі 

2600 гривень. 
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- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 

1856000 гривень. 

- збільшується обсяг дохідної частни за рахунок перевиконання плану 

доходів районного бюджету за 10 місяців 2016 року в сумі 458470 гривень. 

За рахунок цього збільшується обсяг видатків районного бюджету на 

2016 рік в загальній сумі 6623070 гривень, в тому числі по загальному фонду в 

сумі 4939070 гривень, по спеціальному фонду в сумі 1684000 гривень. 

За рахунок розподілу стабілізаційної дотації з державного бюджету 

виділяються кошти для забезпечення асигнуваннями видатків на оплату праці з 

нарахуваннями  працівникам галузі охорона здоров’я та працівникам освіти 

пропорційно до незабезпеченості бюджетних установ на заробітну плату, яка 

складає 5538500гривень, зокрема на на виплату заробітної плати працівникам 

загальноосвітніх шкіл району виділяються кошти в сумі 1100000 гривень, з них 

по КЕКВ 2111 “Заробітна плата” в сумі 901637 гривень, по КЕКВ 2120 

“Нарахування на оплату праці” в сумі 198363 гривень; на виплату заробітної 

плати працівникам галузі охорони здоров’я в сумі 2427300 гривень, з них по 

КЕКВ 2111 “Заробітна плата” в сумі 1967208 гривень, по КЕКВ 2120 

“Нарахування на оплату праці” в сумі 432792 гривень.   

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

розпорядниках коштів районного бюджету: 

Головному розпоряднику коштів “Відділ освіти Вижницької районної 

державної адміністрації” збільшується обсяг бюджетних призначень в сумі 

3124470 гривень , з них: 

- по загальному фонду надаються кошти в сумі 1440470 гривень, в тому 

числі:    

на виплату заробітної плати працівникам загальноосвітніх шкіл району в 

сумі 1100000 гривень, з них по КЕКВ 2111 “Заробітна плата” в сумі 901637 

гривень, по КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці” в сумі 198363 гривень за 

рахунок  коштів стабілізаційної дотації; 
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на придбання новорічних подарунків для учнів 1-4 класів, дітей сиріт та 

позбавлених батьківського піклування, дітей батьків учасників АТО, дітей 

інвалідів, дітей які перебувають на інклюзивному навчанні, дітей переселенців 

в сумі 106000 гривень за рахунок перевиконання дохідної частини районного 

бюджету за 10 місяців 2016 року;    

для придбання паливно-мастильних матеріалів в сумі 8600 гривень за 

рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету за 10 місяців 2016 

року; 

на облаштування приміщення для відкриття третьої групи Черешенського 

ДНЗ в сумі 39270 гривень за рахунок перевиконання дохідної частини 

районного бюджету за 10 місяців 2016 року; 

на поточний ремонт та гідрохімічне очищення системи опалення ЗОШ І-

ІІІ ст. в сумі 186600 гривень, з них Вашківецькій ЗОШ І-ІІІ ст. в сумі 93300 

гривень та Вижницькій ЗОШ І-ІІІ ст. в сумі 93300 гривень, за рахунок передачі 

коштів з спеціального фонду до загального фонду внаслідок скорочення 

видатків на придбання шкільного автобуса (капітальні видатки)за рахунок 

освітньої субвенції з державного бюджету.  

- по спеціальному фонду в сумі 1684000 гривень за рахунок передачі 

коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку), в тому 

числі: 

на придбання двох шкільних автобусів в сумі 114600 гривень по 

спеціальному фонду за рахунок перевиконання дохідної частини районного 

бюджету за 10 місяців 2016 року (передача коштів із загального фонду до 

спеціального фонду (бюджету розвитку); 

передача коштів з спеціального фонду (бюджету розвитку) до загального 

фонду в сумі 186600 гривень на поточний ремонт та гідрохімічного очищення 

системи опалення  Вашківецької ЗОШ І-ІІІ ст. в сумі 93000 гривень та 

Вижницької ЗОШ І-ІІІ ст. в сумі 93000 гривень. 

на ремонти та придбання комп’ютерів для ЗОШ району в сумі 1756000 

гривень за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. 
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Відповідно до п.8 рішення Чернівецької обласної ради від 27.10.2016 року 

№209-8/16 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік» 

здійснюється зміна призначення субвенції за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок 

бюджетного періоду (субвенція, виділена з обласного бюджету) в сумі 1641700 

гривень, зокрема: 

- вилучається призначення “Капітальні видатки за рахунок залишку 

коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на 

оснащення Мигівського НВК (ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ), як переможцю конкурсу 

"Кращий проект опорного закладу" сучасною матеріальною базою (засобами 

навчання, навчальними комп'ютерними комплексами та мультимедійним 

обладнанням, впровадження енергозберігаючих технологій тощо)”, 

та спрямовується на призначення: 

“Капітальні видатки за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що 

утворився на початок бюджетного періоду на оснащення Мигівського НВК 

(ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ), як переможцю конкурсу "Кращий проект опорного закладу" 

- на капітальний ремонт опорного закладу Мигівського НВК” сумі 1238798 грн. 

по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»; 

«На оснащення Мигівського НВК (ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ), як переможцю 

конкурсу "Кращий проект опорного закладу" сучасною матеріальною базою 

(засобами навчання, навчальними комп'ютерними комплексами та 

мультимедійним обладнанням)” в сумі 402902 грн. по КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання та предметів довгострокового користування». 

Здійснюється перерозподіл вільного залишку коштів освітньої субвенції 

на початок року з капітального ремонту котельні Мигівського НВК на 

здійснення капітального ремонту філії Мигівського НВК-Великівського ДНЗ –

ЗНЗ І ст. в сумі 635776 гривень. 

Головному розпоряднику коштів “Відділ охорони здоров’я Вижницької 

районної державної адміністрації” надаються кошти в сумі 2510300 гривень по 

загальному фонду, в тому числі: 
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на виплату заробітної плати працівникам галузі охорони здоров’я в сумі 

2427300 гривень, з них по КЕКВ 2111 “Заробітна плата” в сумі 1967208 

гривень, по КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці” в сумі 432792 гривень за 

рахунок стабілізаційної дотації; 

на поточний ремонт електрообладнання, виявлених за результатами 

здійсненних заходів з державного енергетичного нагляду, згідно припису 

інспекції Держенергонагляду №06/40-58-3-ПР,№06/40-58-4-ПР по КЕКВ 2240 

«Оплата послуг(крім комунальних)»  у сумі 70000,00 гривень, за рахунок 

перевиконання дохідної частини районного бюджету; 

на придбання шин на санітарні автомобілі для КУ «Вижницька ЦРЛ» 

ТПКВКМБ 080101 «Лікарні» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар» в сумі 13000 гривень за рахунок перевиконання дохідної частини 

районного бюджету за 10 місяців 2016 року;  

скорочуються видатки згідно листа відділу охорони здоров’я в сумі 60000 

гривень по Програмі соціальної підтримки сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО 

та вшанування пам’яті загиблих на 2015-2016 роки та спрямовуються на 

відшкодування аптекам за пільгові медикаменти; 

здійснюється перерозподіл коштів згідно листа відділу охорони здоров’я  

Вижницької районної державної адміністрації від 28.10.2016 року №01.34-1444 

по розподіленому залишку медичної субвенції на початок року з КЗ 

«Берегометський центр ПМСД» ТПКВКМБ 080600 «Фельдшерсько-акушерські 

пункти» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  у сумі 

99850,00 гривень, зокрема: 

на КУ «Вижницька ЦРЛ» ТПКВКМБ 080101 «Лікарні» по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 44000,00гривень, в тому 

числі на придбання апарату «Алкон» у сумі 4 000,00 гривень та  для придбання 

медичні бланків, бланків звітності, книг, журналів у сумі 40 000,00 гривень ; 

на КУ «Вижницька ЦРЛ» по ТПКВКМБ 080101 «Лікарні», КЕКВ 2220 

«Медикаменти та перев’язувальні матеріали» у сумі 50000,00 гривень, які 

необхідні для придбання лабораторних та хімічних реактивів, наркотичних 
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препаратів та медикаментів для забезпечення першої невідкладної медичної 

допомоги, дезінфікуючих засобів, вакцини для профілактичного щеплення 

медичних працівників від вірусу грипу; 

на КЗ «Вашківецький центр ПМСД» ТПКВКМБ 080800 «Центри 

первинної медико-санітарної допомоги»» по КЕКВ 2710 „Виплата пенсій і 

допомоги” у сумі 5850 гривень на оплату пільгових пенсій пільгової категорії 

працівників, які згідно чинного законодавства мають на це право. 

Здійснюється перерозподіл залишку коштів медичної субвенції на 

початок року по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» з КЗ «Берегометський центр ПМСД» 

ТПКВКМБ 080600 «Фельдшерсько-акушерські пункти» у сумі  110 

000,00гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку) , а саме: 

на КЗ «Берегометський центр ПМСД» ТПКВКМБ 080300 «Поліклініки і 

амбулаторії» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» у сумі 20 000 гривень, з метою придбання циркуляційного 

насосу для безперебійної роботи системи газового опалення приміщень КЗ 

«Берегометський центр ПМСД», Берегометської амбулаторії ЗПСМ. Існуючий 

циркуляційний насос введений в експлуатацію у 2005 році та повністю 

вичерпав свій ресурс, знос нарахований в повному обсязі; 

на КУ «Вижницька ЦРЛ» по ТПКВКМБ 080101 «Лікарні» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 90 

000,00 гривень для придбання Фетального кардіомонітора з метою 

забезпечення моніторингу огляду стану плода під час вагітності та пологів, з 

метою зменшення випадків малюкової та перинатальної смертності; 

здійснюється перерозподіл асигнувань за рахунок економії коштів 

медичної субвенції по КЗ «Берегометський центр ПМСД», ТПКВКМБ 080300 

«Поліклініки та амбулаторії»  по КЕКВ 2275 «Оплата  інших енергоносіїв» в 

сумі 3500,00 гривнь та спрямувати їх на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» 

по ТПКВКМБ 080600 «Фельдшерсько-акушерські пункти», у зв’язку з 

недопущенням кредиторської заборгованості по відшкодуванню за природний 

газ Чорногузівській сільській раді за опалення ФАПу с.Чорногузи.  
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Головному розпоряднику коштів “Вижницька районна рада” надаються 

кошти в сумі 131500 гривень по загальному фонду, в тому числі: 

на виплату заробітної плати працівникам в сумі 84000 гривень, з них по 

КЕКВ 2111 “Заробітна плата” в сумі 77000 гривень, по КЕКВ 2120 

“Нарахування на оплату праці” в сумі 7000 гривень за рахунок стабілізаційної 

дотації; 

на виконання комплексної Програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району на 2016-2017 роки  на оплату праці 

працівникам радіомовлення «Радіо «Хвилі Черемошу» в сумі 27500 гривень за 

рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету за 10 місяців 2016 

року; 

на виконання Програми розвитку цивільного захисту, забезпечення 

пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у 

Вижницькому районі на 2016-2019 роки в сумі 20000 гривень за рахунок 

перевиконання дохідної частини районного бюджету за 10 місяців 2016 року. 

Головному розпоряднику коштів “Районна державна адміністрація” 

надаються кошти в сумі 89600 гривень по загальному фонду, в тому числі: 

на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків 

виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення перших та 

позачергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських 

рад, об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, 

міських голів в сумі 2600 гривень за рахунок cубвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на підготовку і проведення перших та позачергових 

виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних 

громад і відповідних сільських,селищних, міських голів; 

на виконання Програми розвитку інформаційної та видавничої галузей 

Вижницького району на 2016-2017 роки (на книговидання) в сумі 5000 гривень 

за рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету за 10 місяців 

2016 року; 

на виконання Програми подолання дитячої бездоглядності і 

безпритульності у Вижницькому районі на 2012-2016 роки в сумі 5000 за 
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рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету за 10 місяців 2016 

року; 

на виконання 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 державного управління ДФС у Чернівецькій 

області "Партнерство заради добробуту" на 2016-2020 роки в сумі 10000 

гривень за рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету за 10 

місяців 2016 року; 

на виконання Програми сприяння органам виконавчої влади по 

виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у Вижницькому 

районі на 2016-2018 роки в сумі 60000 гривень за рахунок перевиконання 

дохідної частини районного бюджету за 10 місяців 2016 року; 

на придбання борцовського килима коммунальному закладу з фізичної 

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

КТКВКМБ 130107 по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» в сумі 7000 гривень за рахунок перевиконання дохідної частини 

районного бюджету за 10 місяців 2016 року. 

Надається субвенція з районного бюджету по загальному фонду 

Багнянському сільському бюджету в загальній сумі 100 000 гривень на 

поточний ремонт дорожнього покриття комунальних доріг с.Багна за рахунок 

коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. 

Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 04.10.2016 

№401 і 402 та від 13.10.2016 №444 про призначення позачергових та перших 

виборів надається cубвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

підготовку і проведення перших та позачергових виборів депутатів сільських, 

селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних 

сільських,селищних, міських голів в сумі 503000 гривень, зокрема: 

Вижницькій міській раді в сумі 295000 гривень; 

Вашківецькій міській раді в сумі 208000 гривень. 
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Надається інша субвенція по загальному фонду за рахунок стабілізаційної 

дотації Багнянськму сільському бюджету в сумі 39500 гривень, в тому числі 

6000 гривень на енергоносії, Коритнянському сільському бюджету в сумі 50200 

гривень, в тому числі 17300 гривень на енергоносії, Слобода-Банилівському 

сільському бюджету в сумі 37400 гривень, в тому числі 6000 гривень на 

енергоносії, Замостянському сільському бюджету в сумі 30000 гривень на 

енергоносії, Виженській сільській раді в сумі 2000 гривень на енергоносії, 

Мілієвській сільській раді в сумі 5100 гривень. 

Вносяться відповідні зміни в розподіл видатків районного бюджету, 

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

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку та Перелік місцевих  

програм, які будуть фінансуватися за рахунок коштів районного бюджету у 

2016 році. 

Затверджуються розпорядження районної державної адміністрації від 

04.10.2016 року № 277 “Про перерозподіл бюджетних асигнувань районного 

бюджету на 2016 рік” для забезпечення своєчасного фінансування видатків 

установи по виплаті допомог сім’ям з дітьми, соціальної допомоги населенню 

району та з метою недопущення утворення заборгованостей здійснюється 

перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу бюджетних 

призначень, передбачених головному розпоряднику коштів районного бюджету 

“Управління соціального захисту населення Вижницької державної 

адміністрації” на 2016 рік; 

розпорядження районної державної адміністрації від 17.10.2016 року № 

284 “Про уточнення показників та перерозподіл видатків районного бюджету 

на 2016 рік” з метою своєчасного освоєння коштів іншої субвенції наданої з 

місцевих бюджетів в  загальній сумі 95 000 гривень; 

розпорядження районної державної адміністрації від 24.10.2016 року № 

291 “Про уточнення показників та перерозподіл видатків районного бюджету 

на 2016 рік” з метою своєчасного освоєння коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій 

населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг теплопостачання, 
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водопостачання та водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій) в сумі 484820 гривень,для забезпечення 

своєчасного фінансування видатків установи по виплаті житлових субсидій 

населенню на оплату  електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної плати вивезення побутового 

сміття та рідких нечистот та з метою недопущення утворення заборгованостей 

та з метою своєчасного освоєння коштів іншої субвенції наданої з місцевих 

бюджетів в сумі 71542 гривні; 

розпорядження районної державної адміністрації від 27.10.2016 року № 

292 “Про уточнення показників районного бюджету на 2016 рік ”з метою 

недопущення утворення заборгованостей та з метою своєчасного освоєння 

коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг 

та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 

послуг теплопостачання, водопостачання та водовідведення, квартирної плати 

(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) в сумі 3205130 

гривень, для забезпечення своєчасного фінансування видатків установи по 

виплаті житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного 

газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 

вивезення побутового сміття та рідких нечистот, субвенції за рахунок залишку 

коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що 

утворився на початок бюджетного періоду в сумі 407400 та з метою 

своєчасного освоєння коштів іншої субвенції наданої з місцевих бюджетів в 

сумі 41200 гривень. 

 

розпорядження районної державної адміністрації від 02.11.2016 року № 

296 “Про перерозподіл бюджетних асигнувань районного бюджету на 2016 рік” 

для забезпечення своєчасного фінансування видатків установи по виплаті 

допомог сім’ям з дітьми, соціальної допомоги населенню району та з метою 

недопущення утворення заборгованостей здійснюється перерозподіл 

бюджетних призначень у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених головному розпоряднику коштів районного бюджету 



 
20 

“Управління соціального захисту населення Вижницької державної 

адміністрації” на 2016 рік 

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

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

статті 78 Бюджетного кодексу України. 

Дякую за увагу.   

Зі співдоповіддю слухали: Романюка Іллю Танасійовича – голову 

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

економічного розвитку з питання «Про внесення змін до районного бюджету 

на 2016 рік».   

Шановні депутати! 

На засіданні постійної комісії районної ради було внесено наступні зміни: 

  - районній раді для поповнення статутного капіталу комунального 

підприємства «Ком-Сервіс» (придбання труб та теплового лічильника) - 200,0 

тис. грн.; 

  - Замостянській сільській раді для фінансування капітального ремонту 

будівлі спортивного залу с.  Замостя - 50,0 тис. грн. 

  - районній державній адміністрації на виконання заходів районної 

цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013 -

2017 роки -19,0 тис. грн. 

Голосували за пропозицію депутатів постійної комісії:  

За – 24, утримались – 0, проти – 0. 

Пропозицію прийнято. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2016 рік» за основу: 

За – 24, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2016 рік»   в цілому: 

За –24, утримались – 0, проти – 0. 
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Вирішили: 

Рішення прийняти (178-7/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про списання простроченої 

заборгованості з орендної плати» за основу: 

За – 24, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про списання простроченої 

заборгованості з орендної плати»   в цілому: 

За –24, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (179-9/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження передавального 

акту Великівської ЗОШ І-ІІ ст. Вижницької районної ради Чернівецької 

області, що реорганізовується шляхом приєднання до опорного закладу – 

Мигівського НВК Вижницької районної ради Чернівецької області» за 

основу: 

За – 24, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження передавального 

акту Великівської ЗОШ І-ІІ ст. Вижницької районної ради Чернівецької 

області, що реорганізовується шляхом приєднання до опорного закладу – 

Мигівського НВК Вижницької районної ради Чернівецької області»   в 

цілому: 

За –24, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (180-9/16 додається). 
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Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до статуту 

опорного закладу – Мигівського НВК Вижницької районної ради 

Чернівецької області» за основу: 

За – 24, 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: 

- пункт 2 викласти в наступній редакції:  

«2. в.о. директора опорного закладу – Мигівського НВК Кравчуку Івану 

Андрійовичу в порядку, встановленому чинним законодавством України 

вжити заходів щодо проведення державної реєстрації внесення змін до 

Статуту цього закладу». 

Голосували за пропозицію депутатів постійної комісії та членів колегії: 

За –24, утримались – 0, проти – 0. 

Пропозицію прийнято.  

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до статуту 

опорного закладу – Мигівського НВК Вижницької районної ради 

Чернівецької області»   в цілому: 

За –24, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (181-9/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Положення про 

порядок проведення конкурсу, призначення на посаду та звільнення із 

займаної посади керівників підприємств, закладів, установ та організацій 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького 
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району та вирішення окремих питань щодо контрактної форми трудового 

договору» за основу: 

За – 24, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження Положення про 

порядок проведення конкурсу, призначення на посаду та звільнення із 

займаної посади керівників підприємств, закладів, установ та організацій 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького 

району та вирішення окремих питань щодо контрактної форми трудового 

договору»   в цілому: 

За –24, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (182-9/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження списку присяжних 

Вижницького районного суду Чернівецької області» за основу: 

За – 24, утримались – 0, проти – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про затвердження списку присяжних 

Вижницького районного суду Чернівецької області»   в цілому: 

За –24, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (183-9/16 додається). 

Питання «Різне»: 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення ГО «Асоціації 

деревообробників та лісозаготівельників Вижницького району» щодо 

проведення аукціонів на території району» за основу: 

За – 24, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради . 

Шановні депутати! 

Пропонується наступний текст рішення та звернення:  
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Прийняти звернення депутатів Вижницької районної ради щодо 

проведення аукціонів на території району і надіслати його до Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Міністерству 

аграрної політики та продовольства України, Чернівецької обласної державної 

адміністрації, Чернівецької обласної ради, Буковинської універсальної біржі. 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Вижницької районної ради Чернівецької області VII 

скликання 

Ми, депутати Вижницької районної ради Чернівецької області глибоко 

струрбовані ситуацією, що склалася останнім часом на ринку придбання 

пиловника м’яких та твердих порід місцевими товаровиробниками у ДП 

«Берегометське ЛМГ» та Вижницький ДСЛГ АПК. 

Згідно Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу 

необробленої деревини, яке затверджене наказом Державного комітету 

лісового господарства України від 19.02.2007 року №42 «Щодо 

вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини», який 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.02.2007 року за 

№164/13431, брати участь у торгах мають право всі резиденти України, так 

як Вижницький район нараховує більше, ніж 300 суб’єктів господарювання, 

які зайняті в деревообробній галузі, а кількість деревини для продажу в II, III, 

IV кварталах цього року була відповідно 12, 15, 7 тисяч м3 і деревина судячи 

із характеристик ділянок буде зменшуватися і надалі, то виникає велика 

загроза, що місцевий товаровиробник буде змушений скорочувати 

виробництво, що призведе до звільнення працівників, а декому з підприємців 

прийдеться закрити виробництво. 

Велика загроза для місцевих суб’єктів господарювання - 

деревообробників полягає ще й у тому, що на Чернівецькій товарній біржі, 

яка проводить торги, для участі у торгах все частіше заявляються підприємці, 

підприємства із інших районів та областей України. Деякі із них мають 

потужні виробництва, що дозволяє їм піднімати закупівельні ціни на 20, 30, 
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50 і більше процентів, тим самим скуповувати деревину, а підприємці 

Вижницького району залишаються без сировини. 

Так склалося географічно, що окрім лісу у нас немає інших джерел 

доходу. Багато наших односельців виїхали за кордон у пошуках роботи, а 

зменшення підприємців-деревообробників, звільнення ними найманих 

працівників вдарить по бюджету селища, бюджету Вижницького району, що 

в свою чергу не є привабливим ні для підприємців, ні для найманих 

працівників, ні для територіальних громад. 

Також звертаємо Вашу увагу на те, що раніше, як тільки почали 

проводитися аукціони, певний відсоток прибутку від продажу деревини, що 

нараховує як правило сотні тисяч гривень, направлявся на розвиток громад, а 

зараз чомусь цю практику усунули. Тому ми пропонуємо, щоб 70 відсотків 

від виручених грошей (прибутку) скеровувалися на розвиток та 

інфраструктуру місцевих рад району. Адже ліс це природне багатство, яке 

належить місцевим громадам. 

Надзвичайно важливим є питання щодо прозорості та чесності 

електронних торгів з продажу деревини. Ми – депутати районної ради 

вважаємо їх непрозорими та нечесними, а тому вбачаємо необхідність від 

них відмовитися. 

У зв’язку з наведеним, звертаємося до Вас із проханням: 

1) проводити аукціони по реалізації деревини на теренах району та 

виключно реалізовувати деревину місцевим товаровиробникам, а деревину, 

яка не буде придбана продавати на обласному аукціоні для інших бажаючих 

покупців; 

2) прибуток від продажу деревини розподіляти у співвідношенні 30% 

лісгоспам, а 70 % місцевим бюджетам сіл, селищ; 

3) відмовитися від проведення електронних торгів з продажу 

деревини. 
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Депутати Вижницької районної ради просять Вас відреагувати 

стосовно вирішення цього питання. 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення ГО «Асоціації 

деревообробників та лісозаготівельників Вижницького району» щодо 

проведення аукціонів на території району»   в цілому: 

За –24, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (184-9/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення трудового колективу 

ДП «Берегометське ЛМГ» щодо ситуації, яка склалася навколо 

закріплення мисливських угідь» за основу: 

За – 24, 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 ситуації, 

яка склалася навколо закріплення мисливських угідь і надіслати його до 

Чернівецької обласної ради. 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Вижницької районної ради Чернівецької області VII 

скликання 

Ми, депутати Вижницької районної ради Чернівецької області глибоко 

струрбовані ситуацією, що склалася  навколо перезакріплення мисливських 

угідь за ДП «Берегометське ЛМГ» на наступний термін. 



 
27 

21 червня 2016 року закінчився термін користування мисливськими 

угіддями ДП «Берегометське ЛМГ», які були закріплені рішенням 

Чернівецької обласної Ради XV сесії XXIII скликання № 87-15/01 від 

21.06.2001р. «Про надання у користування мисливських угідь для ведення 

мисливського господарства». Для перезакріплення мисливських угідь з 

повному, обсязі на наступний термін, загальною площею 35714 га, 

відповідно до вимог ст.-2-2 ЗУ «Про мисливське господарство та полювання» 

зібрано повний пакет документів, який після усіх погоджень у відповідних 

інстанціях, в числі перших направлений у Чернівецьку обласну раду, 

Рішенням VII сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 21 вересня 

2016 року № 185-7/16 “Про надання у користування мисливських угідь в 

Чернівецькій області ДП "Берегометське ЛМГ" надано терміном по 21 

вересня 2036 р. мисливські угіддя для ведення мисливського господарства 

загальною площею 30694 га. Частину мисливських угідь площею 5019,1037 

га (4277,1037га Фальківського лісництва ДП «Берегометське ЛМГ» та 743 га 

Буковинського лісництва ДП «Вижницький держспецлісгосп АПК» 

погодження ДП «Вижницький держспецлісгосп АПК» №51 від 19.02.2016 

року), враховуючи висновок постійної комісії з питань охорони 

навколишнього природнього середовища та природокористування від 

20.09.2016р., Чернівецькою обласною радою, вищевказані угіддя площею 

5019,1037 га, не були надані у користування ДП «Берегометське ЛМГ» та 

відповідно до вимог ст.1 ЗУ «Про мисливське господарство та полювання» 

перейшли до державного мисливського резерву (або запасу) у зв'язку з 

закінченням терміну користування. 

Були направлені листи до голови Чернівецької обласної ради, члену 

постійної комісії з питань охорони навколишнього природнього середовища 

та природокористування, копія першому заступнику начальника 

Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства. 

Виходячи з вище викладеного звертаємося щодо закріплення 

мисливських угідь площею 5019,1037 га (4277,1037га Фальківського 
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лісництва ДП «Берегометське ЛМГ» та 743 га Буковинського лісництва ДП 

«Вижницький держспецлісгосп АПК» погодження ДП «Вижницький 

держспецлісгосп АПК» №51 від 19.02.2016 року).  

Депутати Вижницької районної ради просять Вас відреагувати 

стосовно вирішення цього питання.  

Заздалегідь вдячні за співпрацю та взаєморозуміння!    

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення трудового 

колективу ДП «Берегометське ЛМГ» щодо ситуації, яка склалася 

навколо закріплення мисливських угідь»   в цілому: 

За –24, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (185-9/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення Чернівецького 

обласного Товариства Червоного Хреста щодо передбачення коштів в 

державному бюджеті на 2017 рік для фінансування центру Червоного 

Хреста на базі Берегометської лікарні Червоного Хреста» за основу: 

За – 24, 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 

передбачення коштів в державному бюджеті на 2017 рік для фінансування 

центру Червоного Хреста на базі Берегометської лікарні Червоного Хреста і 

надіслати його до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України,  

Народного депутата України І.Рибака, Чернівецької обласної ради. 

ЗВЕРНЕННЯ 
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депутатів Вижницької районної ради Чернівецької області VII 

скликання  

Ми, депутати Вижницької районної ради Чернівецької області звертаємося 

до Вас з проханням передбачити кошти в державному бюджеті на 2017 рік для 

фінансування центру Червоного Хреста з соціальної підтримки та реабілітації 

інвалідів та одиноких людей похилого віку на базі Берегометської лікарні 

Червоного Хреста.  

Так, як однією з найбільш масових і авторитетних організацій країни є 

Товариство Червоного Хреста України. Програма патронажних сестер є 

традиційним напрямком діяльності Товариства Червоного Хреста України. 

Існуючи з 1961 року служба патронажних медичних сестер надає основну 

медико-соціальну допомогу самотнім пенсіонерам та інвалідам, що потребують 

сторонньої допомоги. Понад 2,6 тис. чоловік, (з них 1,5 тис.чол – одиноких 

людей похилого віку, 68 – інвалідів, 109 – інвалідів праці, 492 – учасників ВВВ, 

100 – інвалідів дитинства, 372 – інших категорій, із них лежачих хворих - 337) в 

Чернівецькій області цілком залежать від допомоги медичних патронажних 

сестер Чернівецької обласної організації Товариства Червоного Хреста 

України. 

Медична та соціально-побутова допомога надається працівниками 

патронажної служби вдома, на базі центру. 7 кімнат медико-соціальної 

допомоги, нараховує 70 ставок, які обіймають 72 фізичні особи. Щороку 

надається допомога патронажною службою вдома більше 5,0 тис.чол. та 

здійснюється 170 тис. медичних послуг. 

В смт.Берегомет Вижницького району Чернівецької області створена та 

функціонує лікарня Червоного Хреста, яка розрахована на 40 ліжок. В даному 

закладі перебувають одинокі люди похилого віку, одинокопроживаючі, 

малозабезпечені, інваліди та ветерани війни. За 9 місяців 2016 року в лікарні 

було проліковано 427 осіб та здійснено 91439 маніпуляцій.            

Депутати Вижницької районної ради просять Вас відреагувати стосовно 

виділення коштів в сумі 600,0 тис.грн. з державного бюджету для фінансування 
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центру Червоного Хреста з соціальної підтримки та реабілітації інвалідів та 

одиноких людей похилого віку на базі Берегометської лікарні Червоного 

Хреста.  

Заздалегідь вдячні за співпрацю та взаєморозуміння!    

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення Чернівецького 

обласного Товариства Червоного Хреста щодо передбачення коштів в 

державному бюджеті на 2017 рік для фінансування центру Червоного 

Хреста на базі Берегометської лікарні Червоного Хреста»   в цілому: 

За –24, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (186-9/16 додається). 

 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення до Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення механізму 

сплати податку на нерухоме майно, відмінне відземельної ділянки» за 

основу: 

За – 24, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради . 

Шановні депутати! 

Пропонується наступний текст рішення та звернення:  

1.Прийняти звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України щодо вдосконалення механізму сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки  (додається).  

2. Це рішення із текстом звернення направити до Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України.  

3. Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами  

районної  ради  Івоняка Г.С. 
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4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови районної ради Вірсту С.Д. 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

Відповідно до статті 10 та розділу ХІІ Податкового Кодексу України 

від 02 грудня 2010 року №2755-VІ в Україні запроваджено сплату податку на 

майно. Зокрема, податок на майно, згідно статті 265 Податкового Кодексу, 

включає податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

Об’єктом оподаткування в конкретному випадку є об’єкт житлової та 

нежитлової нерухомості, в тому числі його частка. Згідно з нормами  

Податкового  кодексу України: об’єкти житлової нерухомості - будівлі, 

віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові 

будинки; об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не 

віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. Базою 

оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової 

нерухомості, в тому числі його часток. Підставою для нарахування та сплати 

податку є дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що 

безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме 

майно та/або оригінали відповідних документів платника податків, зокрема 

документів на право власності (пп. 266.3.2.Кодексу). Підпункт 266.7.4. 

Податкового Кодексу зазначає, що органи державної реєстрації прав на 

нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця 

проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк 

після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим 

органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем 

розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число 

відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 року № 476 

регулює цей порядок і зазначає, що Мін’юст, територіальні органи і 

підрозділи ДМС подають Державній фіскальній службі інформацію про 
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об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, виходячи із даних про 

державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.  

Однак, як бачимо, такий механізм регулює порядок сплати податку 

згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (тобто, 

даних, що занесені до бази електронного реєстру). Але він ніяк не регулює, і 

на державному рівні відсутній чітко визначений механізм сплати 

відповідного податку за наявності паперових документів, що підтверджують 

право власності, які не занесені до бази електронного реєстру права 

власності. Тому що, як відомо, державна реєстрація права власності на 

нерухомість розпочата з 2002 року. До 2002 року державна реєстрація 

речових прав не здійснювалась і фізичним особам видавалось лише свідоцтво 

про право власності на нерухоме майно. А отже, дані про об’єкти 

нерухомості, право власності  на які виникло  до 2002 року, в Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні. Така ситуація  

унеможливлює належний збір контролюючими органами податку на 

відповідне нерухоме майно. Зобов’язати фізичних осіб зареєструвати право 

власності на майно, що виникло у них до 2002 року юридично є не 

правомірним, та й державна реєстрація спричинює чималі фінансові витрати 

фізичних осіб. 

На підставі викладеного просимо Верховну Раду України та Кабінет 

Міністрів України  вирішити питання  правових прогалин, що склалися в 

даній ситуації і  на законодавчому рівні розробити та затвердити механізм 

сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, державна 

реєстрація речового права на яке не проведена. 

Це збільшить надходження до місцевих бюджетів України. 

Заздалегідь вдячні Вам за розуміння, депутати Вижницької районної 

ради. 

Голосували: прийняти рішення  «Про звернення до Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення механізму 
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сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»   в 

цілому: 

За –24, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (187-9/16 додається). 

Депутатські запити: 

Голосували: прийняти рішення  «Про депутатські запити депутатів 

районної ради VII скликання» за основу: 

За – 24, утримались – 0, проти – 0. 

Андрюк М.І. – голова районної ради . 

Шановні депутати! 

Пропонується наступний текст рішення:  

Керуючись пунктом 9 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні», Регламентом Вижницької районної ради VII 

скликання та розглянувши депутатські запити депутатів районної ради, а саме: 

- Колотила Г.С. щодо реконструкції опалення Коритненського ДНЗ; 

- Сащука О.М. стосовно ремонту дороги Т 2601 в м.Вашківці; 

- Погребняка Р.М. стосовно придбання мультимедійних пристроїв для 

Берегометської ЗОШ І-ІІІ ст. №2; 

- Погребняка Р.М. щодо включення в програму соціально-економічного 

розвитку району на 2017 рік питання проведення капітального ремонту 

приміщення танцювальної зали Берегометського будинку культури; 

- Погребняка Р.М. щодо виділення коштів на придбання звукової 

апаратури для Берегометського будинку культури в сумі 47,0 тис.грн.; 

- Голяк С.Ф. щодо відновлення роботи телефонного зв’язку та Інтернету 

в м.Вижниця по вул.Винниченка; 

- Голяк С.Ф. щодо вивозу твердих побутових відходів в м.Вижниця по 

вулицях І.Миколайчука, 1-Травня, 9 Травня, Ю.Федьковича, В.Шкрібляка; 
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- Загула Т.С. щодо заміни електроопор та якісної напруги електромережі 

в с.Мілієво; 

- Загула Т.С. щодо відсутності договорів оренди земельних часток паїв 

жителів с.Мілієве з ТОВ «Мрія Глибочини»; 

- Татарина Ю.Д. стосовно призначення субсидій; 

- Татарина Ю.Д. стосовно роботи Інтернет клубів на території району, 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію голови Вижницької районної ради щодо депутатських 

запитів взяти до відома. 

2. Направити депутатські запити депутатів районної ради відповідальним 

службам. 

3. За результатами розгляду проінформувати депутатів та районну раду у 

визначений законодавством термін.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

районної ради С.Вірсту. 

Голосували: прийняти рішення  «»   в цілому: 

За –24, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (188-9/16 додається). 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні колеги! 

Пропонується прийняти протокольне рішення «Про інформацію МПП 

Фірма «Атлас» наступного змісту:  

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши інформацію представника МПП Фірма 

«Атлас» про хід виконання п.5.1. Договору №1 купівлі-продажу незавершеного 

будівництва, купленого на аукціоні від 22 квітня 2004 року районна рада, 
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ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію представника МПП фірма «Атлас» про хід виконання 

п.5.1. Договору №1 купівлі-продажу незавершеного будівництва, купленого на 

аукціоні від 22 квітня 2004 року взяти до відома. 

2.Доручити постійній комісії районної ради з питань власності, 

агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та 

надзвичайних ситуацій розглянути питання про хід виконання п.5.1. Договору 

№1 купівлі-продажу незавершеного будівництва, купленого на аукціоні від 22 

квітня 2004 року та укладеного між Вижницькою районною радою 

Чернівецької області і МПП Фірма «Атлас» та внести відповідні пропозиції до  

сесії районної ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

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

заступника голови районної ради С.Вірсту. 

За –24, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Протокольне рішення прийняти (№01-9/16додається). 

Андрюк М.І. – голова районної ради. 

Шановні колеги! 

Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути. 

Дев’яту сесію районної ради сьомого скликання оголошую закритою. 

 

Голова районної ради        М.Андрюк  

 

 


