
 

 

 

УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

П Р О Т О К О Л 

тридцять сьомої сесії районної ради VІІ скликання 

 

05 серпня 2020 року                                                               м.Вижниця 

       1100 год. 

ПРИСУТНІ                       -  23 депутати районної ради 

                                             із  34 (список додається) 

ГОЛОВУЄ:   Михайло АНДРЮК – голова районної ради.  

ПРЕЗИДІЯ:  

Михайло ЧОРНЕЙ – голова районної державної  

адміністрації.  

Сергій ВІРСТА – заступник голови районної ради. 

ЗАПРОШЕНІ: 

На тридцять сьому сесію районної ради запрошувались: 

- депутати обласної ради від Вижницького району; 

- голова, заступник голови райдержадміністрації, начальники 

управлінь і відділів райдержадміністрації; 

- заступник керівника Кіцманської місцевої прокуратури;  

- начальник районного відділу СБУ та начальник Вижницького 

відділення поліції Кіцманського відділу Головного Управління 

Національної поліції в Чернівецькій області; 

Начальники: 

- Вижницької ОДПІ ГУ ДФС у Чернівецькій області; 

- управління державної казначейської служби України у 

Вижницькому районі; 
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- відділу у Вижницькому районі Держгеокадастру у Чернівецькій 

області; 

- районного центру зайнятості населення; 

- керівники окремих підприємств, установ і організацій, служб 

району; 

- голови Вижницької та Вашківецької ОТГ; 

- селищний, сільські голови; 

- представники засобів масової інформації. 

Михайло АНДРЮК – голова районної ради вніс пропозицію 

обрати секретаріат тридцять сьомої сесії районної ради.  

ОБРАННЯ  СЕКРЕТАРІАТУ: 

Голосували за пропозицію голови районної ради Михайла 

АНДРЮКА: обрати секретаріат тридцять сьомої сесії районної ради у 

складі трьох депутатів: 

  За – 23,  проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ:   

Рішення прийняти (додається 62-37/20) 

 

Михайло АНДРЮК – голова районної ради вніс пропозицію 

обрати лічильну комісію тридцять сьомої сесії районної ради.  

ОБРАННЯ   ЛІЧИЛЬНОЇ  КОМІСІЇ: 

Голосували за пропозицію голови районної ради Михайла 

АНДРЮКА: обрати лічильну комісію тридцять сьомої сесії районної ради 

у складі трьох депутатів: 

  За – 23,  проти – 0,  утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ :   

Рішення прийняти (додається №63-35/20). 

Обговорення порядку денного та регламенту роботи тридцять 

сьомої сесії районної ради VІІ скликання: 

ГОЛОСУВАЛИ: 
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за пропозицію голови районної ради Михайла АНДРЮКА:  

прийняти порядок денний та регламент роботи тридцять сьомої сесії 

районної ради VІІ скликання за основу: 

За – 23,  проти – 0,  утримались – 0. 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ  ТА  РЕГЛАМЕНТ 

тридцять сьомої сесії районної ради VІІ скликання   

 

1. Про інформацію щодо діяльності Кіцманської  місцевої 

прокуратури  за 6 місяців 2020 року. 

Доповідач: Павло ШЕВЧУК – керівник Кіцманської місцевої 

прокуратури. 

2. Про внесення змін до Районної комплексної програми соціальної 

підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» - на 2019-2021 

роки  та Положення про порядок надання адресної матеріальної грошової 

допомоги у рамках Районної комплексної програми соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2019-2021 роки за 

рахунок коштів районного бюджету. 

Доповідач: Ганна КОЛОТИЛО - директор Вижницького районного 

центру соціального обслуговування. 

3.Про затвердження звіту  про виконання  районного бюджету  за  І 

півріччя  2020 року. 

4.Про внесення змін до  районного бюджету Вижницького району на 

2020 рік. 

Доповідач по 3-4 питаннях: Людмила КИРИЛЯК – начальник 

фінансового управління  Вижницької районної державної адміністрації. 

5.Про безоплатну передачу матеріальних цінностей з балансу КНП 

«Вижницька районна лікарня» Вижницької районної ради із спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну 

власність територіальних громад району. 

Доповідач: Федір МИТРИНЮК - головний лікар КНП «Вижницька 

районна лікарня». 
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6.Про затвердження нової редакції Положення про порядок 

проведення конкурсу, призначення на посаду та звільнення із займаної 

посади керівників закладів загальної середньої освіти спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району. 

7.Про мережу закладів загальної середньої освіти району, що 

належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

району на 2020-2021 навчальний рік та організації роботи груп 

продовженого дня.    

8.Про звільнення від оплати за харчування дітей у загальноосвітніх 

навчальних закладах, навчально-виховних комплексах та дошкільних 

установах, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району на 2020-2021 навчальний рік. 

9. Про особливості оренди приміщень харчоблоків та буфетів 

суб’єктами господарювання, які організовують гаряче харчування у 

закладах загальної середньої освіти спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст Вижницького району. 

10. Про створення комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників Вижницького району» Вижницької 

районної ради. 

Доповідач по 6-10 питаннях: Ганна ГРИНЧУК – в.о. начальника 

відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації. 

11. Про  надання права оренди окремого нерухомого майна та 

затвердження Переліку другого типу об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району, що 

передаються в оренду без проведення аукціону. 

Доповідач: Юрій НИКИФОРЯК – голова постійної комісії районної 

ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій. 

12.Про затвердження тарифів на послуги з виробництва, 

транспортування та постачання теплової енергії для бюджетних установ з 

використанням природного газу та альтернативних джерел енергії, що 
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надаються КП "Ком-сервіс" Вижницької районної ради на опалювальний 

сезон 2020-2021 років. 

Доповідач: Олексій ТРУФИН – директор КП «Ком-сервіс». 

13.Про  внесення змін до Положення про порядок використання 

коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. 

Доповідач: Галина ВАТРИЧ – головна спеціалістка відділу житлово-

комунального господарства, містобудування, архітектури, 

інфраструктури, енергетики, захисту довкілля та надання 

адміністративних послуг районної державної адміністрації. 

14.Про прийняття звернення  до  Президента України, Кабінету 

Міністрів України стосовно надзвичайної ситуації, яка склалася в 

західному регіоні України. 

Доповідач: Георгій ІВОНЯК – керуючий справами районної ради. 

15.Різне. 

 

Михайло АНДРЮК – голова районної ради. 

На засіданні постійної комісії з питань власності, 

агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля 

та надзвичайних ситуацій   і постійній комісії з питань бюджету, 

фінансів і соціально-економічного розвитку було рекомендовано: 

 «Включити до порядку денного  та внести на розгляд тридцять 

сьомої сесії районної ради VII   скликання 05 серпня  2020 року проєкт 

рішення «Про внесення змін до Положення про порядок 

використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва». 

 

 На постійній комісії з питань бюджету, фінансів і соціально-

економічного розвитку було рекомендовано: 

«Включити до порядку денного  та внести на розгляд тридцять 

сьомої сесії районної ради VII   скликання 05 серпня  2020 року 

проєкти рішеннь, а саме: 
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«Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І 

півріччя 2020 року»; 

«Про затвердження звіту про використання коштів резервного 

фонду районного бюджету за 6 місяців 2020 року». 

В міжсесійний період надійшло ряд звернень та депутатських 

запитів, а саме: 

1.«Про прийняття звернення  до  Президента України, Кабінету 

Міністрів України стосовно надзвичайної ситуації, яка склалася в 

західному регіоні України». 

2.«Про запит депутата районної ради Погребняка Р.М. до 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг стосовно надання правової оцінки 

діям АТ «Чернівцігаз». 

3.«Про запит депутата районної ради Мендришори В.С. стосовно 

змін до кошторису Берегометської ЗОШ на 2020 рік (лист від 

03.08.2020 року №77 додається) та вирішення питання завершення 

добудови до головного приміщення Берегометського дошкільного 

закладу «Барвінок» (звернення завідувача Берегометським ДНЗ 

«Барвінок» від 03.08.2020 року додається)». 

4. «Про запит депутата районної ради Мендришори В.С. 

стосовно виділення коштів для завершення ремонту дороги по 

вул.Б.Ступки в смт.Берегомет». 

5.«Про запит депутата районної ради Погребняка Р.М. стосовно 

змін до кошторису Берегометської ЗОШ №3 на 2020 рік». 

6.«Про запит депутата районної ради Погребняка Р.М. стосовно 

утворення на території Вижницького району комунального газового 

господарства з надання послуг по транспортуванню та розподілу 

газу». 

7.«Про запит депутата районної ради Зав’яльця М.Г. стосовно 

виділення коштів для завершення будівництва дитячої установи в 

с.Карапчів». 
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8. «Про запит депутата районної ради Гайдука В.О. стосовно 

ремонту дороги в с.Мигове та Велике». 

9.«Про запит депутата районної ради Колотила Г.С. стосовно 

ямочного ремонту дороги в с.Коритне». 

11. «Про запит депутата районної ради Погребняка Р.М. 

стосовно  ремонту ліній електропередач в смт.Берегомет». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

РОЗГЛЯД  ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про інформацію щодо діяльності 

Кіцманської  місцевої прокуратури  за 6 місяців 2020 року» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про інформацію щодо діяльності 

Кіцманської  місцевої прокуратури  за 6 місяців 2020 року»  в цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення прийняти (64-37/20 додається). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про внесення змін до Районної комплексної 

програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення 

«Турбота» - на 2019-2021 роки  та Положення про порядок надання 

адресної матеріальної грошової допомоги у рамках Районної 

комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств 

населення «Турбота» на 2019-2021 роки за рахунок коштів районного 

бюджету» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про внесення змін до Районної комплексної 

програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення 

«Турбота» - на 2019-2021 роки  та Положення про порядок надання 
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адресної матеріальної грошової допомоги у рамках Районної 

комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств 

населення «Турбота» на 2019-2021 роки за рахунок коштів районного 

бюджету»  в цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення прийняти (65-37/20 додається). 

СЛУХАЛИ:  

Людмилу КИРИЛЯК – начальника фінансового управління 

Вижницької районної державної адміністрації з питання «Про 

затвердження звіту  про виконання  районного бюджету  за  І півріччя  

2020 року».     

Шановні депутати! 

Доходи 

На 2020 рік в зведений бюджет Вижницького району включено 8 

бюджетів, в тому числі: районний,  селищний  та  6 сільських. 

До місцевих бюджетів Вижницького району за І півріччя 2020 року 

надійшло доходів (включаючи трансферти) в сумі 118 млн.922,1 тис.грн., з 

них до загального фонду 117 млн.162,1тис.грн., спеціального фонду – 

1млн.759,9 тис.грн. 

За І півріччя 2020 року до місцевих бюджетів району надійшло 

податків, зборів і обов’язкових платежів в сумі 26 млн.288,6 тис.грн., що в 

порівнянні з фактичними надходженнями за аналогічний період минулого 

року більше на 1 млн. 666,8 тис.грн., або на 6,8 відсотка. 

До загального фонду надійшло 26 млн.897,1 тис.грн. при плані на 

січень-червень 2020 року - 25 млн.756,4тис.грн. Планові показники по 

району виконані на 104,4% (+114,1 тис.грн). Не забезпечено виконання 

плану на січень-червень 2020 року Долішньошепітського сільського 

бюджету (виконання складає 92,2%;-100,3 тис.грн.), Берегометського 

селищного бюджету (виконання складає 98,2%;-66,0 тис.грн.).  Ріст 

надходжень до минулого року складає 107,3%, або 183,3 тис.грн., при 

цьому за І-й квартал п.р. ріст надходжень складав 123,9%, або +2 
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млн.743,2 тис.грн. Дана ситуація пов’язана із здійсненням карантинних 

заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, 

локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемії коронавірусної 

хвороби COVID-19, що у свою чергу спричинює нестабільний стан 

надходження платежів до бюджетів.  

До спеціального фонду надійшло доходів в сумі 1 млн.759,8 тис.грн., 

або 69,2% (-784,8 тис.грн.) до плану на звітну дату та на 1 млн. 008,0 

тис.грн. (-36,4%) менше минулого року. 

Видатки 

За І півріччя 2020 року проведено видатків з місцевих бюджетів 

району в сумі 117 млн.351,0 тис.грн., або 52,9% до уточненого плану на 

рік та 87,8% до уточненого плану на звітну дату, в т.ч. по загальному 

фонду в сумі 110 млн.556,6 тис.грн., або 53,6% до уточненого плану на рік 

та 91,6% до уточненого плану на звітну дату; по спеціальному фонду – 6 

млн.794,4 тис.грн., або 43,4% до уточненого плану на рік та 52,2% до 

уточненого плану на звітну дату. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ 

РАЙОННОГО  БЮДЖЕТУ  ЗА СІЧЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 2020 РОКУ 

За січень-червень 2020 року до загального і спеціального фондів 

районного бюджету надійшло доходів 107млн.815,5тис.грн., що на 119 

млн.547,6тис.грн.(52,6%) менше надходжень попереднього року, в тому 

числі (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів 

17млн.550,3тис.грн., або 101,9% (+333,7тис.грн.) до плану на січень-

червень 2020 року та на 753,4 тис.грн.(4,5%) більше надходжень 

попереднього року. 

До загального фонду надійшло власних доходів 16 

млн.706,1тис.грн., або 103,2% до плану на січень-червень 2020 року та 

більше на 1 млн.575,4 тис.грн.(10,4%) порівняно з попереднім роком. 

У розрізі основних доходних джерел до загального фонду районного 

бюджету надійшло: 

- податку на доходи фізичних осіб – 14 млн. 199,4 тис.грн., або 

98,8% (-175,6 тис.грн.) до плану на січень-червень 2020 року та на 1 млн. 
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404,5 тис.грн. (11,1%) більше від аналогічного періоду 2019 року, 

невиконання планових показників зумовлено (за усною інформацією 

Вижницького відділення ГУ ДПІ у Чернівецькій області) не сплатою ДП 

«Берегометське ЛМГ» належних платежів за березень-квітень 2020 року. 

В І-му кварталі 2020 року ДП «Берегометський ЛМГ» сплатив платежів в 

сумі 1 млн.246,2 тис.грн. (60% від контингенту), або на 22,5% більше 

попереднього року за рахунок сплати належних платежів за грудень 2019 

року у січні 2020 року, що складає в середньому 311,5 тис.грн. в місяць, 

при середньомісячній сплаті в 2019 році 477,6 тис.грн. 

- податку на прибуток підприємств районної комунальної власності 

– 18,8 тис.грн., або 170,9% (+7,8тис.грн.) до плану на відповідний період 

та на 9,8 тис.грн., або у 2 рази більше від аналогічного періоду 

попереднього року. 

У відповідності до змін внесених до Податкового кодексу України  у 

2020 році до районного бюджету зараховується 37% рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного користування. За січень-червень 

надійшло 2 млн.054,6 тис.грн. або 128,4% до плану на відповідний період 

та на 130,6 тис.грн., або 6,8% більше від аналогічного періоду 

попереднього року; 

- частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого 

бюджету – 12,0 тис.грн., або у 4 рази більше до уточненого плану на 

звітний період, та на 8,5 тис.грн.(у 3 рази) більше аналогічного періоду 

2019року;  

- адміністративного збору за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 

15,6 тис.грн., що на 5,6 тис.грн. (-26,4%) менше попереднього року та на -

27,1% (-5,8тис.грн.) менше до 2018 року, у зв’язку із зменшенням 

кількості заяв щодо реєстрації фізичних осіб-підприємців внаслідок 

надання послуг відповідними органами міських рад після утворення ОТГ; 
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- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень – 206,1 тис.грн., що на 68,9 

тис.грн.(+50,2%) більше попереднього року; 

- надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом – 44,0 тис.грн., що на 0,7 тис.грн. (+1,6%) більше 

попереднього року; 

- плати за розміщення тимчасово вільних коштів  районного 

бюджету– 108,0 тис.грн., що на 20,5 тис.грн. (-16%) менше минулого року; 

- інші надходження – 16,7 тис.грн., що на 15,2 тис.грн. більше 

попереднього року. 

До спеціального фонду районного бюджету за звітний період 

надійшло 844,2 тис.грн., або 81,9% (-186,4 тис.грн.) до уточненного плану 

та на 822,0 тис.грн. (-49,3%) менше до аналогічного періоду минулого 

року.  

У розрізі основних платежів до спеціального фонду районного 

бюджету надійшло: 

- власних надходжень бюджетних установ і організацій – 841,7 

тис.грн. (99,7% загального обсягу надходжень спеціального фонду), або на 

779,9 тис.грн.(-48,0%) менше попереднього року, з них надходжень від 

плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 287,9 тис.грн., 

54,4% (-343,3 тис.грн.) до уточненого плану на звітну дату; інших джерел 

власних надходжень (в т.ч. благодійних внесків) – 553,9 тис.грн., 39,0% (-

353,9 тис.грн.) до уточненого плану на звітну дату; 

- надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 2,5 тис.грн. 

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

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ 

ЧАСТИНИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА  І-ШЕ  ПІВРІЧЧЯ  2020 

РОКУ 

З районного бюджету за І півріччя 2020 року на утримання 

бюджетних установ та здійснення заходів проведено видатків в загальній 
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сумі 108 млн.137,2 тис.грн., або 54,4% до уточненого плану на рік та 

89,9% до уточненого плану на звітну дату, з них видатків районного 

бюджету (без міжбюджетних трансфертів, які перераховані сільським, 

селищному, міським бюджетам) у сумі 96 млн.314,5 тис.грн., або 54,4% до 

уточненого плану на 2020 рік, 88,8% до уточненого плану на звітну дату 

та на 120 млн.749,2 тис.грн., або на 55,6% менше, ніж за відповідний 

період попереднього року, з них: 

- загального фонду – 90 млн.432,9 тис.грн.(92,9% до уточненого 

плану на  звітну дату – 97 млн.326,7 тис.грн.), що на 118 млн.776,0 

тис.грн., або на 56,8 відсотків  менше попереднього року; 

- спеціального фонду – 5 млн.881,6 тис.грн. (52,8% до уточненого 

плану на звітну дату – 11 млн.140,5 тис.грн.), та менше на 1 млн.973,2 

тис.грн., або на 25,1% менше попереднього року; 

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 І півріччя 2020 

року склали 81 млн.806,1 тис.грн., що складає 80% до загальної суми 

видатків, та профінансовано до уточненого плану на звітну дату 93,9% та 

збільшились у порівнянні з звітним періодом минулого року на 1 

млн.048,8 тис.грн.(+1,3%), в тому числі видатки за рахунок освітньої 

субвенції в сумі 49 млн.692,9 тис.грн., медичної субвенції - в сумі 10 

млн.972,5 тис.грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 

млн.264,6 тис.грн., що складає 89,6% до уточненого плану на звітну дату, і 

зменшились у порівнянні з минулим роком на 1 млн.798,1 тис.грн.(-

35,5%), придбання медикаментів та продуктів харчування – 1 млн.230,2 

тис.грн. і зменшились у порівнянні з минулим роком на 1 млн.040,3 

тис.грн.(-45,8%).  

На утримання апарату районної ради (КПКВКМБ 0110150) видатки 

при уточненому плані на І півріччя 2020 року – 1 млн.655,0 тис.грн.  
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склали 1 млн.632,9 тис.грн., (98,6%) та більше на 167,7 тис.грн. (+11,4%) 

порівняно з відповідним періодом 2019 року з них: видатки загального 

фонду 1 млн.611,7 тис.грн.( 98,7% до плану) та більше на 159,3 тис.грн. 

(+11%) порівняно з 2019 роком. На оплату праці з нарахуваннями 

профінансовано видатків в сумі 1 млн.481,2 тис.грн.(90,7% до загальної 

суми видатків), що більше на 152,3 тис.грн.(+11,5%) порівняно з 2019 

роком. По спеціальному фонду профінансовано видатки в сумі 21,2 

тис.грн. 

По КПКВКМБ 0110180 інша діяльність у сфері державного 

управління (архів) видатки загального фонду при уточненому плані на І 

півріччя 2020 року склали 162,4 тис.грн. (78,4% до плану), в тому числі за 

рахунок коштів районного бюджету 47,9 тис.грн., субвенції від 

Вижницької міської ради – 31,5 тис.грн., субвенції Вашківецької міської 

ради – 25,0 тис.грн., субвенції Мигівської сільської ради – 23,0 тс.грн., 

субвенції Банилівської сільської ради – 25,0 тис.грн., субвенції 

Лукавецької сільської ради – 10,0 тис.грн. На оплату праці з 

нарахуваннями профінансовано видатків в сумі 144,1 тис.грн.(88,3% до 

загальної суми видатків). 

Із загальної суми видатки загального фонду по районній раді склали: 

       -  на фінансову підтримку громадських організацій  - 63,8 

тис.грн.,  з них 28,3 тис.грн. на виконання районної програми підтримки 

ветеранів Афганської війни, учасників бойових дій та їх сімей на 2019-

2022 роки та на 17,8 тис.грн. менше (-38,6%) до минулого року, на 

виконання районної програми підтримки діяльності Вижницької районної 

організації ветеранів України на 2017-2021 роки 35,5 тис.грн., та на 19,4 

тис.грн. менше (-35,3%) до минулого року; 

- на районну  програму розвитку місцевого самоврядування 

Вижницького району на 2017-2020 роки (на виплату матеріальної 

допомоги малозабезпеченим громадянам по зверненнях депутатів 

районної ради ) 59,4 тис.грн.; 

-  на фінансування комплексної програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району на 2018-2020 роки – 22,9 
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тис.грн., або на 91,2 тис.грн., менше попереднього року. 

По головному розпоряднику коштів “Відділ освіти 

райдержадміністрації” видатки склали 69 млн.880,2 тис.грн., в т.ч. 

загального фонду в сумі 66 млн.437,1 тис.грн., або 92,6% до уточненого 

плану на І півріччя 2020 року (71 млн.703,0 тис.грн.) та більше до 

відповідного періоду 2019 року на 3 млн.810,0 тис.грн.(+6,1%) з них: 

 -за рахунок освітньої субвенції 49 млн.742,8 тис.грн., та більше до відповідного періоду 2019 року на 5 млн.330,1 тис.грн.(+12%); 

           -за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету (проведення корекційних 

занять) в сумі 138,6 тис.грн. та більше до відповідного періоду 2019 року 

на 24,5 тис.грн.  (+21,5%); 

           -додаткової дотації 4 млн.465,8 тис.грн. (100% до уточненого плану 

І півріччя 2020 року) та менше до відповідного періоду 2019 року на 3 

млн.470,2 тис.грн. (-43,7%); 

             -коштів районного бюджету 11 млн.487,6 тис.грн. (100% до 

уточненого плану І півріччя 2020 року) та більше до відповідного періоду 

2019 року на 1 млн.968,2 тис.грн. (+20,7%); 

             -субвенцій з місцевих бюджетів 112,6 тис.грн. або 90% до плану на 

І півріччя 2020 року (на харчування дітей пільгової категорії – 82,6 

тис.грн., на придбання меблів для Лукавецької ЗОШ – 30,0 тис.грн.); 

             -субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків 

у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції  на оплату праці 

працівникам інклюзивно-ресурсного центру в сумі 490,1 тис.грн. або 83% 

до плану на  І півріччя 2020 року; 

  по спеціальному фонду в  сумі 3 млн.443,1 тис.грн., або 48,2% до 

уточненого плану на 2020 рік (7 млн.139,5 тис.грн.), та менше на 2 

млн.816,1 тис.грн., до відповідного періоду 2019 року, в т.ч.: за рахунок 

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного 

періоду 2 млн. 811,9 тис.грн.; за рахунок залишку коштів субвенції який 

утворився на початок року – 49,2 тис.грн.; за рахунок коштів районного 

бюджету 306,2 тис.грн. 
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 Із загальної суми спрямовано на оплату праці з нарахуваннями - 63 

млн.146,7 тис.грн.(93% до уточненого плану на І півріччя 2020 року) та 

більше до відповідного періоду 2019 року на 6 млн.457,1 тис.грн.(+11,4%), 

в тому числі за рахунок освітньої субвенції 49 млн.692,9 тис.грн.(92% до 

плану), за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 138,6 тис.грн.(58%), за 

рахунок додаткової дотації 4 млн.387,9 тис.грн.(100%), за рахунок 

субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції у сумі 490,1тис.грн.,  за рахунок 

коштів районного бюджету 8 млн.437,4 тис.грн. (100%); харчування дітей 

та учнів – 830,9 тис.грн. (100% до уточненого плану на І півріччя 2020 

року) та менше на 799,3 тис.грн.(-49%); оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв – 1 млн. 349,7 тис.грн.(99,1% до уточненого плану на І 

півріччя 2020 року) та менше до відповідного періоду 2019 року на 1 

млн.542,4 тис.грн. (-53,3%).  

Середня вартість харчування 1 діто-дня в загальноосвітніх закладах 

по загальному фонду 2020 рік склала 22,98 грн., в НВК (дошкільні 

відділення) 13,89 грн., та ДНЗ – 8,81 грн., по спеціальному фонду 

(батьківська плата) в НВК (дошкільні відділення) 13,90 грн., та ДНЗ –  

10,12 грн. 

Надійшло платних послуг та благодійних внесків в загальній сумі 

172,0тис.грн., або на 441,5 тис.грн.(-71,9%) менше до відповідного періоду 

минулого року, з них від плати за харчування в НВК – 64,1 тис.грн., від 

здачі в оренду вільних приміщень 11,1 тис.грн., від реалізації майна 0,3 

тис.грн. в дитячих дошкільних закладах – 13,0 тис.грн., благодійні внески 

– 83,5 тис.грн.  

Із загальної суми видатків установ освіти: 

- на утримання однієї дитячої дошкільної установи видатки по 

загальному фонду склали 557,2 тис.грн.(99,9% до уточненого плану на І 
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півріччя 2020 року) та більше до 2019 року на 63,8 тис.грн.(+12,9%). Із 

загальної суми спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 531,5 

тис.грн. (100% до уточненого плану на І півріччя 2020 року) та більше на 

76,3 тис.грн.(+16,8%). По спеціальному фонду видатки склали 11,8 

тис.грн. 

- на утримання загальноосвітніх закладів видатки по загальному 

фонду склали 63 млн.765,7 тис.грн.(92,5% до уточненого плану на І 

півріччя 2020 року) та більше в порівнянні з відповідним періодом 2019 

року на 4 млн.143,2 тис.грн.(+6,9%), з них за рахунок освітньої субвенції 

49 млн.742,8 тис.грн., або 78% в загальній сумі, за рахунок субвенції з 

місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 138,6 тис.грн., або 0,2% в загальній сумі, додаткової дотації 4 

млн.465,8 тис.грн. або 7% в загальній сумі, субвенцій з місцевих бюджетів 

112,6 тис.грн., або 0,2% в загальній сумі, коштів районного бюджету 9 

млн. 305,9 тис.грн., або 14,6% в загальній сумі. 

На оплату праці з нарахуваннями видатки 60 млн.635,9 тис.грн., та 

більше до відповідного періоду минулого року на 6 млн.648,8 тис.грн. 

(+12,3%) з  них за рахунок освітньої субвенції 49 млн.692,9 тис.грн. (92% 

до плану), за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 138,6 тис.грн.(58%), 

за рахунок додаткової дотації 4 млн.387,7 тис.грн.(100%), за рахунок 

коштів районного бюджету 6 млн.416,7 тис.грн.(100%). 

 По спеціальному фонду видатки склали 3 млн.382,0 тис.грн.(або на 

1 млн.420,2 тис.грн.(-29,6%) менше до відповідного періоду минулого 

року), в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету 

що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 2 млн. 811,9 тис.грн., 

зних: 

- на капітальний ремонт покрівлі Долішньошепітського НВК – 70,0 

тис.грн.,  

- на проектно-кошторисну документацію для капітального 
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ремонту будівлі  Банилівської ЗОШ І-ІІІст.  - 18,2 тис.грн.;   

- капітальний ремонт вбиралень у Берегометській ЗОШ №2 І-ІІІ 

ст. – 120,0 тис.грн.; 

- на капітальний ремонт системи опалення та водопостачання у 

Долішньошепітськогму НВК – 736,8 тис.грн.; 

- на капітальний ремонт системи опалення у Банилівській ЗОШ 

І-ІІІст. – 764,0 тис.грн.; 

- на капітальний ремонт приміщення третього поверху 

Берегометської гімназії – 120,0 тис.грн.; 

- на проектно-кошторисну документацію для капітального 

ремонту покрівлі  Берегометської ЗОШ №2 І-ІІІ ст. – 12,7 тис.грн.; 

- капітальний ремонт внутрішніх вбиралень Лукавецькій ЗОШ І-

ІІІ ст. – 198,2 тис.грн.; 

- капітальний ремонт вхідних сходів Лукавецькій ЗОШ І-ІІІ ст. – 

141,9 тис.грн.; 

- капітальний ремонт пандуса Лукавецькій ЗОШ І-ІІІ ст. – 76,5 

тис.грн.; 

- капітальний ремонт внутрішніх вбиралень Бережонського НВК 

– 197,9 тис.грн.; 

- на придбання ноутбуків для ЗОШ району – 144,0 тис.грн.; 

- на придбання літературно-мистецького альманаху  “Писанка” – 

4,0 тис.грн.; 

- на проведення експертизи проекту капітального ремонту 

будівлі Банилівської ЗОШ І-ІІІст.  – 10,3 тис.грн.; 

- на проведення експертизи проекту капітального ремонту 

покрівлі Берегометської ЗОШ №2 І-ІІІ ст. – 6,0 тис.грн.; 

- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету – 368,3 тис.грн., на 

придбання мультимедійного та комп’ютерного обладнання; 

- на утримання методичного відділу видатки склали 586,0 тис.грн. 

(99,9% до уточненого плану на І-ше півріччя 2020 року) та більше до 
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відповідного періоду 2019 року на 76,1 тис.грн.(+14,9%), з них на оплату 

праці з нарахуваннями –525,8 тис.грн., або більше на 53,1 тис.грн. 

(+11,2%); 

- на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти видатки 

по загальному фонду склали 1 млн.023,5 тис.грн.(99,9% до уточненого 

плану на І півріччя 2020 року) та більше до попереднього року на 52,1 

тис.грн. (+5,4%), з них на  оплату праці з нарахуваннями – 963,4 тис.грн., 

або більше на 47,2 тис.грн. (+5,1%) до 2019 року; 

 - на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів по 

загальному фонду видатки склали 504,7 тис.грн.(83,4% до уточненого 

плану на І півріччя 2020 року) та більше до попереднього року на 153,7 

тис.грн.(+43,8%), з них на  оплату праці з нарахуваннями – 490,1 тис.грн., 

або більше на 151,9 тис.грн. (+44,9%) до 2019 року, по спеціальному 

фонду за рахунок залишку коштів субвенції який утворився на початок 

року – 49,2 тис.грн., на капітальний ремонт приміщення інклюзивно-

ресурсного центру. 

По головному розпоряднику коштів “Управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації” видатки склали всього 4 

млн.225,3 млн.грн., в тому числі загального фонду на утримання установ і 

здійснення заходів та виплат склали 3 млн. 786,9 тис.грн. (87,7% до 

уточненого плану на І півріччя 2020 року) та  менше відповідного періоду 

попереднього  року на 115 млн.119,4 тис.грн.(-96,8%)  у зв’язку із 

фінансуванням у січні-червні 2019 року субвенцій з державного бюджету 

на надання різних видів допомоги, пільг та субсидій. Видатки 

спеціального фонду – 438,4 тис.грн. (95,6% до уточненого плану на І 

півріччя 2020 року), або більше  відповідного періоду попереднього року  

на 120,3 тис.грн., або на  37,8%. 

У відповідності до розпорядження районної державної адміністрації 

від 13.04.2020р. №109 «Про реорганізацію юридичних осіб публічного 

права»), реорганізовано шляхом злиття Вижницького територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та 
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Вижницького районного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та 

молоді у Вижницький районний центр надання соціальних послуг. 

Із загальної суми видатки на утримання Вижницького районного 

центру надання соціальних послуг, склали всього 4 млн. 035,2 тис.грн., в 

тому числі загального фонду 3 млн.596,8 тис.грн., з них за рахунок 

районного бюджету  2 млн. 565,7 тис.грн.(71,3% від загальної суми 

видатків), Вижницького міського бюджету 735,2 тис.грн. (20,5% від 

загальної суми видатків), Вашківецького міського бюджету 295,9 тис.грн. 

(8,2% від загальної суми видатків), що в порівнянні з відповідним 

періодом попереднього року більше на 1 млн. 230,4 тис.грн., або на 52%, в 

т.ч. по районному бюджету більше на 1 млн.084,7тис.грн.(+73,2%), 

Вижницькому міському бюджету більше на 127,2тис.грн.(+20,9%), 

Вашківецькому міському бюджету більше на 18,5 тис.грн.(+5,9%). 

Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 2 млн.510,5 

тис.грн. (89,4%) до уточненого плану на І-півріччя 2020 року), або на 

231,6 тис.грн. (+10,2%) більше відповідного періоду минулого року, 

харчування – 2,4 тис.грн. (8,6% до уточненого плану на І-півріччя 2020 

року), або менше на 8,4 тис.грн. (-77,8%) до відповідного періоду 2019 

року, оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 32,4 тис.грн. (53,3% до 

уточненого плану на І-півріччя 2020 року), або менше на 15,5 тис.грн. до 

відповідного періоду 2019 року (-32,4%).  

Вартість проживання одного підопічного в місяць склала 6,2 

тис.грн., що більше на 0,5 тис.грн. в порівнянні із  відповідним періодом 

2019 року, або на 17,5%. 

Вартість харчування одного ліжко-дня підопічних в стаціонарному 

відділенні для постійного або тимчасового проживання в загальному 

склала 54,20 грн., в т.ч. за рахунок загального фонду 4,26 грн., 

спеціального фонду в сумі 49,94 грн., що в порівнянні із вартістю 

харчування у відповідному періоді 2019 року більше  на 3,48 грн., або на 

6,9%. 

 Із загальної кількості підопічних (24) на обслуговуванні 

знаходились 11 підопічних (45,9%) з місцевих рад району, 8 підопічних з 



 

 

20 

Вижницького міської ОТГ (33,3%), 3 підопічних з Вашківецького міської 

ОТГ(12,5%) та 2-х з інших районів області (8,3%). Із загальної чисельності 

підопічних в стаціонарному відділенні здійснюється повне відшкодування 

вартості проживання одним підопічним з іншого району області 

(Сторожинецький район), а утримання ще одного підопічного з іншого 

району області (Путильський район) здійснювалось за рахунок коштів 

районного бюджету, відшкодування за якого мало здійснюватись 

відповідним бюджетом, з території якого є підопічний.  

За І-півріччя 2020 року надійшло коштів у вигляді субвенцій від 

об’єднаних територіальних громад в загальній сумі 1 млн.079,2тис.грн., 

або 100% до уточненого плану на І-півріччя 2020 року, в тому числі:  

Вашківецької міської територіальної громади в сумі 312,4 тис.грн., 

або 100% до плану на І-півріччя 2020 року, в т.ч.  на утримання 7,44 

штатних працівників Вижницького територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), які надають соціальні 

послуги підопічним з території Вашківецької ОТГ в сумі 299,4 тис.грн.;  

на оплату ПАТ "Укртелеком" за надані пільги з оплати послуг зв’язку на 

2020 рік, які проживають на території Вашківецької міської ОТГ  в сумі 

13,0 тис.грн. 

 Вижницької міської територіальної громади в загальній сумі 766,8 

тис.грн, в т.ч. на утримання 17,82 штатних одиниць працівників 

Вижницького територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг), які надають соціальні послуги підопічним з 

території Вижницької ОТГ в сумі 753,6 тис.грн.; на на оплату ПАТ 

"Укртелеком" за надані пільги з оплати послуг зв’язку на 2020 рік, які 

проживають на території Вижницької міської ОТГ в сумі 13,2 тис.грн.                             

 Видатки по КПКВМБ 3032 “Надання пільг окремим категоріям 

громадян з оплати послуг зв’язку” за І-півріччя 2020 року склали 22,4 

тис.грн.   (кошти районного бюджету в сумі 9,4 тис.грн., з Вижницького 

міського бюджету в сумі 8,3 тис.грн. та Вашківецького міського бюджету 

в сумі 4,7 тис.грн.), при уточненому плані на І-півріччя 2020 року 55,4 

тис.грн., або  40,4%.  
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 За І-півріччя 2020 року на виконання заходів районної 

комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств 

населення "Турбота" на 2019-2021 роки профінансовано 141,8 тис.грн., 

або 84,9% до уточненого плану на І-півріччя 2020 року, що на 30,5 

тис.грн. менше у порівнянні із відповідним періодом минулого року, або 

на 17,7%. 

На  виконання заходів районної комплексної програми соціальної 

підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 

загиблих на 2020-2022 роки  використано коштів в сумі 13,0 тис.грн., або 

32,2% до уточненого плану на І- півріччя 2020 року, та менше на 39,5 

тис.грн.(-75,2%) до відповідного періоду 2019 року. Дані кошти 

використано на виплату матеріальних допомог  учасникам АТО.  

По головному розпоряднику коштів “Вижницька районна державна 

адміністрація” видатки загального фонду за січень-червень 2020 року 

склали 16млн.162,0 тис.грн., що на  4 млн.555,1 тис.грн. більше до 

аналогічного періоду минулого року, (у зв’язку упорядкуванням 

структури районної державної адміністрації здійснено передачу 

бюджетних призначень від головного розпорядника коштів районного 

бюджету«Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації» до головного 

розпорядника коштів районного бюджету «Вижницька районна державна 

адміністрації»),  з них: 

 за бюджетною програмою “ Заходи державної політики з 

питань дітей та їх соціального захисту” на виконання заходів Програми 

подолання дитячої бездоглядності і безпритульності у Вижницькому 

районі на 2017-2021 роки проведено видатки в сумі  11,4 тис.грн., що на 

3,2 тис.грн.(+40,3%) більше до минулого року; 

 за бюджетною програмою “Утримання та забезпечення 

діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді” на 

утримання центру соціальних служб для молоді – 156,9 тис.грн., що на 

24,1 тис.грн.(+18,2%) більше до минулого року; 

 за бюджетною програмою “Сприяння розвитку малого та 
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середнього підприємництва”  на виконання заходів Програми розвитку 

малого та середнього підприємництва у Вижницькому районі на 2019-

2020 роки видатки в І півріччі  не проводились; 

 за бюджетною програмою “Реалізація програм в галузі 

сільського господарства”  на виконання заходів  районної комплексної 

програми підтримки та розвитку агропромислового виробництва  

Вижницького району на 2017-2020 роки видатки в І півріччі  не 

проводились; 

 за бюджетною програмою “ Реалізація програм і заходів в 

галузі туризму та курортів” на виконання заходів комплексної Програми 

розвитку туристичної галузі Вижницького району на 2016-2020 роки 

видатки в поточному кварталі не проводились; 

 за бюджетною програмою “ Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” видатки  склали 

117,3 тис.грн., 100% до уточненого плану на звітний період; 

 за бюджетною програмою “Заходи та роботи з мобілізаційної 

підготовки місцевого значення” на виконання заходів районної програми 

“Забезпечення призову громадян на військову службу до Збройних сил 

України на 2016-2020 роки” видатки  склали 4,5 тис.грн., 16,1% до 

уточненого плану на звітний період та на 3,5 тис.грн.  менше 

попереднього року; 

 за бюджетною програмою “ Фінансова підтримка засобів 

масової інформації ”   на виконання заходів комплексної програми 

розвитку інформаційної та видавничої галузей Вижницького району на 

2018-2020 роки видатки видатки  склали 18,5 тис.грн., 53,9% до 

уточненого плану на звітний період та на 6,8 тис.грн.  менше 

попереднього року; 

 за бюджетною програмою “ Інші заходи  у сфері засобів 

масової інформації ”  на виконання заходів Комплексної програми 

розвитку інформаційної та видавничої галузей Вижницького району на 

2018-2020 роки (книговидання) видатки в звітному періоді поточного 

року не проводились. 
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 за бюджетною програмою “Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів видатки склали 408,0 тис.грн., 100% до уточненого 

плану на  звітний період та на 203тис.грн.(+99%) більше до попереднього 

року. 

Видатки на утримання закладів охорони здоров’я району за І 

півріччя поточного року склали всього 15 млн.997,7 тис.грн., з них по 

загальному фонду склали 15 млн.445,3 тис.грн., що становить 97,4% до 

уточненого плану на звітну дату (-411,7 тис.грн.) та на 31,3% (-7млн.048,7 

тис.грн.) менше минулого року, з них за рахунок: 

 медичної субвенції всього – 10млн.508,5 тис.грн.(65,7% в загальній 

сумі видатків на галузь), з них по загальному фонду 10 млн.287,8 

тис.грн.(64,3% в загальній сумі видатків на галузь), або менше на  8 

млн.673,0 тис.грн.(-45,7%) до І півріччя 2019 року, з них медичної 

субвенції з державного бюджету видатки склали 4 млн.778,4 

тис.грн.(45,5% в загальній сумі медичної субвенції), медичної субвенції з 

Вижницького міського бюджету 3млн.028,6 тис.грн.(28,8% в загальній 

сумі), Вашківецького міського бюджету 2 млн.059,3 тис.грн.(19,6% в 

загальній сумі), медичної субвенції з обласного бюджету 421,5 тис.грн.; по 

спеціальному фонду в сумі 220,7 тис. грн., з них на капітальний ремонт 

пологового відділення КНП "Вижницька районна лікарня"; 

 додаткової дотації з обласного бюджету – 399,3 тис.грн.(2,5% в 

загальній сумі видатків);  

за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  в сумі 2 млн.147,3 

тис.грн. , в тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 

1млн.708,8 тис.грн., на централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет  - 438,5 тис.грн.(13,4% в загальній сумі 

видатків);  

за рахунок коштів районного бюджету  2 млн.742,5 тис.грн.(17,1% 

до загальної суми видатків на медицину), в тому числі по загальному 
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фонду в сумі 2 млн.411,1 тис.грн.( в т.ч. на заробітну плату з 

нарахуваннями – 710,0 тис.грн., на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв – 1млн.326 тис.грн., на централізовані заходи з лікування 

хворих на цукровий та нецукровий діабет  - 150,0 тис.грн.,), на придбання 

безкоштовних медикаментів пільгової категорії населення – 225,1 тис.грн., 

по спеціальному фонду в сумі 331,4 тис. грн., з них  на капітальний 

ремонт пологового відділення КНП "Вижницька районна лікарня"; 

за рахунок коштів іншої субвенції з місцевих бюджетів в сумі 75,0 

тис.грн. (0,5% в загальній сумі видатків);  

Із загальної суми видатків загального фонду видатки на оплату праці 

з нарахуваннями склали 11 млн.725,3 тис.грн., що менше на 5 

млн.875,1тис.грн.(-33,4%) порівняно з попереднім звітним періодом; 

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.575,9 тис.грн., що більше на 774,2 тис.грн.(-32,9%) 

до звітного періоду 2019 року; харчування – 148,7 тис.грн., що менше на 

101,7 тис.грн.(-40,6%) до  звітного періоду 2019 року; оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв –1 млн.808,5 тис.грн. що менше  на 167,6тис.грн.(-

8,5%) до   звітного періоду 2019 року.  

Із загальної суми видатків видатки за бюджетною програмою 

“Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню ” склали 14 

млн.582,5 тис.грн., в тому числі загального фонду 14 млн.030,4 тис.грн., 

що становить 97,8% до уточненого плану на звітний період та на 6 

млн.914,6 тис.грн. менше (-33,0%) до  І півріччя 2019 року, з них на 

оплату праці з нарахуваннями 11 млн.725,3тис.грн., в тому числі за 

рахунок коштів районного бюджету в сумі 710,0 тис.грн., та менше на 

5млн.875,0 тис.грн.(-33,4%) до   звітного періоду 2019 року.  

За бюджетною програмою “Первинна медична допомога населенню, 

що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 

” видатки загального фонду склали 83,3 тис.грн., що становить 85,8% до 

уточненого плану на звітний період та на 7,0 тис.грн. (+9,2%)  більше до 
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аналогічного періоду 2019 року. Зазначені кошти спрямовано на оплату 

енергоносіїв. 

За бюджетною програмою “Первинна медична допомога населенню, 

що надається амбулаторно - поліклінічними закладами (відділеннями)” по 

загальному фонду склали 225,1 тис.грн., що становить 97,9 % до 

уточненого плану на звітний період та на 126,2 тис.грн. більше (в 2,2 рази) 

до звітного періоду 2019 року, у зв’язку з реалізацію медичної реформи в 

частині надання первинної медичної допомоги. Зазначені кошти 

спрямовано на оплату витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів 

безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право 

відповідно до законодавства. 

Видатки на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет склали 1млн.085,0 тис.грн., що становить 68,4% до 

уточненого плану на звітний період та на 256,4 тис.грн. більше (+30,9%) 

до  звітного періоду 2019 року, в тому числі за рахунок коштів медичної 

субвенції з обласного бюджету в сумі 421,5 тис.грн.(38,8% до загальної 

суми), коштів субвенції з обласного бюджету на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету  в сумі 438,5 тис.грн.(40,4% 

до загальної суми); коштів районного бюджету в сумі 150,0 тис.грн.(13,8% 

до загальної суми), коштів іншої субвенції з місцевих бюджетів в сумі 75,0 

тис.грн.(6,9% до загальної суми), в тому числі, за рахунок коштів іншої 

субвенції з Вижницького міського бюджету в сумі 30,0 тис.грн., за 

рахунок коштів іншої субвенції з Вашківецького міського бюджету в сумі 

35,0 тис.грн., за рахунок коштів іншої субвенції з Лукавецького сільського 

бюджету в сумі 10,0 тис.грн. 

Кредиторська заборгованість по централізованих заходах з лікування 

хворих на цукровий та нецукровий діабет  станом на 01.07.2020 року 

відсутня. 

За бюджетною програмою “Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров’я ” проведено видатки в сумі 21,6 тис.грн., або 41,3% до уточненого 

плану на звітний період та менше на 445,4 тис.грн. (-95,4%) до  звітного 
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періоду 2019 року. Зазначені видатки включають видатки на безкоштовне 

зубопротезування. 

           По головному розпоряднику коштів “Сектору культури, 

молоді та спорту райдержадміністрації” видатки на утримання установ і 

закладів по загальному фонду склали 3 млн. 334,8 тис.грн., що становить 

95,0% до уточненого плану на  І-півріччя 2020 року та більше в спів 

ставних умовах на 393,9 тис.грн. до  відповідного періоду минулого року. 

Із загальної суми видатків видатки на оплату праці з нарахуваннями 

склали -3 млн.159,9 тис.грн., що становить 97,8% до уточненого плану на І 

півріччя 2020 року та більше на 545,0 тис.грн.(+20,8%) відповідного 

періоду минулого року, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 37,9 

тис.грн., або менше на 11,1 тис.грн.(-22,6 %) до відповідного періоду 

минулого року. 

На утримання школи естетичного виховання дітей району 

профінансовано1 млн.883,8тис.грн., або більше ніж у відповідному періоді 

2019 року на 306,9тис.грн.(+19,5%), з них на оплату праці з 

нарахуваннями – 1 млн. 845,8 тис.грн., або більше на 300,1 тис.грн. 

(+19,4%) до  відповідного періоду 2019 року. 

На здійснення заходів та реалізація проектів на виконання 

Державної цільової соціальної програми «Молодь України» - 5,8 тис.грн., 

або більше на 1,5 тис.грн. до відповідного періоду минулого року. 

На утримання бібліотеки видатки загального фонду склали 360,1 

тис.грн., або менше на 94,3 тис.грн. до відповідного періоду 2019 року (-

20,8%), (в тому числі за рахунок коштів районного бюджету менше на 

242,6 тис.грн., більше за рахунок коштів іншої субвенції від Вижницької 

міської ОТГ на 148,3 тис.грн., яку у 2019 році не надавали), з них на 

оплату праці з нарахуваннями – 356,1 тис.грн., що менше на 89,5 тис.грн. 

(-20%) до  відповідного періоду 2019  року. 

На утримання районного будинку народної творчості та дозвілля – 

292,7 тис.грн., або менше на 0,2 тис.грн. (-0,1%) до відповідного періоду  

2019 року ( в тому числі менше за рахунок коштів районного бюджету в 

сумі 153,9 тис.грн., більше  на 153,7 тис.грн. за рахунок коштів  іншої 
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субвенції від Вижницької міської ОТГ, яку не надавали у 2019 році ), з них 

на оплату праці з нарахуваннями – 282,8 тис.грн., що більше на 4,3 

тис.грн.(+1,5%) до  відповідного періоду 2019 року.    

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

централізовану бухгалтерію) – 317,2 тис.грн., або менше  до  відповідного 

періоду 2019 року на 133,3тис.грн. (-29,6%), (в тому числі менше за 

рахунок коштів районного бюджету в сумі 195,4 тис.грн., більше на 62,1 

тис.грн. за рахунок коштів іншої субвенції від Вижницької міської ОТГ, 

яку у 2019 році не надавали ), з них на оплату праці з нарахуваннями – 

311,0 тис.грн., або менше до  відповідного періоду 2019 року на 34,2 

тис.грн. (-9,9%), з них народні колективи  на оплату праці з 

нарахуваннями 127,6 тис.грн. 

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту – 9,7 тис.грн., або 42,3% до уточненого плану 

на І-півріччя 2020 року та менше на 42,6 тис.грн. до відповідного періоду 

минулого року, або на 81,41%. 

На фінансову підтримку на утримання місцевих осередків (рад) 

всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості – 

101,4 тис.грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями 3,5 штатних 

одиниць, або 86% до уточненого плану на І-півріччя 2020 року та менше 

на 0,4 тис.грн. до відповідного періоду минулого року, або на 0,4%. 

Видатки спеціального фонду склали 54,3 тис.грн., або 52,7% до 

уточненного плану на І-півріччя 2020 року.  

За І-півріччя 2020 року надійшло власних надходжень, отриманих як 

плата за послуги, що надаються бюджетними установами, в загальній сумі 

66,1 тис.грн., що становить 87,2% до уточненого плану на І-півріччя 2020 

року та на 14,2 тис.грн.(-17,7%) менше до відповідного періоду 2019 року, 

в тому числі:  від надання бібліотечних послуг 1,9 тис.грн., або на 0,2 

тис.грн. менше відповідного періоду минулого року, або на 9,5%,  від 

плати за навчання в школі естетичного виховання дітей – 63,9 тис.грн., 

або менше на 1,8 тис.грн. (-2,7%) до відповідного періоду 2019 року, 

проведення вистав та концертів народними колективами та культурно-
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масових заходів – 0,3 тис.грн., або на 11,7 тис.грн., менше відповідного 

періоду минулого року, або на  97,5%. 

СТАН ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ 

УСТАНОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 

Обсяг дебіторської заборгованості загального фонду районного 

бюджету станом на 01.01.2020 р.складає  39,6 тис.грн., що порівняно з 

початком року  більше на 34,9 тис.грн.(на 01.07.2020 р. склала 74,5 

тис.грн.). Протермінована дебіторська  заборгованість на звітну дату – 

відсутня. 

Дебіторська заборгованість за рахунок державних трансфертів по 

управлінню соціального захисту населення складає 25,5 тис. грн., по 

управлінню  соціального захисту населення,  за  рахунок  проведення  

перерахунку субсидій на оплату електроенергії у  грудні 2019 році. 

Кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня. 

Обсяг дебіторської заборгованості спеціального фонду районного 

бюджету порівняно з початком року (на 01.01.2020 р. – 169,7 тис.грн.) 

зменшився на  2,9 тис.грн. і станом на 01.07.2020 р. склала 166,8 тис.грн., 

протермінова дебіторська заборгованість в сумі 155,1 тис.грн., в т.ч. за 

рахунок власних коштів бюджетних установ – 11,7 тис.грн., з неї по 

відділу освіти по оплаті батьківської плати за утримання дітей в дитячих 

дошкільних установах. 

По видатках дебіторська заборгованість складає 155,1 тис.грн., яка 

виникла внаслідок перенесення з кредиторської заборгованості на 

дебіторську по відділу освіти Вижницької РДА за перераховані кошти в 

2014 році за мультимедійні засоби ТОВ «Енглер» та відповідно до 

рішення Господарського суду м. Києва і наказу господарського суду 

№910/20041/16 від 07.06.2017 року не відшкодовані відділу освіти.  

Кредиторська заборгованість спеціального фонду районного 

бюджету порівняно з початком року(01.01.2020 р. – 34,4 тис.грн.) 

збільшиласьна 3,7 тис.грн. і станом на 01.07.2020 р. складає  38,1 тис.грн., 

термін оплати якої не настав – відсутня). 
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По доходах кредиторська заборгованість на звітну дату складає  38,1 

тис.грн., з них: по відділу освіти – 38,1 тис.грн. на утримання дітей в 

дитячих дошкільних установах.  

ДЕПОЗИТИ 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 

2011 року  № 6 “Про затвердження Порядку розміщення  тимчасово 

вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у 

банках” із змінами, у  січні 2020        розміщено  тимчасово вільні кошти 

загального фонду районного бюджету на вкладні (депозитні) рахунки 

17.01.2020 р. в сумі 3 млн.грн. в ПАТ «Державний експортно-імпортний 

банк України» із відсотковою ставкою за депозит 10,5%, на 01.07.2020 

року залучено додатково коштів  в сумі 108,0 тис.грн.  

ТРАНСФЕРТИ, ОДЕРЖАНІ З ДЕРЖАВНОГО, ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ 

ТА ІНШИХ БЮДЖЕТІВ, НАДАНІ ТРАНСФЕРТИ МІСЦЕВИМ 

БЮДЖЕТАМ 

До районного бюджету надійшло трансфертів у сумі 90 млн.265,2 

тис.грн., або 59,4% до плану на 2020 рік, 99,9% до плану на звітну дату, та 

на -57,1% (-120 млн.141,1 тис.грн.) менше, ніж за відповідний період 

минулого року. Питома вага трансфертів у всіх доходах району становить 

84,4%. 

Із загальної суми трансфертів надійшло з державного бюджету в 

сумі 74 млн.450,1 тис.грн. з них: базової дотації 15 млн.382,2 тис.грн., або 

100% до плану та на 3 млн.237,6 тис.грн.(+26,7%) більше до відповідного 

періоду минулого року, освітньої субвенції з державного бюджету 

54млн.289,5тис.грн., або 100% до плану та на 7 млн.754,5 тис.грн. 

(+16,7%) більше відповідного періоду минулого року, медичної субвенції з 

державного бюджету надійшло 4 млн.778,4тис.грн., або 100% до плану та 

на 4 млн.060,7 тис.грн.(-45,9%) більше відповідно.  

 Додаткової дотації з обласного бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров`я 4 млн.965,6 тис.грн., або 100% до плану та на 4 млн.940,4 

тис.грн.(-49,9%) менше до минулого року. 
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Надійшло цільових субвенцій з обласного бюджету в сумі 10 

млн.849,5 тис.грн., в тому числі: 

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (оплата праці 

працівникам інклюзивно-ресурсного центру) – 560,0 тис.грн., або 100% до 

плану та на 15,4 тис.грн.(+2,8%)  більше минулого року; 

- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду - 122,0 

тис.грн., або 100% до плану та на 298,4  тис.грн.(-70,1%)  менше минулого 

року; 

- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету – 316,5 тис.грн., або 80,8% до плану та на 

177,7 тис.грн.(+128%) більше до нулого року; 

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції  – 5 

млн.381,9 тис.грн., або 100% до плану, та на 4 млн.663,5 тис.грн.(-46,4%) 

менше минулого року, в тому числі від Вашківецької міської ради на 

вторинну медичну допомогу – 2 млн.059,3 тис.грн., Вижницької міської 

ради – на вторинну медичну допомогу – 3 млн.028,6 тис.грн., на 

безкоштовні цукрознижувальні лікарські засобами для хворих на цукровий 

та нецукровий діабет з обласного бюджету – 294,0 тис.грн.; 

- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету – 467,7 тис.грн., або 100% до 

плану на звітну дату; 

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету – 2 млн.161,3 тис.грн., або 100% до плану, 

в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями станом по КНП 

«Вижницька центральна районна лікарня»  в загальній сумі 1 млн.708,8 
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тис.грн., на безкоштовні цукрознижувальні лікарські засобами для хворих 

на цукровий та нецукровий діабет  – 452,5 тис.грн. 

Отримано іншої субвенції з міських, селищного, сільських бюджетів 

районним бюджетом  по загальному фонду в загальній сумі 1 млн. 

840,0тис.грн., або 97,8% до плану в тому числі: з Вижницького міського 

бюджету - в сумі 1 млн. 225,1 тис.грн., з них: на утримання трудового 

архіву- 35,0 тис.грн.(100% до плану), видатки на утримання Вижницького 

районного центру надання соціальних послуг, (реорганізовано шляхом 

злиття Вижницького територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) та Вижницького районного центру 

соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді  у відповідності до 

розпорядження районної державної адміністрації від 13.04.2020р. №109 

«Про реорганізацію юридичних осіб публічного права») в сумі 753,6 

тис.грн.(100%), на утримання установ культури 393,3тис.грн.(100% до 

плану), на відшкодування за надані пільги з оплати послуг зв’язку 13,2 

тис.грн. (100% до плану на звітний період), на забезпечення лікарськими 

засобами хворих на цукровий діабет 30,0тис.грн.(23,8% до плану, або не 

надійшло коштів в сумі 117,2 тис.грн.); Вашківецького міського бюджету 

в сумі 384,4 тис.грн., з них: на утримання трудового архіву 25,0 

тис.грн.(100% до плану на звітний період), на забезпечення лікарськими 

засобами хворих на цукровий діабет 35,0 тис.грн (100%), на виконання 

комплексної програми “Матеріально-технічного забезпечення управління 

соціального захисту населення Вижницької РДА на 2018-2020 роки» 5,0 

тис.грн. (100%), Вижницького районного центру надання соціальних 

послуг 299,4 тис.грн.(100%), на відшкодування за надані пільги з оплати 

послуг зв’язку 13,0 тис.грн. (100% до плану на звітний період), на 

виконання Програми забезпечення призову громадян на військову службу 

до Збройних Сил України на 2016-2020 роки 7,0 тис.грн. (100% до плану); 

Долішньошепітського сільського бюджету у сумі 44,9 тис.грн. (100% до 

плану на звітний період) на харчування  дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, Долішньошепітського НВК та Лопушнянської ЗОШ 

І-ІІІст.; Мигівського сільського бюджету у сумі 76,1 тис.грн., з них на 
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трудовий архів 23,0 тис.грн.(100% до плану на звітний період), на 

харчування дітей Мигівського НВК, які перебувають у складних життєвих 

обставинах 43,1 тис.грн., для придбання засобів індивідуального захисту 

медичним працівникам лікарні в період здійснення протиепідемічних 

заходів з протидії поширення гострої распіраторної хвороби СОVID-19 на 

території України в сумі 10,0 тис.грн.; Банилівського сільського бюджету 

у сумі 47,5 тис.грн., з них: для Банилівських закладів освіти на харчування 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах в сумі 7,5тис.грн., 

на утримання трудового архіву 25,0 тис.грн., для придбання засобів 

індивідуального захисту, виробів медичного призначення та медичного 

обладнання у зв’язку проведенням заходів, пов'язаних із запобіганням 

виникненню та ліквідацією надзвичайної ситуації природного характеру, 

спричиненої поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 в сумі 

15,0 тис.грн., Лукавецького сільського бюджету в сумі 62,0 тис.грн., з них: 

для придбання меблів для Лукавецької ЗОШ в сумі 30,0 тис.грн., на 

утримання трудового архіву в сумі 22,0 тис.грн., на забезпечення 

лікарськими засобами хворих на цукровий діабет в сумі 10,0 тис.грн. 

Надано іншу субвенцію з районного бюджету бюджетам місцевого 

самоврядування, включаючи Вижницький та Вашківецький міські 

бюджети,  на утримання дошкільних та позашкільних закладів, установ 

культури та спорту – 10 млн. 485,2 тис.грн., або 99,5% до плану та на 

918,6 тис.грн. (+9,6%) більше минулого року. 

ФІНАНСУВАННЯ  РАЙОННИХ ПРОГРАМ 

На фінансування місцевих програм з районного бюджету за І-

півріччя 2020 року спрямовано коштів у загальній сумі 3 млн.886,8 

тис.грн., або 77,6% до уточненого плану на І-півріччя2020 року, в т.ч. 

коштів районного бюджету  3 млн. 799,8тис.грн.,або  77,8% в загальній 

сумі видатків без субвенцій, з них: 

- на фінансування програми підтримки ветеранів Афганської війни, 

учасників бойових дій та їх сімей  ветеранів на 2019-2022 роки – 28,3 

тис.грн., або 70,0% до уточненого плану на І-півріччя 2020 року та менше 

на 0,3 тис.грн. до  відповідного періоду минулого року, або на 1,0%;  
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- на фінансування районної програми підтримки діяльності 

Вижницької районної організації ветеранів України на 2017-2021 роки – 

35,5 тис.грн., або 79,6% до уточненого плану на І-півріччя 2020 року та 

менше на 55,1 тис.грн. до відповідного періоду минулого року, або на 60,8 

%; 

- на фінансування районної комплексної програми розвитку 

місцевого самоврядування Вижницького району на 2017-2021 роки – 59,4 

тис.грн., або 96,9% до уточненого плану на І-півріччя 2020 року, та більше 

на 4,0 тис.грн. до відповідного періоду минулого року, або на 7,2%; 

- на фінансування комплексної програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району на 2018-2020 роки – 41,4 

тис.грн., або 26,8% до уточненого плану на І-півріччя 2020 року та менше 

на 98,0 тис.грн. до  відповідного періоду минулого року, або на 70,3%; 

       - на фінансування комплексної програми фінансової 

підтримки КНП «Вижницька центральна районна лікарня» Вижницької 

районної ради на 2019-2021 роки – 2 млн.643,3 тис.грн., або 89,9% до 

уточненого плату на І-півріччя 2020 року, у відповідному періоді 

минулого року дана програма не діяла і не фінансувалась; 

        - на фінансування програми розвитку первинної медико-

санітарної допомоги та підтримки КНП "Берегометський центр ПМСД" 

Вижницької районної ради на 2019-2021 роки – 308,3 тис.грн., або 

94,3% до уточненого плану на І-півріччя 2020 року та більше на 130,4 

тис.грн., або на 73,3%; 

- на фінансування програми забезпечення призову громадян на 

військову службу до Збройних сил України на 2016-2020 роки – 4,6 

тис.грн., або 16,4% до уточненого плану на І-півріччя 2020 року, та менше 

на 3,4 тис.грн., або на 42,5% до  відповідного періоду минулого року; 

- на фінансування  районної комплексної програми соціальної 

підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 

загиблих  на 2020-2022 роки – 13,0 тис.грн., або 18,3% до уточненого 
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плану на І-півріччя 2020 року, що менше на 39,5тис.грн., або на 75,2% до 

відповідного періоду минулого року; 

- на фінансування комплексної програми розвитку цивільного 

захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації у Вижницькому районі на 2020-2022 роки – 100,0 

тис.грн., або 100% до уточненого плану на І-півріччя 2020 року та більше 

на 40,0 тис.грн., або на 66,7% до   відповідного періоду минулого  року; 

- на фінансування програми протидії злочинності, забезпечення 

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

200,0 тис.грн., або 50% до уточненого плану на І-півріччя 2020 року, або 

більше на 170,0 тис.грн. до відповідного періоду минулого року, або в 6,6 

раз; 

 - на фінансування районної програми підвищення ефективності 

виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації 

державної регіональної політики та впровадження реформ на 2019-2021 

роки –103,0 тис.грн., або 100% до уточненого плану на І-півріччя 2020 

року,або більше на 58,0 тис.грн. до відповідного періоду минулого року, 

або на 128,9%; 

- на фінансування програми оздоровлення і відпочинку дітей та 

розвитку молодіжної політики Вижницького району на 2016-2020 роки – 

5,8 тис.грн., або 34,3% до уточненого плану на І-півріччя 2020 року та 

менше на 38,6 тис.грн. до минулого року, або на 86,4%; 

- на фінансування районної комплексної програми соціальної 

підтримки малозабезпечених верств населення  "Турбота" на 2019-2021 

роки – 141,8 тис.грн., або 84,9% до уточненого плану на І-півріччя 2020 

року та менше на 30,5 тис.грн. до відповідного періоду минулого року, або 

на 17,7%; 

- на фінансування районної цільової програми розвитку фізичної 

культури і спорту  на 2018-2020 роки 111,0 тис.грн., або 78,8% до 

уточненого плану на І-півріччя 2020 року та  більше на 52,3 тис.грн. до 

минулого року, або на 112,2%; 
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- на фінансування районної програми подолання дитячої 

бездоглядності і безпритульності у Вижницькому районі на 2017-2021 

роки –11,4 тис.грн., при уточненому плані на І-півріччя 2020 року, або 

99,1% та більше  на 3,2 тис.грн. до відповідного періоду минулого року, 

або на 39%. 

ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 

Резервний фонд районного бюджету затверджено рішенням 

тридцять другої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання від 

20.12.2019 року № 140-32/19 “Про районний бюджет Вижницького району 

на 2020 рік” у сумі 500,0 тис.грн. Протягом січня-червня 2020 року 

використано кошти резервного фонду в сумі 492,0 тис.грн. Станом на 

01.07.2020 року залишок коштів резервного фонду складає 8,0 тис.грн. 

Дякую за увагу! 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про затвердження звіту  про виконання  

районного бюджету  за  І півріччя  2020 року» за основу: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про затвердження звіту  про виконання  

районного бюджету  за  І півріччя  2020 року»   в цілому: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення прийняти (66-37/20 додається). 

 

СЛУХАЛИ:  

Людмилу КИРИЛЯК– начальника фінансового управління 

Вижницької районної державної адміністрації з питання «Про внесення 

змін до  районного бюджету Вижницького району на 2020 рік».     

Шановні депутати! 

Пропонується внесення змін до районного бюджету на 2020 рік, 

зокрема: 

І. По доходах (додаток 1): 
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1. Дохідна частина  районного бюджету збільшується в цілому 

на 205,0 тис. грн., в тому числі по загальному фонду на 170,0 тис.грн., 

по спеціальному фонду на 35,0 тис.грн.за рахунок: 

1) Цільових субвенцій,  наданих районному бюджету з : 

- Вижницького міського бюджету по загальному фонду в сумі 

170,0 тис.грн., яка передбачається районній раді  на утримання архіву в 

сумі 20,0 тис.грн., сектору культури, молоді та спорту на утримання  ; 

-  Берегометського селищного бюджету по спеціальному фонду в 

сумі 35,0 тис.грн., яка передбачається відділу освіти Вижницької 

райдержадміністрації на капітальний ремонт доріжок Берегометської 

ЗОШ І-ІІІ ст. №3 в сумі 15,0 тис.грн., на капітальний ремонт покрівлі 

Берегометської ЗОШ І-ІІІ ст. №4 в сумі 20,0 тис.грн. 

ІІ. По фінансуванню (додаток 2): 

1. Збільшується обсяг коштів, що передаються із спеціального 

фонду бюджету  (бюджету розвитку) до загального фонду на 62 тис.362 

грн.  

ІІІ. По видатках (додатки 3,4  ): 

Видаткова частина районного бюджету в цілому збільшується на 

205,0 тис.грн., в тому числі за загальним фондом збільшується на 232 

тис.362 грн.,  за спеціальним фондом зменшується на  27 тис.362 грн.. 

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

наступних головних розпорядниках коштів районного бюджету: 

По управлінню соціального захисту населення Вижницької 

райдержадміністрації  за бюджетною програмою «Компенсаційні 

виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим 

категоріям громадян» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 

зменшуються асигнування по загальному фонду на 317 тис.500 грн. 

 По районній раді збільшено видатки по загальному фонду на 28 

тис.500 грн., в тому числі: 

 за бюджетною програмою 0110150 «Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 
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селищної, сільської рад» збільшуються асигнування на 8тис.500грн. по 

КЕКВ 2210 на придбання матеріалів для огорожі території 

адміністративного будинку районної ради за рахунок зменшення 

асигнувань по управлінню соціального захисту населення Вижницької 

райдержадміністрації  за бюджетною програмою «Компенсаційні 

виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим 

категоріям громадян» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» по 

загальному фонду на 8 тис.500 грн.; 

за бюджетною програмою 0110180 «Інша діяльність у сфері 

державного управління» збільшуються асигнування на 20,0 тис.грн., в 

тому числі по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 16 тис. 400 грн.,  по КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» на  3 тис. 600 грн. за рахунок іншої 

субвенції з місцевих бюджетів. 

 По районній державній адміністрації збільшено видатки в цілому 

на 276,0 тис.грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 126,0 тис.грн., 

по спеціальному фонду в сумі 150,0 тис. грн., з них : 

 по загальному фонду за бюджетною програмою 0212010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» 

зменшуються асигнування по КЕКВ 2610 “Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям) ” на 150,0 тис.грн.; 

 по спеціальному фонду за бюджетною програмою 0212010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» 

збільшуються асигнування по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» на 150,0тис.грн., які будуть 

спрямовані на придбання медичного обладнання для КНП "Вижницька 

районна лікарня" в рамках проекту "Розширення надання медичних 

послуг КНП "Вижницька районна лікарня" на виконання комплексної 

Програма  фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства "Вижницька  районна лікарня" Вижницької районної ради  

на 2019-2021 роки; 
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 по загальному фонду за бюджетною програмою 0212113 

«Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-

поліклінічними закладами (відділеннями)ю» збільшуються асигнування 

по КЕКВ 2610 “Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) ” на 50,0 тис.грн. на виконання Програми 

розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки 

комунального некомерційного підприємства "Берегометський центр 

ПМСД" Вижницької районної ради на 2019-2021 роки за рахунок 

зменшення асигнувань по управлінню соціального захисту населення 

Вижницької райдержадміністрації  за бюджетною програмою 

«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 

по загальному фонду на 50,0 тис. грн.; 

 по загальному фонду за бюджетною програмою 0219800 «Субвенція 

з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів» збільшуються асигнування на 

226 тис.грн. на виконання районної Програма підвищення ефективності 

виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації 

державної регіональної політики та впровадження реформ на 2019-2021 

роки в сумі 226 тис.грн. (лист районної державної адміністрації від 

21.07.2020 №01.34-873); за рахунок зменшення асигнувань в сумі 226,0 

тис.грн., що були спрямовані за рахунок залишку коштів загального 

фонду районного бюджету, що утворився на початок року відповідно до 

рішення сесії районної  від 05.03.2020 року №09-34/20 «Про уточнення 

районного бюджету Вижницького району на 2020 рік»  по відділу освіти 

райдержадміністрації  за бюджетною програмою по загальному фонду 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 

2111 «Заробітна плата»; 

 По відділу освіти райдержадміністрації  збільшуються 

асигнування по спеціальному фонду на 35,0 тис.грн., в тому числі: 
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 за бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об'єктів» на 35,0 тис. грн., з них для капітального ремонту доріжок 

Берегометської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 в сумі 15,0 тис.грн., на капітальний 

ремонт покрівлі Берегометської ЗОШ І-ІІІ ст. №4 в сумі 20,0 тис.грн. за 

рахунок іншої субвенції з місцевих бюджетів. 

Крім того, по загальному фонду за бюджетною програмою «Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в 

т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» зменшуються асигнування  

по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 226,0 тис.грн., що були 

спрямовані за рахунок залишку коштів загального фонду районного 

бюджету, що утворився на початок року відповідно до рішення сесії 

районної  від 05.03.2020 року №09-34/20 «Про уточнення районного 

бюджету Вижницького району на 2020 рік» та збільшуються асигнування 

за зазначеною програмою  по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 226,0 

тис.грн. за рахунок зменшення асигнувань по управлінню соціального 

захисту населення Вижницької райдержадміністрації  за бюджетною 

програмою «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремим категоріям громадян» по КЕКВ 2730 «Інші виплати 

населенню»  по загальному фонду на 226,0 тис.грн. 

У межах затверджених видатків здійснюється перерозподіл 

асигнувань по загальному та спеціальному фонду за бюджетними 

програмами та між кодами економічної класифікації видатків, та 

джерелами фінансування (лист відділу освіти райдержадміністрації від 

24.06.2020 року №606), а саме:  

- за бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами» у межах затверджених видатків передбаченої 

https://ips.ligazakon.net/document/view/mf11130?ed=2011_12_26&an=106
https://ips.ligazakon.net/document/view/mf11130?ed=2011_12_26&an=106
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освітньої  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

зменшуються асигнування по спеціальному фонду по КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» в 

сумі 140,0 тис. грн. та збільшуються асигнування по загальному фонду за 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та  інвентар» на 140,0 

тис.грн., які будуть спрямовані на закупівлю комп’ютерного обладнання; 

- за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів» по спеціальному фонду збільшуються 

асигнування по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування» на 30,0 тис. грн. та зменшуються 

асигнування по загальному фонду за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та  інвентар» на 30,0 тис.грн.; 

- за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів» по спеціальному фонду здійснюється 

перерозподіл між кодами економічної класифікації видатків, а саме 

збільшуються асигнування по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та 

предметів довгострокового користування» на 12 тис.760 грн. та 

зменшуються асигнування по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об'єктів» на 12 тис.760грн.; 

- за бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами» зменшуються асигнування по КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об'єктів» на 37 тис.240 грн.; 

- за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів» збільшуються асигнування по КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» на 

37 тис.240 грн. 

Відповідно до листів відділу освіти від 14.07.2020 року №665 та від 

28.07.2020 року №701 у межах затверджених видатків передбачених з 

районного бюджету за бюджетною програмою «Надання загальної 

середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/mf11130?ed=2011_12_26&an=106
https://ips.ligazakon.net/document/view/mf11130?ed=2011_12_26&an=106
https://ips.ligazakon.net/document/view/mf11130?ed=2011_12_26&an=106
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школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» зменшуються асигнування 

спеціального фонду по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» 

на 223 тис.362грн. та збільшуються асигнування загального фонду на суму 

223 тис.362 грн., в тому числі: по КЕКВ  2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» збільшуються асигнування на 200,0 тис.грн., по 

КЕКВ  2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» на 45,0 тис. грн. 

по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» зменшуються 

асигнування на  21 тис.638 грн.; 

- за бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами» у межах затверджених видатків передбаченої 

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету зменшуються асигнування 

загального фонду по КЕКВ  2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» на 87,0 тис.грн. та збільшуються асигнування спеціального 

фонду по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування»  на 87,0 тис. грн.; 

- за бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами» у межах затверджених видатків передбаченої 

освітньої субвенції з державного бюджету зменшуються асигнування 

загального фонду по КЕКВ  2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» на 30,0 тис.грн. та збільшуються асигнування спеціального 

фонду по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування»  на 30,0 тис. грн.; 

- за бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

https://ips.ligazakon.net/document/view/mf11130?ed=2011_12_26&an=106
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гімназіями, колегіумами» у межах затверджених видатків з районного 

бюджету зменшуються асигнування загального фонду по КЕКВ  2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 4,0 тис.грн. та 

збільшуються асигнування спеціального фонду по КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання та предметів довгострокового користування»  на 

4,0 тис. грн.; 

- за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів» збільшуються асигнування загального фонду по КЕКВ  

2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» на 1 тис.700 грн. за 

рахунок зменшуються асигнування за бюджетною програмою «Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в 

т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» в сумі 1 тис.700 грн. 

Відповідно до листа відділу освіти від 21.07.2020 року №686 у 

межах затверджених видатків здійснюється перерозподіл асигнувань, а 

саме: 

- за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів» збільшуються асигнування загального 

фонду по КЕКВ  2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 5 

тис.700грн. 

- за бюджетною програмою «Методичне забезпечення діяльності 

навчальних закладів» зменшуються асигнування загального фонду по 

КЕКВ  2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 5 

тис.700грн. 

По сектору культури, молоді та спорту райдержадміністрації 

збільшено видатки по загальному фонду на утримання 8-ми штатних 

одиниць підвідомчих установ сектору культури, молоді та спорту 

райдержадміністрації, що надають культурні послуги на території 

Вижницької ОТГ, які не були заплановані на ІІ півріччя п.р., за рахунок 

іншої субвенції з Вижницького міського бюджету в сумі 150,0 тис. грн., в 

тому числі: 
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- за бюджетною програмою 1014030 «Забезпечення діяльності 

бібліотек»  збільшуються асигнування на 55 тис.220 грн., з них по КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» на 45 тис. 260 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування 

на оплату праці» на 9 тис.960 грн.;  

- за бюджетною програмою 1014060 «Забезпечення діяльності 

палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних 

закладів»  збільшуються асигнування на 65 тис.200 грн., з них по КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» на 53 тис. 420 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування 

на оплату праці» на 11 тис.780 грн.;  

- за бюджетною програмою 1014081 «Забезпечення діяльності 

інших закладів в галузі культури і мистецтва»  збільшуються асигнування 

на 29 тис.580 грн., з них по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 24 тис. 250 

грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на 5тис.330 грн.  

У межах затверджених видатків по загальному фонду здійснюється 

перерозподіл за бюджетними програмами та між кодами економічної 

класифікації видатків (лист сектору культури, молоді та спорту 

райдержадміністрації від 17.07.2020 року№02-01/248) з метою 

забезпечення видатків на оплату послуг зв’язку та вивіз сміття, а саме:  

- за бюджетною програмою 1014030 «Забезпечення діяльності 

бібліотек»  збільшуються асигнування на 1 тис.200 грн., з них по КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 900 грн., по КЕКВ 2275 

«Оплата інших енергоносіїв» на 300 грн. 

- за бюджетною програмою 1014060 «Забезпечення діяльності 

палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних 

закладів»  по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» збільшуються 

асигнування на 200 грн.;  

- за бюджетною програмою 1014081 «Забезпечення діяльності 

інших закладів в галузі культури і мистецтва» за рахунок економії коштів 

зменшуються асигнування по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» на 1 тис.400 гривень. 

З метою забезпечення своєчасної виплати заробітної плати  по 

підвідомчих установах сектору культури, молоді та спорту 
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райдержадміністрації у межах затверджених видатків по загальному 

фонду здійснюється перерозподіл за бюджетними програмами та між 

кодами економічної класифікації видатків (лист сектору культури, молоді 

та спорту райдержадміністрації від 03.08.2020 року№05-01/259), а саме: 

-  за бюджетною програмою 1011100 «'Надання спеціальної 

освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»  збільшуються 

асигнування на 9 тис.300 грн., з них по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 7 

тис. 620 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на 1 тис.680 

грн.;  

- за бюджетною програмою 1013210 «Організація та проведення 

громадських робіт»  зменшуються асигнування на 9 тис.300 грн., з них по 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 7 тис. 620 грн., по КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» на 1 тис.680 грн.  

Надається інша субвенція з районного бюджету по загальному 

фонду Слобода - Банилівському сільському бюджету в сумі 33,0 тис. грн. 

на виплату заробітної плати з нарахуваннями (лист виконавчого комітету 

Слобода – Банивської сільської ради від 24.07.2020 року №37) за рахунок 

зменшення асигнувань по управлінню соціального захисту населення 

Вижницької райдержадміністрації  за бюджетною програмою 

«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»  

по загальному фонду в сумі 33,0 тис.грн. 

Затверджується розпорядження районної державної адміністрації від 

22.07.2020 № 211 “Про уточнення показників районного бюджету 

Вижницького району на 2020 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! 
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Зі співдоповіддю слухали: Іллю РОМАНЮКА – голову постійної 

комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-

економічного розвитку.   

На засіданні профільної постійної комісії районної ради та 

засіданні колегії районної ради було внесено наступні зміни: 

Скоротити видатки в загальній сумі 317 500  по управлінню 

соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації за 

бюджетною програмою «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян та спрямувати 

на збільшення видатків: 

- Вижницькій районній державній адміністрації для фінансування 

КНП «Берегометський ЦПМСД» на відшкодування вартості лікарських 

засобів, відпущених за пільговими рецептами - 50 000 грн.; 

- Вижницькій районній державній адміністрації на виконання 

заходів відповідно до Програми підвищення ефективності виконання 

повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної 

регіональної політики та впровадження реформ на 2019-2021 роки 

(придбання комп’ютерної техніки) - 15 000 грн.; 

- Вижницькій районній державній адміністрації на виконання 

заходів відповідно до Програми підвищення ефективності виконання 

повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної 

регіональної політики та впровадження реформ на 2019-2021 роки 

(виплата заробітної плати працівникам виконавчої влади) - 211 000 грн.; 

- Вижницькій районній раді на придбання матеріалів для огорожі 

території адміністративного будинку районної ради - 8 500 грн.; 

  

- Слобода-Банилівській сільській раді для надання іншої субвенції 

на виплату заробітної плати з нарахуваннями апарату управління - 33 000 

грн.; 

2.1.Здійснити перерозподіл в межах загального обсягу асигнувань, 

виділених Вижницькій районній державній адміністрації для надання 

фінансової підтримки КНП «Вижницька районна лікарня», скоротивши 
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поточні видатки, передбачені на енергоносії та спрямувати кошти в сумі 

150 000 грн., на капітальні видатки, а саме  для виконання заходів 

відповідно до Комплексної програми фінансової підтримки КНП 

«Вижницька районна лікарня» Вижницької районної ради на 2019-2020 

роки (придбання медичного обладнання для лікарні в рамках проекту 

«Розширення надання медичних послуг КНП «Вижницька районна 

лікарня»). 

2.2.Здійснити перерозподіл асигнувань по сектору культури, молоді 

та спорту Вижницької районної державної адміністрації, а саме: зменшити 

асигнування в сумі  9 300 грн. по КПВМБ «Організація та проведення 

громадських робіт» та збільшити  асигнування по КПВМБ «Надання 

спеціальної освіти мистецьким школам» на відповідну суму для виплати  

заробітної плати з нарахуваннями. 

3.Відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації  

розглянути депутатський запит депутата Вижницької районної ради 

Василя МЕНДРИШОРИ та вивчити питання щодо можливості 

перерозподілу асигнувань по Берегометській ЗОШ І-ІІІ ст.№3 в сумі 

65 000 грн. за рахунок економії коштів по дровах та можливість їх 

спрямування  на проведення  робіт по відновленню шкільних доріжок. 

Надати пропозиції з цього питання виконавчому апарату районної ради до 

пленарного засідання тридцять сьомої сесії районної ради сьомого 

скликання 5 серпня 2020 року.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про внесення змін до  районного бюджету 

Вижницького району на 2020 рік». за основу: 

За – 23, проти – 0, утримались – 0. 

Голосували: прийняти рішення  «Про внесення змін до  районного 

бюджету Вижницького району на 2020 рік»   в цілому: 

За – 22, проти – 1, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (67-37/20 додається). 

ГОЛОСУВАЛИ:  
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прийняти рішення  «Про безоплатну передачу матеріальних 

цінностей з балансу КНП «Вижницька районна лікарня» Вижницької 

районної ради із спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району у комунальну власність територіальних громад» 

за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про безоплатну передачу матеріальних 

цінностей з балансу КНП «Вижницька районна лікарня» Вижницької 

районної ради із спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району у комунальну власність територіальних громад»  

в цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення прийняти (68-37/20 додається). 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про затвердження нової редакції Положення 

про порядок проведення конкурсу, призначення на посаду та 

звільнення із займаної посади керівників закладів загальної середньої 

освіти спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницького району» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про затвердження нової редакції Положення 

про порядок проведення конкурсу, призначення на посаду та 

звільнення із займаної посади керівників закладів загальної середньої 

освіти спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницького району»  в цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

 

В ОБГОВОРЕННІ ПИТАННЯ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: 

Ганна ГРИНЧУК, Ксенія ГОЛОБУЦЬКА, Олексій ПОПОВИЧ 
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Олексій ПОПОВИЧ – депутат районної ради вніс пропозицію 

стосовно обрання голови та серкетаря комісії таємним голосуванням. 

Голосували  за пропозицію Олексія ПОПОВИЧА: 

За – 2, утримались – 0, проти – 21. 

Пропозицію не прийнято . 

Руслана КЛИМ – депутат районної ради внесла пропозицію 

стосовно перенесення питання на чергову сесію. 

Голосували  за пропозицію Руслани КЛИМ: 

За – 1, утримались – 1, проти – 21. 

Пропозицію не прийнято . 

- Ілля РОМАНЮК – депутат районної ради вніс пропозицію 

стосовно включення до членів комісії 4 представники засновника: 

депутати районної ради не більше однієї особи від однієї фракції; 

- 3 представники Вижницької районної державної адміністрації та 1 

представник  територіального органу центрального органу виконавчої 

влади із забезпечення якості освіти (державні службовці); 

- 4 представники інститутів громадянського суспільства (по одному 

представнику від громадських об’єднань керівників закладів освіти, 

професійних об’єднань педагогічних працівників, районної профспілкової 

організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців 

у сфері загальної середньої освіти тощо). 

Голосували  за пропозицію Іллі РОМАНЮКА: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Пропозицію прийнято . 

Михайло АНДРЮК – голова районної ради. 

На засіданні профільної постійної комісії районної ради та 

засіданні колегії районної ради було внесено наступні зміни: 

пп.2 п.5  

- кількість 4 змінити 3 (1); 

- доповнити: «представники Вижницької райдержадміністрації чи 

територіального органу центрального органу виконавчої влади 

із забезпечення  якості освіти (державні службовці) 
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пп5 п.10 

- залишити : форма перевірки знання законодавства (письмове та 

комп’ютерне), зразок тестових завдань та зразок ситуаційного 

завдання. 

(Решта забрати повністю) 

Пп.3 п.19 забрати повністю (додаток 3). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення прийняти (69-37/20 додається). 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про мережу закладів загальної середньої 

освіти району, що належать до спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району на 2020-2021 навчальний рік та 

організації роботи груп продовженого дня» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про мережу закладів загальної середньої 

освіти району, що належать до спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району на 2020-2021 навчальний рік та 

організації роботи груп продовженого дня»  в цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення прийняти (70-37/20 додається). 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про звільнення від оплати за харчування 

дітей у загальноосвітніх навчальних закладах, навчально-виховних 

комплексах та дошкільних установах, що належать до спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району на 2020-

2021 навчальний рік» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
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прийняти рішення  «Про звільнення від оплати за харчування 

дітей у загальноосвітніх навчальних закладах, навчально-виховних 

комплексах та дошкільних установах, що належать до спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району на 2020-

2021 навчальний рік»  в цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення прийняти (71-37/20 додається). 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про особливості оренди приміщень 

харчоблоків та буфетів суб’єктами господарювання, які 

організовують гаряче харчування у закладах загальної середньої 

освіти спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницького району» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про особливості оренди приміщень 

харчоблоків та буфетів суб’єктами господарювання, які 

організовують гаряче харчування у закладах загальної середньої 

освіти спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницького району»  в цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення прийняти (72-36/20 додається). 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про створення комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників Вижницького 

району» Вижницької районної ради» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
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прийняти рішення  «Про створення комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників Вижницького 

району» Вижницької районної ради»  в цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення прийняти (73-37/20 додається). 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про  надання права оренди окремого 

нерухомого майна та затвердження Переліку другого типу об’єктів 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницького району, що передаються в оренду без проведення 

аукціону» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Ілля РОМАНЮК – депутат районної ради вніс пропозицію в 

додатку до проєкту рішення замінити словосполучення «для Вижницької 

художньої школи»  словосполучення «для Вижницької школи мистецтв». 

Голосували за пропозицію Іллі РОМАНЮКА: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Пропозицію прийнято.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про  надання права оренди окремого 

нерухомого майна та затвердження Переліку другого типу об’єктів 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницького району, що передаються в оренду без проведення 

аукціону»  в цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення прийняти (74-37/20 додається). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про затвердження тарифів на послуги з 

виробництва, транспортування та постачання теплової енергії для 
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бюджетних установ з використанням природного газу та 

альтернативних джерел енергії, що надаються КП "Ком-сервіс" 

Вижницької районної ради на опалювальний сезон 2020-2021 років» за 

основу: 

За – 22, утримались – 0, проти – 1.  

ЗАПИТАННЯ: 

Ілля РОМАНЮК – депутат районної ради.   

Як планує працювати підприємство та яким вид палива 

використовувати? 

Олексій ТРУФИН – директор КП «Ком-сервіс». 

Підприємство для опалення планує використовувати природній газ.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про затвердження тарифів на послуги з 

виробництва, транспортування та постачання теплової енергії для 

бюджетних установ з використанням природного газу та 

альтернативних джерел енергії, що надаються КП "Ком-сервіс" 

Вижницької районної ради на опалювальний сезон 2020-2021 років»  в 

цілому: 

За – 22, утримались – 0, проти – 1.  

ВИРІШИЛИ: 

Рішення прийняти (75-37/20 додається). 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про  внесення змін до Положення про 

порядок використання коштів, які надходять у порядку 

відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про  внесення змін до Положення про 

порядок використання коштів, які надходять у порядку 

відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва»  в цілому: 
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За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення прийняти (76-37/20 додається). 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про прийняття звернення  до  Президента 

України, Кабінету Міністрів України стосовно надзвичайної ситуації, 

яка склалася в західному регіоні України» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Омелян СЕМИРОЗУМ – депутат районної ради вніс пропозицію в 

текст звернення доповнити конкретними цифрами. 

Голосували за пропозицію Омеляна СЕМИРОЗУМА: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Пропозицію прийнято.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про прийняття звернення  до  Президента 

України, Кабінету Міністрів України стосовно надзвичайної ситуації, 

яка склалася в західному регіоні України»  в цілому: 

За – 22, утримались – 1, проти – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення прийняти (77-37/20 додається). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про затвердження звіту про 

використання коштів резервного фонду районного бюджету за 6 

місяців 2020 року» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про затвердження звіту про 

використання коштів резервного фонду районного бюджету за 6 

місяців 2020 року»  в цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 
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ВИРІШИЛИ: 

Рішення прийняти (78-37/20 додається). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Погребняка Р.М. до Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг стосовно 

надання правової оцінки діям АТ «Чернівцігаз» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Погребняка Р.М. до Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг стосовно 

надання правової оцінки діям АТ «Чернівцігаз»  в цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення прийняти (80-37/20 додається). 

Михайло АНДРЮК – голова районної ради. 

На початку сесії районної ради було проголосовано щодо включення 

в питання «РІЗНЕ»: 

Переходимо до розгляду цих питань: 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Мендришори В.С. стосовно змін до кошторису Берегометської ЗОШ 

на 2020 рік (лист від 03.08.2020 року №77 додається) та вирішення 

питання завершення добудови до головного приміщення 

Берегометського дошкільного закладу «Барвінок» (звернення 

завідувача Берегометським ДНЗ «Барвінок» від 03.08.2020 року 

додається)» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

 

Михайло АНДРЮК – голова районної ради.  



 

 

55 

ПРОПОНУЄТЬСЯ НАСТУПНИЙ ТЕКСТ РІШЕННЯ: 

1. Депутатський запит депутата районної ради Мендришори В.С.  

стосовно змін до кошторису Берегометської ЗОШ на 2020 рік та 

вирішення питання завершення добудови до головного приміщення 

Берегометського дошкільного закладу «Барвінок» надіслати для розгляду 

та відповідного реагування до відділу освіти Вижницької районної 

державної адміністрації. 

 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну 

раду у визначений законодавством термін.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Мендришори В.С. стосовно змін до кошторису Берегометської ЗОШ 

на 2020 рік (лист від 03.08.2020 року №77 додається) та вирішення 

питання завершення добудови до головного приміщення 

Берегометського дошкільного закладу «Барвінок» (звернення 

завідувача Берегометським ДНЗ «Барвінок» від 03.08.2020 року 

додається)»   в цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (81-37/20 додається). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Мендришори В.С. стосовно виділення коштів для завершення 

ремонту дороги по вул.Б.Ступки в смт.Берегомет» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

 

Михайло АНДРЮК – голова районної ради.  

ПРОПОНУЄТЬСЯ НАСТУПНИЙ ТЕКСТ РІШЕННЯ: 
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1. Депутатський запит депутата районної ради Мендришори В.С.  

стосовно виділення коштів для завершення ремонту дороги  по 

вул.Б.Ступки в смт.Берегомет надіслати для розгляду на постійній комісії 

з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку. 

 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну 

раду у визначений законодавством термін.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Мендришори В.С. стосовно виділення коштів для завершення 

ремонту дороги по вул.Б.Ступки в смт.Берегомет»   в цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (82-37/20 додається). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Погребняка Р.М. стосовно змін до кошторису Берегометської ЗОШ 

№3 на 2020 рік» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

 

Михайло АНДРЮК – голова районної ради.  

ПРОПОНУЄТЬСЯ НАСТУПНИЙ ТЕКСТ РІШЕННЯ: 

1. Депутатський запит депутата районної ради Погребняка Р.М. 

стосовно  змін до кошторису Берегометської ЗОШ №3 на 2020 рік 

надіслати для розгляду та відповідного реагування до відділу освіти 

Вижницької районної державної адміністрації. 

 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну 

раду у визначений законодавством термін.  
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ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Погребняка Р.М. стосовно змін до кошторису Берегометської ЗОШ 

№3 на 2020 рік»   в цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (83-37/20 додається). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Погребняка Р.М. стосовно утворення на території Вижницького 

району комунального газового господарства з надання послуг по 

транспортуванню та розподілу газу» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Михайло АНДРЮК – голова районної ради.  

ПРОПОНУЄТЬСЯ НАСТУПНИЙ ТЕКСТ РІШЕННЯ: 

1. Депутатський запит депутата районної ради Погребняка Р.М. 

стосовно утворення на території Вижницького району комунального 

газового господарства з надання послуг по транспортуванню та розподілу 

газу взяти до відома та доручити виконавчому апарату організувати 

проведення відкритого засідання постійної комісії з питань 

промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, розвитку 

підприємництва та туризму за участю керівництва АТ «Чернівцігаз». 

 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну 

раду у визначений законодавством термін.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Погребняка Р.М. стосовно утворення на території Вижницького 

району комунального газового господарства з надання послуг по 

транспортуванню та розподілу газу»   в цілому: 
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За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (84-37/20 додається). 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради Зав’яльця 

М.Г. стосовно виділення коштів для завершення будівництва дитячої 

установи в с.Карапчів» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

 

Михайло АНДРЮК – голова районної ради.  

ПРОПОНУЄТЬСЯ НАСТУПНИЙ ТЕКСТ РІШЕННЯ: 

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

стосовно виділення коштів для завершення будівництва дитячої установи 

в с.Карапчів надіслати для розгляду до Чернівецької обласної державної 

адміністрації. 

 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну 

раду у визначений законодавством термін.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради Зав’яльця 

М.Г. стосовно виділення коштів для завершення будівництва дитячої 

установи в с.Карапчів»   в цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (85-37/20 додається). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради Гайдука 

В.О. стосовно ремонту дороги в с.Мигове та Велике» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 
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Михайло АНДРЮК – голова районної ради.  

ПРОПОНУЄТЬСЯ НАСТУПНИЙ ТЕКСТ РІШЕННЯ: 

1. Депутатський запит депутата районної ради Гайдука В.О. 

стосовно ремонту дороги в с.Мигове та Велике надіслати для розгляду та 

відповідного реагування до до філії ДП «Вижницький райавтодор». 

 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну 

раду у визначений законодавством термін.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради Гайдука 

В.О. стосовно ремонту дороги в с.Мигове та Велике»   в цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (86-37/20 додається). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради Колотила 

Г.С. стосовно ямочного ремонту дороги в с.Коритне» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

 

Михайло АНДРЮК – голова районної ради.  

ПРОПОНУЄТЬСЯ НАСТУПНИЙ ТЕКСТ РІШЕННЯ: 

1. Депутатський запит депутата районної ради Колотила Г.С. 

стосовно ямочного ремонту дороги в с.Коритне надіслати для розгляду та 

відповідного реагування до до філії ДП «Вижницький райавтодор». 

 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну 

раду у визначений законодавством термін.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  
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прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради Колотила 

Г.С. стосовно ямочного ремонту дороги в с.Коритне»   в цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (87-37/20 додається). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Погребняка Р.М. стосовно  ремонту ліній електропередач в 

смт.Берегомет» за основу: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Михайло АНДРЮК – голова районної ради.  

ПРОПОНУЄТЬСЯ НАСТУПНИЙ ТЕКСТ РІШЕННЯ: 

1. Депутатський запит депутата районної ради Погребняка Р.М. 

стосовно  ремонту ліній електропередач в смт.Берегомет надіслати для 

розгляду та відповідного реагування до Вижницького РЕМ. 

2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну 

раду у визначений законодавством термін.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про запит депутата районної ради 

Погребняка Р.М. стосовно  ремонту ліній електропередач в 

смт.Берегомет»   в цілому: 

За – 23, утримались – 0, проти – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (88-37/20 додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Михайло ЧОРНЕЙ – голова районної державної адміністрації. 

 

Шановні колеги! 

Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути. 

Тридцять сьому сесію районної ради сьомого скликання оголошую 

закритою. 



 

 

61 

Голова районної ради     Михайло АНДРЮК  


