
 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОЗАЧЕРГОВА ДВАДЦЯТЬ ПЕРША  СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я №25-21/18 

 

29 березня 2018 року                 м. Вижниця 

 Про затвердження звіту 

 про виконання  районного бюджету  

 за  2017 рік 
 

На підставі частини 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України, пункту 

17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” районна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету  за   2017 рік: 

- по доходах в сумі 450 млн. 894,4 тис.грн., у тому числі по загальному 

фонду – 444 млн.265,6 тис.грн., спеціальному фонду – 6 млн.628,8 тис.грн.;  

- по видатках у сумі 455 млн. 287,7 тис.грн., у тому числі по 

загальному фонду - 443 млн. 668,9 тис.грн., спеціальному фонду – 11 млн. 

618,8 тис.грн. (додається). 

2. Відповідно п.4.ст.28 Бюджетного кодексу України здійснити 

опублікування цього рішення у місцевих засобах масової інформації. 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного 

розвитку (І.Романюк). 

 

 

Голова  районної ради                                       М.Андрюк 



ДОВІДКА 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ УСІХ РІВНІВ 

ВИЖНИЦЬКОГО РАЙОНУ  ЗА  2017 РІК 

Доходи 

До державного бюджету забезпечено надходження в сумі 65 млн.389,1 

тис.грн., що в порівнянні з минулорічними надходженнями менше на 6 

млн.214,2 тис.грн.(8,7%), з них: 

- по загальному фонду – 63 млн.841,0тис.грн., що в порівнянні 

відповідно менше на 6 млн. 125,0 тис.грн., або 8,8% ; 

- по спеціальному фонду – 1млн.548,1 тис.грн., що в порівнянні 

відповідно менше на 89,2 тис.грн., або 5,4%. 

На 2017 рік в зведений місцевий бюджет Вижницького району 

включено 8 бюджетів, в тому числі: районний,  селищний  та  6 сільських. 

До місцевих бюджетів Вижницького району(без врахування ОТГ) за 

2017 рік надійшло доходів(включаючи трансферти) в сумі 486 млн.009,0 

тис.грн., з них до загального фонду 476 млн.348,1 тис.грн., спеціального – 9 

млн.660,8 тис.грн. 

До місцевих бюджетів надійшло державних трансфертів у сумі 438 

млн.718,9 тис.грн., або 98,5% та на 56 млн.047,9 тис.грн.(14,6%) більше, ніж 

за відповідний період минулого року. Питома вага трансфертів у всіх доходах 

району становить 90,3%. 

За 2017 рік до місцевих бюджетів надійшло податків, зборів і 

обов’язкових платежів в сумі 47 млн.290,1 тис.грн., що в порівнянні з 

фактичними надходженнями минулого року більше на 8 млн.931,9 тис.грн., 

або 23,3% (у порівняльних умовах). До загального фонду надійшло 41 

млн.392,1 тис.грн. при плані на рік 37 млн.148,9 тис.грн. Планові показники 

по району виконані на 111,4% (+4 млн.243,2тис.грн.). Забезпечено виконання 

плану на 2017 рік усіма місцевими бюджетами району.  

До спеціального фонду надійшло доходів в сумі 5 млн.898,0 тис.грн., 

або 106,8% (+ 376,7тис.грн.) до плану на 2017 рік та на 890,4 тис.грн. менше 

минулого року (у порівняльних умовах). 

Видатки 
За 2017 рік проведено видатків з місцевих бюджетів району в загальній 

сумі 491 млн.062,6 тис.грн., або 98,0% до уточненого плану на рік, в т.ч. по 

загальному фонду в сумі 472 млн.273,4 тис.грн., або 98,1% до уточненого 

плану на рік; по спеціальному фонду – 18 млн.789,2 тис.грн., або 93,6% до 

уточненого плану на рік. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ 

РАЙОННОГО  БЮДЖЕТУ  ЗА  2017 РІК 

За 2017 рік до загального і спеціального фондів районного бюджету 

надійшло доходів 450 млн.894,4 тис.грн., що на 64 млн.350,5 тис.грн.(16,6%) 

більше надходжень попереднього року, в тому числі (без врахування 

міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів 24 млн.347,7 тис.грн., або 

111,1 %(+2 млн.423,3 тис.грн.)до плану на 2017 рік та на 11 млн.483,2 



тис.грн.(32%)  менше надходжень попереднього року(у зв’язку  з утворенням 

ОТГ). 

До загального фонду надійшло доходів 20 млн.612,5 тис.грн., або 

112,1% до плану на 2017 рік та менше на 10 млн.483,7 тис.грн.(33,7%) 

порівняно з попереднім роком. 

У розрізі основних доходних джерел до загального фонду районного 

бюджету надійшло: 

- податку на доходи фізичних осіб –19 млн.473,9 тис.грн., або 111,2% 

(+1 млн.962,8 тис.грн.) до плану та на 10 млн.405,6тис.грн.(34,8 %) менше, 

ніж за 2016 рік, у зв’язку з утворенням ОТГ (56,3 % податку на доходи 

фізичних осіб надходить до ОТГ). Проте в порівняльних умовах відбулося 

збільшення надходжень даного виду податку на 6 млн. 416,5 тис.грн. або 

49,1%. В обсязі доходів загального фонду районного бюджету надходження 

зазначеного податку становлять 94,5 %. Найбільшими платниками 

зазначеного податку є ДП “Берегометське ЛМГ” (сплачено 9 млн.525,2 

тис.грн., або 29,4%), відділ освіти Вижницької райдержадміністрації( 

сплачено 7 млн.983,4тис.грн., або 24,6 % від загальної суми сплаченого 

ПДФО), НПП Вижницький ( сплачено 824,3 тис.грн., або 2,5%), ТОВ 

«Здоровий Сон» (сплачено 619,4 тис.грн., або 2% від загальної суми 

сплаченого ПДФО), ПП «Сеш» (сплачено 616,1 тис.грн., або 1,9%), 

Берегометська селищна рада (сплачено 1 млн. 232,0тис.грн., або 3,8% від 

загальної суми сплаченого ПДФО). 

- податку на прибуток підприємств районної комунальної власності – 

34,8тис.грн., при плані 56,6 тис.грн. та на 51,5 тис.грн., або 59,7% менше від 

аналогічного періоду переднього року.  

- частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій 

районної комунальної власності, що вилучається до бюджету – 26,3 тис.грн., 

що на 37,6 тис.грн.(58,8%) менше попереднього року.  

- адміністративного збору за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 66,1 

тис.грн., або 117,9% (+10,1 тис.грн.) до плану та на 15,8 тис.грн. (31,7%) 

більше минулого року; 

- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень  – 429,6 тис.грн., або 111,6% (+44,6 тис.грн.) 

до плану та на 32,2 тис.грн. (8,1%) більше минулого року.   

- плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів в 

сумі 479,1 тис.грн., або 151,2% (+162,2 тис.грн.) до плану та на 40,1 тис.грн. 

(7,7%) менше минулого року.    

 До спеціального фонду районного бюджету за звітний період надійшло 

3 млн.735,2 тис.грн., або 105,5 %(+193,8 тис.грн.) до уточненного плану та 

зменшилось до 2016 року на 999,5 тис.грн.(21,1%) у зв”язку з утворенням 

Вижницької та Вашківецької ОТГ. 

У розрізі основних платежів до спеціального фонду районного бюджету 

надійшло: 



- власних надходжень бюджетних установ і організацій – 3 млн. 735,2 

тис.грн. (100 % загального обсягу надходжень спеціального фонду), або на 

991,4 тис.грн.(21% ) менше попереднього року, з них: 

- надходженя від плати за послуги, що надаються бюджетними 

установами – 1 млн.547,0 тис.грн., 100,1% (+1,4 тис.грн.) до плану на 

відповідний період, зокрема надходження по: КУ «Вижницька ЦРЛ» - 676,3 

тис.грн.(43,7% від загальної суми надходжень), Вижницького 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) – 265,5 тис.грн.(17,2% від загальної суми надходжень), відділу 

освіти– 411,3 тис.грн.(26,6% від загальної суми), відділ культури 122,5 

тис.грн. ( або 7,9%), КЗ «Вашківецький центр ПМСД» - 5,4 тис.грн. (0,3%), 

КЗ «Берегометський центр ПМСД» - 19,9 тис.грн.(1,2% від загальної суми 

надходжень), районній раді – 46,1 тис.грн., або 2,9% в загальній сумі 

надходжень; 

- інших джерел власних надходжень (в т.ч. благодійних внесків) – 2 

млн. 188,3 тис.грн., 109,8% (+195,0 тис.грн.) до уточненого плану на звітну 

дату.  

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ 

РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2017 РІК 

З районного бюджету за 2017 рік на утримання бюджетних установ та 

здійснення заходів проведено видатків в загальній сумі 455 млн.287,7 

тис.грн., або 98,2% до уточненого плану, з них видатків районного бюджету 

(без міжбюджетних трансфертів, які перераховані сільським, селищному, 

міським  бюджетам) у сумі 440 млн.692,8тис.грн., або 98,2 % до уточненого 

плану на 2017 рік та на 58 млн.709,4тис.грн., або на 15,4% більше 

попереднього року. 

Видатки загального фонду склали 430 млн.147,9 тис.грн.(98,3% до 

уточненого плану– 437 млн.530,8 тис.грн.), що на 76 млн.300,8 тис.грн., або 

на 21,5 відсотка більше попереднього року;спеціального фонду –  10 

млн.119,5 тис.грн.(93,7% до уточненого плану –  10 млн.794,3 тис.грн.), що 

менше порівняно до минулого року на 17 млн. 308,8 тис.грн., або у  2,8 рази. 

Надано іншу субвенцію з районного бюджету бюджетам місцевого 

самоврядування на утримання дошкільних закладів та установ культури, 

апарату управління – 11 млн.278,1 тис.грн., або 100% до плану, медичної 

субвенції Вашківецькій міській раді на утримання закладів первинної 

медицини в сумі 1млн.419,2 тис.грн. та додаткової дотації (на енергоносії) в 

сумі 63,1 тис.грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

в сумі 1млн.784,3 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду 335,0 тис.грн., по 

спеціальному фонду 1 млн.449,3 тис.грн. 

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 2017 рік склали 141 



млн.893,3 тис.грн., що складає 32,4% до загальної суми видатків та 

профінансовано до уточненого плану на рік на 99,97%, і зменшились у 

порівнянні до минулого року на 1 млн.729,9 тис.грн.(-1,2%).  

На утримання апарату районної ради (КПКВКМБ 0110170) видатки 

загального фонду при уточненому плані на 2017 рік 2 млн.408,4 тис.грн. 

склали 2 млн.411,4 тис.грн. (99,9%) та більше на 628,2 тис.грн.(+35,3%) 

минулого року. На оплату праці з нарахуваннями профінансовано видатків в 

сумі 1 млн.848,0 тис.грн.(76,7 % до загальної суми видатків), що більше на 

496,7 тис.грн.(+36,7%) порівняно з попереднім роком, по спеціальному фонду 

9,6тис.грн.(60,9%) до уточненного плану на 2017 рік. 

Із загальної суми видатки загального фонду по районній раді склали: 

       - на соціальний захист та соціальне забезпечення (видатки на виплату 

матеріальної допомоги за зверненнями до депутатів) – 112,0 тис.грн., що на 

рівні попереднього року; 

       -  на фінансову підтримку громадських організацій  - 193,0 тис.грн.,  з 

них 78,0 тис.грн. на виконання районної програми підтримки ветеранів 

Афганської війни, учасників бойових дій та їх сімей на 2014-2018 роки, що на 

0,8 тис.грн. (-1,0%) менше до минулого року, на виконання районної 

програми підтримки діяльності Вижницької районної організації ветеранів 

України на 2017-2021 роки 115,0 тис.грн., що на  25,0 тис.грн. більше 

(+27,8%) ; 

-  на фінансування комплексної програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району на 2016-2017 роки  на підтримку 

радіомовлення  – 125,0 тис.грн., або на 27,5 тис.грн. більше (+28,2%);  

- на фінансування комплексної програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району на 2016-2017 роки на висвітлення 

діяльності (районної ради) – 70,0 тис.грн., або на 15,0 тис.грн. менше(-17,7%); 

     - інші видатки (КПКВКМБ 0118600) – 556,7 тис.грн., в т.ч. по загальному 

фонду 295,6 тис.грн. та на 145,4 тис.грн. (-32,5%) менше попереднього року, з 

них на оплату праці з нарахуваннями – 212,2 тис.грн.(71,7% до загальної 

суми), по спеціальному фонду 261,2 тис.грн. 

      По головному розпоряднику коштів “Відділ освіти райдержадміністрації” 

видатки склали 90 млн.392,7 тис.грн., в т.ч. загального фонду в сумі 84 

млн.195,1 тис.грн., або 99,8% до уточненого плану(84 млн.396,2 тис.грн.) та 

менше минулого року на 5 млн.011,2 тис.грн.(-5,6 %)  у зв’язку із тим, що з 1 

січня 2017 року у районі створено дві об’єднанні територіальні громади 

(Вижницьку та Вашківецьку) і згідно рішення сесії районної ради від 30 

березня 2017 року № 53-14/17“Про уточнення районного бюджету на 2017 рік 

” з 1 квітня 2017 року відповідні установи (заклади) освіти передано на 

фінансування з бюджетів об’єднаних територіальних громад району. За 

рахунок освітньої субвенції з державного бюджету касові видатки склали 53 

млн.814,7 тис.грн., або 99,99 % до уточненого плану на 2017 рік, в т.ч. за 

рахунок делегованих видатків на 3 місяці освітньої субвенції з Вашківецького 

міського бюджету 4 млн.325,1тис.грн., освітньої субвенції з Вижницького 

міського бюджету 6 млн.780,9 тис.грн. За рахунок додаткової дотації з 

державного бюджету видатки склали 16 млн.257,9 тис.грн., або 99,1% до 



уточненого плану на 2017 рік, в т.ч. за рахунок делегованих видатків на 3 

місяці поточного року додаткової дотації з Вашківецького міського бюджету 

1 млн.844,5 тис.грн., додаткової дотації з Вижницького міського бюджету 2 

млн. 114,0 тис.грн. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами в сумі 43,7 тис.грн., або 99,9% до уточненого плану на 2017 рік., 

субвенцій з місцевих бюджетів в сумі 2 млн.283,3тис.грн., або 99,7 % до 

уточненого плану на 2017 рік в т.ч. від Вижницької міської ради 1 млн.495,4 

тис.грн., Вашківецької міської ради 358,8 тис.грн.;  спеціального фонду в  

сумі  6 млн. 196,6 тис.грн., або 97,8 % до уточненого плану на відповідний 

період (6 млн.337,1 тис.грн.), з них за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на 

початок бюджетного періоду 2 млн.879,1 тис.грн., при уточненому плані на 

рік 2 млн.885,3тис.грн., або виконання склало 99,8%, субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій 733,1 тис.грн., або виконання до 

уточненого плану на рік склало 86,5 %, іншої субвенції місцевих рад в сумі 

169,4 тис.грн., або 99,7 % до уточненого плану на 2017 рік. 

Із загальної суми спрямовано на оплату праці з нарахуваннями - 73 

млн.015,7 тис.грн.(100,0% до уточненого плану на 2017 рік) та більше 

минулого року на 8,4 тис.грн. За рахунок освітньої субвенції з державного 

бюджету касові видатки склали 53 млн.814,7 тис.грн., або 100 % до 

уточненого плану на 2017 рік, в т.ч. за рахунок делегованих видатків на 3 

місяці поточного року освітньої субвенції з Вашківецького міського бюджету 

4 млн.325,1 тис.грн., освітньої субвенції з Вижницького міського бюджету 6 

млн.780,9 тис.грн.. За рахунок додаткової дотації з державного бюджету 

видатки склали 10 млн.997,5 тис.грн., або 100% до уточненого плану на 2017 

рік, в т.ч. за рахунок делегованих видатків на 3 місяці поточного року 

додаткової дотації з Вашківецького міського бюджету 1 млн.054,4 тис.грн., 

додаткової дотації з Вижницького міського бюджету 1 млн.303,7 тис.грн. За 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 33,1 

тис.грн., або 99,99% до уточненого плану на 2017 рік. За рахунок іншої 

субвенції в сумі 638,8тис.грн. або 100 % до плану на 2017 рік.  На харчування 

дітей та учнів спрямовано 3 млн.562,7 тис.грн.(99,6 % до уточненого плану) 

та менше до минулого року на 25,5 тис.грн. (-0,7 %), оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв – 5 млн.109,3 тис.грн. (96,9 % до уточненого плану) та 

менше до минулого року на 1 млн.549,1 тис.грн.   

Середня вартість харчування 1 діто-дня в загальноосвітніх закладах по 

загальному фонду за 2017 рік склала 15,30 грн., в НВК (дошкільні відділення) 

20,24 грн., та ДНЗ - 17,51 грн. 

За 2017 рік надійшло власних надходжень по установах освіти в сумі 

411,3 тис.грн., або на 81,8 тис.грн.(-16,6%) менше до минулого року, в тому 

числі від надання в оренду приміщень – 71,4 тис.грн., від здачі макулатури та 

металобрухту – 9,4 тис.грн., від плати за харчування в НВК – 294,3 тис.грн.,  в 



дитячих дошкільних закладах – 36,1 тис.грн.,  крім того благодійні внески – 

544,4 тис.грн.  

Із загальної суми видатків: 

- на утримання 1 дитячої дошкільної установи видатки по загальному 

фонду склали 503,9 тис.грн.(96,7 % до уточненого плану) та менше минулого 

року на 526,7 тис.грн. (-48,9 %) у зв’язку із створенням у 2017 році 

об’єднаних громад. Із загальної суми спрямовано на оплату праці з 

нарахуваннями – 417,1 тис.грн.(100% до уточненого плану на 2017 рік) та 

менше 2016 року на 185,9 тис.грн. (-30,8%); 

- на утримання загальноосвітніх закладів видатки по загальному фонду 

склали 80 млн. 083,2 тис.грн. (99,8% до уточненого плану на 2017 рік) та 

менше минулого року на 5 млн.104,1 тис.грн. (-5,6%), з них за рахунок 

освітньої субвенції 53 млн.814,7 тис.грн., або 67,2% в загальній сумі (в т.ч. 

освітньої субвенції з Вижницького міського бюджету 6 млн.780,9 тис.грн., 

Вашківецького міського бюджету 4 млн.325,1 тис.грн.) та  менше до 

минулого року на 27 млн.200,1 тис.грн. (-33,6%), додаткової дотації 16 

млн.257,8 тис.грн., або 20,3 % в загальній сумі, в т.ч. додаткової дотації від 

Вижницького міського бюджету 2 млн.114,0 тис.грн., Вашківецького 

міського бюджету 1 млн.844,5 тис.грн.(98,9% до уточненого плану на 2017 

рік), коштів районного бюджету 11 млн.880,3 тис.грн., або 14,8% в загальній 

сумі (99,6% до уточненого плану на 2017 рік), субвенцій з місцевих бюджетів 

2 млн.283,3 тис.грн., або 2,8% в загальній сумі. На оплату праці з 

нарахуваннями видатки склали 69 млн.534,2 тис.грн. та більше минулого 

року на 456,0 тис.грн. (+0,7%), з них за рахунок освітньої субвенції 53 

млн.814,7 тис.грн., або 67,2% в загальній сумі (в т.ч. освітньої субвенції від 

Вижницького міського бюджету 6 млн.780,9 тис.грн., Вашківецького 

міського бюджету 4 млн.325,1 тис.грн.) та  менше минулого року на 14 

млн.391,3 тис.грн., додаткової дотації 10 млн.997,5 тис.грн., в т.ч. додаткової 

дотації від Вижницького міського бюджету 1 млн.303,7 тис.грн., 

Вашківецького міського бюджету 1 млн.054,4 тис.грн., (100% до уточненого 

плану на 2017 рік), коштів районного бюджету 7 млн.861,7 тис.грн. (100% до 

уточненого плану на 2017 рік), субвенцій з місцевих бюджетів 638,7 тис.грн.   

        По спеціальному фонду  видатки склали  6 млн.161,9 тис.грн., в т.ч. за 

рахунок субвенції від місцевих рад  – 169,4 тис.грн.(на капітальний ремонт 

дошкільного відділення Д.Шепітського НВК в сумі 11,7 тис.грн., 

Берегометської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 на капітальний ремонт вікон та дверей 30,0 

тис.грн., для придбання підручників для загальноосвітніх шкіл в сумі 57,7 

тис.грн., Вовчинецької ЗОШ І-ІІст. в сумі 20,0 тис.грн. для придбання 

музичної апаратури, капітальний ремонт системи опалення та заміни котла 

для забезпечення теплового режиму в Лукавецькій ЗОШ І-ІІІст. 50,0 тис.грн.); 

за рахунок освітньої субвенції 2 млн.879,1 тис.грн. (придбання двох автобусів 

2 млн. 374,0 тис.грн., придбання підручників Основи християнської етики для 

учнів 1-х класів 13,0 тис.грн., оснащення ЗНЗ з поглибленим вивченням 

природних та математичних предметів 135,5 тис.грн., на оснащення опорних 

закладів 356,6 тис.грн.); за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій 733,1 



тис.грн.(придбання комп’ютерної техніки, мультимедійного обладнання для 

Берегометської загальноосвітньої школи I—III ступенів № 4 – 25,0 тис.грн., 

придбання спортивного обладнання для Берегометської загальноосвітньої 

школи I—III ступенів № 4 - 20,0 тис.грн., придбання комплектів меблів для 

Коритненської загальноосвітньої школи I—III ст.– 30,0 тис.грн., придбання 

мультимедійного обладнання для Коритненської загальноосвітньої школи I—

III ст., придбання комп’ютерної техніки для Лукавецької загальноосвітньої 

школи I—III ст.– 19,1 тис.грн., придбання комп’ютерної техніки для 

Лопушнянської загальноосвітньої школи I—III ступенів– 97,5 тис.грн., 

капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Слобода - Банилівського 

навчально-виховного комплексу (загальноосвітній навчально-виховний 

заклад I—II ступенів - дошкільний заклад)– 80,0 тис.грн., придбання 

комплектів меблів  для  Банилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана 

Діяконюка– 50,0 тис.грн., придбання комп’ютерної техніки для  Банилівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Діяконюка– 100,0 тис.грн., капітальний ремонт 

(заміна вікон та дверей) Банилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана 

Діяконюка 200,0 тис.грн., капітальний ремонт спортивного залу  

Бережонського НВК 30, тис.грн., капітальний ремонт приміщення 

Бережонського НВК– 80,0 тис.грн.). 

- на утримання вечірніх шкіл видатки склали 61,4 тис.грн.(100,0 % до 

уточненого плану) та  менше до попереднього року на 22,3 тис.грн. (-26,6 %). 

З квітня п.р. у зв»язку з передачою установ дані заклади з районного бюджету 

не фінансувалися; 

- на утримання позашкільних закладів освіти видатки склали 1млн.121,4 

тис.грн.(99,1 % до уточненого плану)  та більше минулого року на 196,3 

тис.грн.(+21,2 %), з них на оплату праці з нарахуваннями – 1 млн.017,0 

тис.грн., або більше минулого року на 167,9 тис.грн.(+19,8%). При цьому, з 

врахуванням надання левової частини послуг учням Вижницької ОТГ коштів 

з Вижницького міського бюджету так і не надано; 

 - на утримання методичного відділу видатки склали 653,3 тис.грн.(99,5 

% до уточненого плану) та більше минулого року на 203,3 тис.грн.(+45,1%), з 

них на оплату праці з нарахуваннями – 554,4 тис.грн., або більше на 171,8 

тис.грн.(+44,9 %) минулого року. Отримано 195,4 тис.грн.(99,8%) коштів на 

співфінансування з Вижницького та Вашківецького міських бюджетів; 

- на утримання централізованої бухгалтерії видатки по загальному 

фонду склали 1 млн.250,1 тис.грн.(100 % до уточненого плану) та більше 

минулого року на 172,4 тис.грн.(+16,0%), з них на оплату праці з 

нарахуваннями – 1 млн.074,3 тис.грн., або більше минулого року на 150,6 

тис.грн. (+16,3%); 

- на утримання відділу централізованого господарського 

обслуговування видатки склали 505,5 тис.грн. (99,9 % до уточненого плану) 

та більше  минулого року на 124,0 тис.грн.(+32,5%), з них на оплату праці з 

нарахуваннями – 357,3 тис.грн., або більше минулого року на 86,6 

тис.грн.(+32,0%); 



- на надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим 

батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, видатки склали 16,3 

тис.грн.(99,9% до уточненого плану); 

- на оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 

дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) видатки склали 150,0 

тис.грн.(100,0% до уточненого плану) та менше минулого року на 127,8 

тис.грн.(-46,0%) у зв»язку із створенням з січня поточного року двох 

територіальних громад, яким передано 16 (51,6%)  загальноосвітніх закладів. 

По головному розпоряднику коштів “Управління соціального захисту 

населення районної державної адміністрації” видатки загального фонду на 

утримання установ і здійснення заходів та виплат склали 287 млн.374,7 

тис.грн. (97,7% до уточненого плану на 2017 рік) та більше попереднього 

року на 71 млн.983,3 тис.грн.(+33,4%). Видатки спеціального фонду – 740,1 

тис.грн. (93,2% до уточненого плану на рік ), або менше попереднього року  

на 1 млн. 827,4 тис.грн., або в 3,4 рази. 

Із загальної суми видатки загального фонду на утримання Вижницького 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг), які склали 5 млн.044,9 тис.грн.(за рахунок коштів районного 

бюджету 3 млн. 361,1 тис.грн., або 66,6%, до загальної суми видатків даної 

устанои, Вижницького міського бюджету  1 млн.356,5 тис.грн., або 26,9% до 

загальної суми видатків на утримання даної установи,  Вашківецького 

міського бюджету в сумі 300,0 тис.грн., або 6% до загальної суми на 

утримання установи ,Берегометського селищного бюджету в сумі 27,3 

тис.грн., або 0,5%), в т.ч. видатки на оплату праці з нарахуваннями – 4 млн. 

389,0 тис.грн.(99,5% до уточненого плану на рік), або на 1 млн.275,9 

тис.грн.(+41%) більше до минулого року, харчування – 200,0 тис.грн.(100 % 

до уточненого плану на рік), або на рівні минулого року, оплату комунальних 

послуг і енергоносіїв – 101,1 тис.грн.(100% до уточненого плану на рік), або 

більше на 7,3 тис.грн. відповідно(+7,7%). Вартість проживання одного 

підопічного в місяць склала 4,8 тис.грн., що більше на 1,0 тис.грн. в 

порівнянні із аналогічним періодом минулого року, або на 27%. 

Вартість одного ліжко-дня харчування підопічних в стаціонарному 

відділенні для постійного або тимчасового проживання в загальному склала 

43,05 грн., в т.ч. за рахунок загального фонду 8,92 грн. та за рахунок 

спеціального -34,13 грн., що в порівнянні із вартістю харчування  

відповідного періоду попереднього року більше на 6,52 грн., або на 17,8%, в 

т.ч. по загальному фонду менше на 3,17 грн. та  більше по спеціальному 

фонду на 9,69 грн. 

По головному розпоряднику коштів “Управління соціального захисту 

населення районної державної адміністрації” за 2017 рік здійснено видатків 

за рахунок отриманих субвенцій від Вижницької та Вашківецької об’єднаних 

територіальних громад та Берегометської селищної ради( крім 

територіального центру) в загальній сумі 1 млн.729,2 тис.грн., при плані 

надходжень  1 млн.918,2 тис.грн., або 90,1% до плану, в тому числі за рахунок 

коштів з Вашківецького міського бюджету 315,1 тис.грн., з них 300,0 тис.грн. 



на оплату праці працівників Вижницького територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 15,1,0 тис.грн. на 

відшкодування реабілітованим особам пільг на житлово-комунальні послуги) 

громадянам, які проживають на території Вашківецького міського ОТГ, 

Вижницького міського бюджету в загальній сумі 1 млн.386,8 тис.грн.(на 

відшкодування реабілітованим особам пільг на житлово-комунальні послуги 

30,3 тис.грн., утримання Вижницького територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) в сумі 1 млн.356,5 тис.грн.), 

Берегометського селищного бюджету в сумі 27,3 тис.грн. на оплату праці 

соціального працівника.  

За рахунок субвенцій з Державного бюджету на програми соціального 

захисту району на оплату пільг, субсидій та виплату допомог сім’ям з дітьми,  

малозабезпеченим  сім’ям,  інвалідам  та дітям – інвалідам видатки склали в 

сумі 281 млн.802,1 тис.грн., або на 70 млн.689,6 тис.грн.(33,5%) більше 

попереднього року, з них :  

- на надання пільг окремим категоріям громадян в сумі 8 млн.445,9 

тис.грн., або на 782,9 тис.грн.(8,5 %) менше попереднього року, з них: 

учасникам ВВВ, дітям війни – 4 млн.546,1 тис.грн., або на 855,2 тис.грн.(15,8 

%) менше попереднього року; ветеранам МВС та військовослужбовцям – 

169,9 тис.грн., або на 0,4 тис.грн.(0,2 %) менше попереднього року; 

учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС –262,1 тис.грн., або на 51,4 тис.грн.(24,4 

%) більше попереднього року; за професійною ознакою – 1 млн.776,8 

тис.грн., або на 294,5 тис.грн.(19,9 %) більше попереднього року; 

багатодітним сім’ям –1 млн.691 тис.грн., або на 273,2 тис.грн. (13,9 %) 

менше. Зменшення склалося за рахунок скорочення чисельності отримувачів 

пільг через припинення  нарахування  пільг  у  період  отримання ними 

субсидії. 

     Найбільшу питому вагу складають пільги за використаний природний 

газ- 75,7 %(6 млн.396,6 тис.грн.), електроенергію –14,8 %(1 млн.250,6 

тис.грн.). 

- на  виплату  житлових субсидій населенню на ЖКП та тверде паливо 

видатки склали в сумі 109 млн.681,7 тис.грн., або на 57 млн.051,2 тис.грн.(у 

2,1 рази) більше попереднього року. Найбільшу питому вагу складають 

виплати житлових субсидій за споживання природного газу 84,5 %(92 

млн.677,2 тис.грн.), тверде паливо 4,6 % (5 млн.19,3 тис.грн.), електроенергію 

8,1%(8 млн.941,6 тис.грн.). При цьому, загальна заборгованість по субсидіях 

станом на 01.01.2018 року склала 49 млн.687,8 тис.грн., в тому числі по 

природному газу -48 млн.220,6 тис.грн. 

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

інвалідам з дитинства, дітям інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям 

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

розладу видатки склали в сумі 161 млн.108,8 тис.грн., або на 13 млн.949,5 

тис.грн.(9,5%) більше  попереднього року. Найбільшу питому вагу в 

зазначених виплатах складають виплати допомоги при народженні дитини – 

31,9 %(51 млн.360,1 тис.грн.), виплати державної соціальної  допомоги  

малозабезпеченим сім"ям -  48,8 %(78 млн.552,0 тис.грн.), державної 



соціальної допомоги інвалідам з дитинства – 10,1 %(16 млн. 317,0 тис.грн.) та 

виплати допомоги на дітей  одиноким  матерям -  5,7 %( 9 млн.156,1 тис.грн.); 

          - на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 

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

дитиною" профінансовано в сумі 2 млн.565,7 тис.грн., або 100% до 

уточненого плану на рік, та на 471,8 тис.грн.(22,5%) більше попереднього 

року. 

За 2017 рік на виконання районної комплексної програми соціальної 

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

профінансовано коштів в сумі 200,0 тис.грн., або  100% до  уточненого плану 

та менше на 100,0 тис.грн.(33,3%) минулого року у зв’язку із утворенням з 

01.01.2017 р. Вижницької та Вашківецької об’єднаних територіальних 

громад, громадянам яких не надавалась допомога протягом 2017 року із 

районного бюджету.  

На виконання районної комплексної програми соціальної підтримки 

сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і 

поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2017-2019 роки 

передбачено кошти в сумі 100,0 тис.грн., використано 49,7 тис.грн., що  

більше  на 18,7 тис.грн. минулого року. Дані кошти використано на виплату 

матеріальної допомоги учасникам АТО в сумі 29,7 тис.грн. та на надання 

фінансової підтримки статутної діяльності громадської організації учасників 

АТО в сумі 20,0 тис.грн. На виконання районної програми підтримки 

діяльності Вижницької районної організації ветеранів, полів'язнів та 

репресованих України на 2017-2021 роки( пільги ЖКГ) 84,2 тис.грн., при 

уточненому плані на рік 303,5 тис.грн., або 27,7%. 

По головному розпоряднику коштів “Вижницька районна державна 

адміністрація” видатки загального фонду за 2017 рік склали 1 млн.916,2 

тис.грн., з них: 

на заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 

в сумі 26,2 тис.грн., що на 16,8 тис.грн.(у 2 рази) більше минулого року. 

Службою у справах дітей протягом 2017 року проведено 21 захід з питань 

покращення життя дітей з неблапгополучних сімей, запобігання дитячій 

бездоглядності та безпритульності; 

на утримання центру соціальних служб для молоді – 244,5 тис.грн., що 

на 42,3 тис.грн.(+20,9%) більше минулого року, в тому числі на заробітну 

плату з нарахуваннями в сумі 229,5 тис.грн. Штатна зайнята чисельність 

посад по центру соціальної служби для молоді на 01.01.2018 року складає 6 

одиниць, а фактично зайнятих посад на кінець звітного року становить 3 

одиниці; 

на програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді видатки склали 12,6 тис.грн., або виконання становить 100%. Всього 

за 2017 рік ЦСССДМ проведено 34 заходи з питань сім’ї, дітей та молоді, 

найуразливіших категорій населення, які потребують надання соціальних 

послуг. Середня вартість одного заходу  становить 370,59 грн.;  



на здійсненя заходів та реалізацію проектів на виконання Державної 

цільової соціальної програми Молодь України видатки склали 20,0 тис.грн., 

або виконання становить 100 %. За 2017 рік проведено 11 заходів, середня 

вартість якого становить 1818 грн. . 

На проведення навчально-тренувальних зборів та змагань по КТПКВК 

МБ 5011  спрямовано 70,0 тис.грн., або 100% до уточнених річних 

призначень та на 19,0 тис.грн. (-21,3%) менше минулого року. Зазначені 

кошти спрямовано на оплату проїзду, добових та харчування суддям змагань 

та їх учасникам. Середня вартість на 1 людино-день складає  22,97 грн. 

По КТПКВК МБ 5031 «Утримання та навчально – тренувальна робот 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» видатки загального фонду 

складають 750,4 тис.грн., або 100% до уточненого плану на рік та на 142,9 

тис.грн. (+23,5%) більше минулого року, з них за рахунок субвенції від 

Вижницької міської ради в сумі 85,0 тис.грн.(11,3% в загальній сумі). Фонд 

оплати праці з нарахуваннями складає 648,4 тис. грн., або виконання складає 

100% до уточненного плану на рік, в тому числі заробітна плата склала 526,0 

тис.грн.  

Штатна та фактично зайнята чисельність посад ДЮСШ станом на 

01.01.2018 року складла  13 одиниць, з них 10 одиниць тренерів- викладачів.  

По КТПКВК МБ 5051 “Фінансова підтримка регіональних 

всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для 

проведення навчально-тренувальної  та спортивної роботи” касові  видатки 

склали 44,0 тис.грн., або 100% з них за рахунок субвенції з Вижницького 

міського бюджету в сумі 24,0 тис.грн., виконання та на 24,0 тис.грн.(у 2 рази) 

більше минулого року. 

Проведено 15 зборів і змагань, кількість людино-днів склала 1897 

середньорічна вартість одного людино-дня склала  23,20 грн. 

По КТПКВК МБ 5053 “Фінансова підтримка на утримання місцевих 

осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної 

спрямованості ” (ФСТ “Колос”) касові та фактичні видатки склали 160,0 грн., 

що становить 100% до уточненого плану на рік та на 41,1 тис.грн. (+34,6) 

більше до минулого року. Фонд оплати праці з нарахуваннями апарату склав 

160,0 грн.  

Штатна та фактично зайнята чисельність організації ВФСТ “Колос”  

станом на 01.01.2018 року складає 4 одиниці, так як з 1 серпня 2017 року 

введено ставку інструктора, середньорічна кількість складає 3 штатні 

одиниці. 

По КТПКВК МБ 7212 “Періодичні видання (газети та журнали)” при 

уточненому плані на рік 70,0 тис.грн. касові та фактичні видатки склали 70,0 

тис.грн., або  виконання становить 100%, на висвітлення діяльності органів 

виконавчої влади. 

По КТПКВК МБ 7213 “Підтримка книговидання” при уточненому 

плані на рік 32,0 тис.грн. касові та фактичні видатки на поліграфію склали 

32,0 тис.грн., або виконання становить 100%. Кількість видань – 2 книги, 

загальний тираж – 500 примірників.  



            На фінансування районної програми розвитку малого та середнього 

підприємництва у Вижницькому районі на 2017-2018 роки – 30,0 тис.грн., або 

100% до уточненого плану на рік; 

По КТПКВК МБ 8370 “Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного 

розвитку регіонів” видатки склали 425,6 тис.грн., або виконання становить 

95,5% до уточненого плану на рік. 

По головному розпоряднику коштів “Відділ охорони здоров’я 

райдержадміністрації” видатки на утримання закладів охорони здоров’я 

району по загальному фонду склали 49 млн.680,8 тис.грн., що становить 

99,5% до уточненого плану на рік (-234,1 тис.грн.) та на 27,4% (+10 

млн.673,9тис.грн.) більше минулого року, з них за рахунок медичної 

субвенції з державного бюджету видатки склали 40 млн.748,8 тис.грн., в тому 

числі медичної субвенції з Вижницького міського бюджету 10 млн.994,3 

тис.грн., Вашківецького міського бюджету 5млн.999,2 тис.грн., додаткової 

дотації з державного бюджету 2 млн.309,7 тис.грн., додаткової дотації з 

Вашківецького міського бюджету 32,7 тис.грн., за рахунок субвенції з 

державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для 

лікування окремих захворювань 617,6 тис.грн., за рахунок коштів районного 

бюджету 4 млн.524,4 тис.грн.(в т.ч. на виконання Комплексної програми 

підтримки та розвитку діяльності Центру Червоного Хреста для медико-

соціальної підтримки та реабілітації на 2017-2019 роки – 395,0 тис.грн., на 

виконання комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених 

учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2017-2019 роки – 59,8 

тис.грн.), субвенцій з місцевих бюджетів 1 млн.241,2 тис.грн. 

Із загальної суми видатків на оплату праці з нарахуваннями касові 

видатки склали 38 млн.412,6 тис.грн., що більше на 8 млн.527,4 тис.грн.(+28,5 

%) порівняно з попереднім роком; видатки на медикаменти і перев’язувальні 

матеріали та відшкодування витрат пов'язаних з відпуском лікарських засобів 

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

відповідно до законодавства – 4 млн.863,9 тис.грн., що більше на 1 млн.650,2 

тис.грн.(+51,3%) до відповідного періоду 2016 року; харчування – 600,9 

тис.грн., що більше на 85,9 тис.грн.(16,7%) до 2016 року; оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв – 3 млн.260,3тис.грн., що більше на 113,8 тис.грн.(+3,6 

%) до 2016 року .  

Штатна чисельність працівників охорони здоров’я станом на 

01.01.2018 року становила 603 одиниці, в тому числі по лікарні 485 одиниць, 

центрах первинної медико-санітарної допомоги 17 одиниць, амбулаторіях 

ЗПСМ 77 одиниць, фельдшерсько-акушерських пунктах 24 одиниці, 

фактично зайнятих посад станом на 01.01.2018 року становить 592 одиниці, в 

тому числі по лікарні 478 одиниць, по центру первинної медико-санітарної 

допомоги  18 одиниць, амбулаторіях ЗПСМ 72 одиниці, фельдшерсько-

акушерських пунктах 24 одиниці. 

Ліжковий фонд по звичайних стаціонарах на кінець року склав 230 

ліжок, так як з 1 грудня 2017 року скорочено 10 ліжок, з них 5 терапевтичних 



ліжок  у Вижницькій філії та 5  терапевтичних ліжок у Берегометській філії. 

Кількість ліжко-днів складає 83,3 тис. та 347 днів функціонування при 

затвердженому плані 78,8 тис. ліжко-днів  та 328 днів функціонування. 

Кількість ліжок по денних стаціонарах станом на 01.01.2018 року становить 

43 ліжка по КУ “Вижницька ЦРЛ”. Кількість ліжко-днів по денних 

стаціонарах становила 13,3 тис. при затвердженому плані 14 тис. ліжко-днів. 

Лікарські відвідування по лікарні склали 282,8 тис., при плані 386 тис. 

на 2017 рік (73,3%), в тому числі 59,6 тис. – до зубних лікарів при плані 76 

тис.(78,4%) Розрахункова норма витрат на продукти харчування на 1 ліжко-

день склала 10,12 грн. при плані 10,29 грн.  

Із загальної суми видатків на утримання лікувальних закладів “Лікарні” 

видатки склали 36 млн.734,8 тис.грн., що становить 99,9 % до уточненого 

плану на рік та на 9 млн.604,6 тис.грн. більше (+35,4%) до аналогічного 

періоду 2016 року, з них на оплату праці з нарахуваннями 30 млн.100,2 

тис.грн., що на 9 млн.686,4 тис.грн. (+47,4 %) більше. 

 Утримання лікувальних закладів “Поліклініки та амбулаторії”–6 млн. 

315,9 тис.грн., що становить 98,6 % до уточненого плану на рік та на 1 

млн.525,2 тис.грн. (-19,5%)менше до 2016 року, з них на оплату праці з 

нарахуваннями – 5 млн. 561,1 тис.грн., що на 889,2 тис.грн. (-13,8%)менше. 

Утримання лікувальних закладів “Фельдшерсько-акушерські пункти” – 

1 млн. 659,2 тис.грн., що становить 88,7 % до уточненого плану на рік та на 

211,1 тис.грн. менше (-11,3%) відповідно, з них на оплату праці з 

нарахуваннями – 1 млн.518,1 грн., що на 11,9 тис.грн. менше (-0,8%). 

Видатки на утримання “Центрів первинної медико-санітарної 

допомоги” – 1 млн.430,7 тис.грн., що становить 98,6% до уточненого плану 

на рік та на 411,7 тис.грн.менше(-15%), з них на оплату праці з 

нарахуваннями – 1млн.261,4 тис.грн., що на 229,7 тис.грн. менше (-15,4%). 

На інші заходи по охороні здоров’я видатки склали 2 млн.347,4 

тис.грн. при уточненому плані на рік 2 млн.363,8 тис.грн., або виконання 

складає 99,3%, з них : 

по КЕКВ 2220 “Медикаменти та перев’язувальні матеріали” придбано  

імуносупресивні препарати на суму 280 тис.грн. з метою уникнення 

відторгнення трансплантанту, з них за рахунок іншої субвенції з обласного 

бюджету в сумі 150 тис.грн., за рахунок коштів районного бюджету в сумі 

80,0 тис.грн., за рахунок коштів місцевих рад в сумі 50,0 тис.грн.; 

  по КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” на оплату  послуг 

по лікуванню хворого в інституті ім.Філатова в сумі 420,73 грн.(проїзд);                                                 

   по КЕКВ 2282 “Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” касові видатки 

склали 119,5 тис.грн. на виконання  Комплексної програми підтримки та 

розвитку діяльності Центру Червоного Хреста для медико-соціальної 

підтримки та ребілітації на 2017-2019 роки, з них за рахунок коштів іншої 

субвенції з обласного бюджету в сумі 550 тис.грн., за рахунок коштів іншої 

субвенції з місцевих бюджетів в сумі 250,0 тис.грн., за рахунок коштів 

районного бюджету в сумі 395,0 тис.грн.; 



по КЕК 2730 “Інші виплати населенню” проведено касові видатки в 

сумі 872,0 тис.грн., з них на безкоштовне зубопротезування – 72,7 тис.грн. (44 

особи), проплата за медичні послуги реабілітаційного характеру ЧОКП 

“Бальнеологічний санаторій “Брусниця” – 46,6 тис.грн.(18 осіб), з метою 

уникнення відторгнення трансплантату забезпечено дитину Швейко С.В. 

імуносупресивними препаратами на суму 80,0 тис.грн., відповідно до 

районної комплексної Програми соціальної підтримки сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і волонтерів, 

поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2017-2019 роки 

на безкоштовне зубопротезування учасникам АТО профінансовано кошти в 

сумі 46,6 тис.грн., на відшкодування вартості лікарських засобів для 

лікування окремих захворювань за рахунок субвенції з державного бюджету 

профінансовано кошти в сумі 617,6 тис.грн. 

Видатки на відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських 

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

відповідно до законодавства, по закладах охорони здоров’я району, склали 

934,9 тис.грн., або 99,5% до уточненого плану на рік – 939,8 тис.грн. 

Кількість хворих, які протягом поточного року отримували медикаменти 

безкоштовно або на пільгових умовах, складають 2540 чоловік. Середня 

вартість медикаментів на одного хворого складає 368,08 грн. 

Видатки на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет склали за 1 млн.192,8 тис.грн., або 100,0% до 

уточненого плану на рік. 

По спеціальному фонду проведено видатки на суму 2 млн.769,5 

тис.грн., при уточненому плані 3млн.213,9 тис.грн., або виконання склало 

86,2 % (-444,3 тис.грн.) 

По КПКВКМБ 2010“Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню” видатки склали 2 млн.702,3 тис.грн., в т.ч. на виплату заробітної 

плати з нарахуваннями працівникам відділення ортопедичної стоматології – 

220,3 тис.грн., або тільки 8,2% в загальній сумі, на придбання робочого 

матеріалу для відділення ортопедичної стоматології та на придбання 

господарських товарів – 231,2 тис.грн., на медикаменти – 336,0 тис.грн., 

оплата з енергоносіїв – 25,1 тис.грн. та благодійні внески 1 млн. 882,3 тис.грн.   

По капітальних видатках при уточненому плані  1 млн.232,0 тис.грн., 

виконання становить 887,2 тис.грн., в тому числі : 

по КТПКВК МБ 1412010 “Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населення” на суму 862,6 тис.грн., з них придбано за рахунок  

коштів медичної субвенції відсмоктувач медикаментів 8,2 тис.грн., апарат 

високочастотний електрохірург ЕХВЧ-300 «Надія-4» в сумі 37,3 тис. грн., 

пральну машину  -114,9 тис.грн., за рахунок коштів районного бюджету 

генератор бензиновий в сумі 26,5 тис.грн., за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих 

територій касові видатки склали в сумі 655,7 тис. грн. при уточненому плані 

1млн.грн., в тому числі на капітальний ремонт будівлі(морг) по вул. Бурги, 5 в 

м. Вижниця в сумі 456,5 тис.грн., на капітальний ремонт приміщення 

харчоблоку комунальної установи “Вижницька центральна районна лікарня” 



в сумі 199,2 тис. грн., за рахунок коштів місцевих бюджетів при уточненому 

плані 20,0 тис.грн. проведено видатки в сумі 20,0 тис.грн. по капітальному 

ремонту приміщення терапевтичного відділення Берегометської філії  КУ « 

Вижницька районна центральна лікарня»; 

по КПКВКМБ 1412120“Амбулаторно-поліклінічна допомога 

населенню” видатки склали 36,6 тис.грн.   

По КПКВКМБ 142150“Первинна медико-санітарна допомога ” 

використано кошти в сумі 25,2 тис.грн., з них на капітальні видатки 24,6 

тис.грн. за рахунок коштів місцевого бюджету на придбання предметів 

довгострокового користування для ФАПу с.Вовчинець сухожарова піч-8,8 

тис.грн., для ФАПу с.Вахнівці сухожарова піч -8,8 тис.грн., холодильник-7,0 

тис.грн.  

По КПКВКМБ 142180 “Первинна медична допомога населенню” 

використано кошти в сумі 5,4 тис.грн. 

За 2017 рік надійшло власних надходжень по установах охорони 

здоров’я району в загальній сумі 1млн.967,5 тис.грн., з них коштів, отриманих 

як плата за послуги – 576,9 тис.грн., здачі в оренду вільних приміщень 106,0 

тис.грн., здачі металобрухту 20,9 тис.грн., благодійних коштів надійшло в 

сумі 1млн.263,7тис.грн. 

По головному розпоряднику коштів “Відділ культури 

райдержадміністрації” видатки на утримання установ і закладів культури та 

мистецтва по загальному фонду склали 4 млн.002,7 тис.грн.(98,9% до 

уточненого плану на 2017 рік) та менше на 2 млн.107,6 тис.грн.відповідно(-

34,4%) у зв’язку із тим, що з 01.01.2017 року утворились Вижницька та 

Вашківецька міські громади та передачею установ культури, які знаходяться 

на їх територіях на  утримання відповідних громад.  

Із загальної суми видатків видатки на оплату праці з нарахуваннями 

склали  -  3 млн. 594,4тис.грн. (99,8% до уточненого плану на рік) та на 1 млн. 

847,0тис.грн. (-33,9%) менше відповідного періоду попереднього року, оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв – 123,0 тис.грн. або менше на 43,1 

тис.грн.(-25,9%) до попереднього року, надання дотації районній 

кіновідеомережі 123,8 тис.грн., що менше на 50,9 тис.грн. до минулого року, 

або на -29,1%. 

Зменшення видатків на оплату праці та енергоносіїв в порівнянні із 

відповідним періодом минулого року пов’язане із тим, що з 01.01.2017 року 

утворились Вижницька та Вашківецька міські громади та передачею установ 

культури, які знаходяться на їх територіях на  утримання відповідних громад. 

Видатки спеціального фонду склали 114,2 тис.грн., або 84,2 % до 

уточненного плану на 2017 рік. Власні надходження від послуг, наданих 

бюджетними установами, склали 122,5 тис.грн., що більше на 31,8 тис.грн., 

або на 4,6% попереднього року, в тому числі: від читання літератури та 

послуг ксерокопіювання – 1,7 тис.грн., або більше на 0,3 тис.грн. минулого 

року ( +21,4%),  від плати за навчання в школі естетичного виховання дітей  в 

співставних умовах  – 110,2 тис.грн., або більше на 6,4 тис.грн.(+6,2%) 

минулого року, проведення вистав та концертів народними колективами та 



культурно-масових заходів – 10,6 тис.грн., або на 1,3 тис.грн. менше 

минулого року(-10,9%). 

На утримання бібліотеки видатки загального фонду склали 805,8 

тис.грн., або більше до попереднього року на 210,8 тис.грн.(+35,4%), з них на 

оплату праці з нарахуваннями – 756,9тис.грн., що більше на 

214,3тис.грн.(+39,5%) до відповідного періоду попереднього року. 

На утримання районного будинку народної творчості та дозвілля – 

501,9 тис.грн.,або більше на 158,1тис.грн. (+46%), з них на оплату праці з 

нарахуваннями –450,5тис.грн., що більше на 161,1 тис.грн.(+55,7%) до 

відповідного періоду попереднього року.    

На функціонування школи естетичного виховання дітей району 

профінансовано 1 млн.891,9 тис.грн., або менше ніж попереднього року на 2 

млн.584,2 тис.грн.(-57,7%), з них на оплату праці з нарахуваннями –1 млн. 

851,3 тис.грн., або менше на 2 млн. 381,7 тис.грн. (-56,3%), зменшення 

видатків відбулось у зв’язку із, створенням Вижницької та Вашківецької 

міських громад та передачею шкіл естетичного виховання району на  

утримання відповідних громад.  

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

централізовану бухгалтерію)– 675,1 тис.грн., або більше відповідно на 171,8 

тис.грн.(+34,3%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 531,5 тис.грн., або 

більше відповідно на 172,5 тис.грн. (+48%). 

На фінансування районної комплексної програми розвитку культури 

Вижницького району на 2016-2018 роки  використано коштів в загальній сумі 

102,0 тис.грн, з них 25,0 кошти місцевих рад  та 77,0 тис.грн., кошти 

районного бюджету, в тому числі: проведення Регіонального фестивалю 

народної творчості «Калинові обереги» 16,0 тис.грн., 4 заходи з відзначення 

ювілейних дат (вручення грошових премій) видатним митцям Вижничини 

12,0 тис.грн., фестиваль українського кіно та пісні «Миколайчук – фест» 30,0 

тис.грн., відкритий фестиваль української естрадної пісні імені Назарія 

Яремчука 35,0 тис.грн., щорічний районний фестиваль рідної пісні імені 

Василя Михайлюка «Квітне Черемшина» 4,0 тис.грн., оплату послуг на 

міжнародний фольклорний фестиваль «Буковинські зустрічі» 5,0 тис.грн.  

На фінансування Програми поліпшення кінообслуговування населення 

Вижницького району на 2017 – 2021 роки – 123,8 тис.грн., що менше на 80,9 

тис.грн. до минулого року, або на 39,5% у зв’язку із тим, що у 2016 році  

виділялись кошти з Вижницького міського бюджету в сумі 37,0 тис.грн. на 

здійснення  ремонту приміщення кінотеатру Т.Шевченка.  

Видатки на організацію громадських робіт склали 4,3 тис.грн., або 

100% до уточненого плану на рік та 100% до уточненого плану на звітну дату. 

СТАН ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ 

УСТАНОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

Обсяг дебіторської заборгованості загального фонду районного бюджету 

станом на 01.01.2017 р. склав 26,8 тис.грн., що порівняно з початком року 

менше на 16,3 тис.грн.(на 01.01.2018 р. склала 10,5 тис.грн.). Протермінована 

дебіторська  заборгованість на звітну дату – відсутня. Дебіторська 



заборгованість за рахунок державних трансфертів складає 10,5 тис.грн., з неї 

по відділу освіти на суму 6,0 тис.грн. в зв’язку з тим, що кошти за спожиті 

енергоносії для приготування шкільних обідів у грудні 2017 року не повністю 

відшкодовані приватними підприємцями; управлінню соціального захисту 

населення на суму 4,5 тис.грн. в зв’язку з тим, що підприємством – надавачем  

послуг проведено перерахунок пільг  на оплату  послуг  з  газопостачання.  

Обсяг кредиторської заборгованості загального фонду в порівнянні з 

початком року більше на 10 млн.862,1 тис.грн.(01.01.2017 р. – 18 млн.360,8 

тис.грн.) і станом на 01.01.2018 р. склав  29 млн. 222,9  

тис.грн.(протермінована кредиторська заборгованість відсутня).  

За рахунок державних трансфертів кредиторська заборгованість станом 

на 01.01.2018 рахується по управлінню соціального захисту населення в сумі 

29 млн.222,9 тис.грн., яка утворилася за рахунок недофінансування субвенцій 

з державного бюджету в грудні 2017 року. Протермінована кредиторська 

заборгованість станом на 01.10.2017 року відсутня. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

Обсяг дебіторської заборгованості спеціального фонду районного 

бюджету порівняно з початком року (на 01.01.2017 р. – 41,5 тис.грн.) більше 

на 139,1 тис.грн. і станом на 01.01.2018 р. склала 180,6 тис.грн., протермінова 

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

коштів бюджетних установ – 18,9 тис.грн., з неї відділу освіти – 12,8 тис.грн 

по оплаті батьківської плати за утримання дітей в дитячих дошкільних 

установах, відділу культури – 6,1 тис.грн. по платі батьків за навчання в 

школах естетичного виховання дітей, по районній раді –6,6 тис.грн. за оренду 

приміщень, яка утворилася в грудні  2017 року. 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 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(01.01.2017 р. –329,0 тис.грн.) зменшилась на 302,9 

тис.грн., в т.ч. за рахунок списання кредиторської заборгованості по відділу 

освіти  Вижницької РДА в  сумі 220,9 тис.грн. за неотриманні мультимедійні  

засоби  від  ТОВ «Енглер», на які було укладено договір на відповідальне 

зберігання, проте товарно-матеріальні  цінності  відділом освіти фактично не 

отримано, згідно наказу  №577 від 29.11.2017 року та акту №1 від 30.11.2017 

року заборгованість списана. Станом  на 01.01.2018 року заборгованість  

складає 26,1 тис.грн., в т.ч. по відділу освіти – 22,7 тис.грн. на утримання 

дітей в дитячих дошкільних установах, по відділу культури – 3,4 тис.грн за 

навчання в школах естетичного виховання. 

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  лютому  2017 році фінасовим управлінням Вижницької РДА було 

розміщено тимчасово вільні кошти загального фонду районного бюджету на 

депозитному рахунку в  “КБ Приватбанк” під 19%  річних на  суму  5 млн. 

грн., відповідно до розпорядження Вижницької РДА від 19.01.2017р. №07 

“Про затвердження результату пропозицій “Розміщення тимчасово вільних 

коштів на депозитних рахунках в установах банків”.   

За  2017 рік за користування  тимчасово  вільними  коштами загального  

фонду, районним  бюджетом, від установ банків отримано доходів у сумі  

479,1 тис.грн.         

Відповідно до пункту 13 вищевказаної постанови КМУ  від 12 січня 

2011 року  та укладених договорів, банком у грудні 2017 року з депозитного 

рахунку в повному обсязі повернено кошти до районного бюджету.  

ТРАНСФЕРТИ, ОДЕРЖАНІ З ДЕРЖАВНОГО, ОБЛАСНОГО 

БЮДЖЕТУ ТА ІНШИХ БЮДЖЕТІВ. НАДАНІ ТРАНСФЕРТИ 

МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ 

За 2017 рік отримано всього трансфертів у сумі 426 млн.546,7 тис.грн., 

або 98,5% до плану на рік (-6 млн.602,4 тис.грн), та на 52 млн.450,1 

тис.грн.(14,0%) більше, ніж за відповідний період минулого року. Питома 

вага трансфертів у всіх доходах району становить 94,6%. 

Базової дотації  з державного бюджету надійшло 13 млн. 031,0 

тис.грн., або 100% до плану на рік . 

Стабілізаційної дотації з державного бюджету надійшло 3 млн.800,8 

тис. грн., або 100,0% до плану на рік. 

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

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

дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по 

догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічні (41030600) надійшло 

161 млн.108,8 тис.грн., або 96,3% до плану на рік та на 13 млн.949,5 

тис.грн.(9,5%) більше минулого року. 

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг 

та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 

послуг тепло-постачання, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 

(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) (41030800) 

надійшло 112 млн.211,9 тис. грн., або 99,9% до плану на рік та на 54 

млн.057,6тис.грн.(93%) більше минулого року. 

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг 

та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу (41031000) надійшло 5 млн.915,7 

тис.грн., або 100% до плану на рік та на 2 млн.210,6 тис.грн.(59,7%) більше 

минулого року. 

 Субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної 

допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 

надання соціальних послуг в сумі 2 млн. 565,7 тис. грн. або виконання 

складає 99,9%  при уточненому плані на рік 2млн.565,7 тис. грн., та більше 

минулого року на 471,8 тис.грн., або(+22,5%) . 



Освітньої субвенції залишок на 01.01.2017 складав 360,1 тис.грн. 

Надійшло з державного бюджету 42 млн.378, 7 тис. грн., або 100,0% до плану 

на 2017 рік. Крім того надійшло з місцевих бюджетів 11 млн.106,0 тис.грн., в 

тому числі: з Вижницького міського 6 млн.780,9 тис.грн., Вашківецького 4 

млн.325,1 тис.грн., субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок 

бюджетного період одержано з обласного бюджету у сумі 2 млн.885,3 

тис.грн., або 99,9 % до плану на рік. Касові видатки складали по загальному 

фонду 53 млн. 814,7 тис.грн., по спеціальному фонду- 2 млн.879,2 тис.грн., 

залишок на рахунку на  01.01.2018 року складає 36,2 тис.грн.  

Медичної субвенції залишок на 01.01.2017 складав 160,4 тис.грн., по 

загальному фонду надійшло з державного бюджету 20 млн.497,7 тис.грн., або 

100% до  плану на рік. Крім того, з місцевих бюджетів одержано 20 млн.288,3 

тис.грн., в тому числі: з Вижницького міського бюджету 11 млн.011,3 

тис.грн., Вашківецького 5 млн.999,2 тис.грн., передано з районного бюджету 

Вашківецькому міському бюджету 1 млн.419,2 тис.грн.; отримано з обласного 

бюджету 4 млн.697,0 тис.грн.: субвенції з державного бюджету на цукровий  

та не цукровий діабет 1 млн.222,8 тис.грн., медичної субвенціяї з обласного 

бюджету 3 млн.574,2 тис.грн. на виплату заробітної плати. Касові видатки по 

загальному фонду склали 40 млн.909,2 тис.грн., в тому числі передано кошти 

медичної субвенції до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 160,4 

тис.грн. на придбання обладнання. Залишок коштів станом на 01.01.2018 

складає 37,2 тис.грн. 

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами надійшло 

43,7 тис.грн., або 99,99% до плану, касові видатки склали 43,7 тис.грн., 

невикористаний залишок коштів повернено до державного бюджету в грудні 

у сумі  1,96 грн. 

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань надійшло 617,6 тис. грн., або 99,98% до плану на 2017 рік, 

касові видатки по загальному фонду складали 617,6 тис.грн., невикористаний 

залишок коштів повернено до державного бюджету в грудні у сумі  0,1 тис. 

грн. 

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надійшло 

3 млн.802,2 тис. грн., або 100% до плану, в т.ч. по загальному фонду 1 

млн.122,4 тис.грн., або 100,0% до плану, по спеціальному фонду 2 млн.679,8 

тис. грн., або 100,0% до плану. Касові видатки складали 3 млн.179,3 тис.грн., 

залишок на рахунку на 01.01.2018 року склав 622,9 тис.грн., в т.ч. по 

загальному фонду 225,6 тис.грн., по спеціальному фонду 397,3 тис. грн. 

Крім того надійшло:  

 - іншої субвенції з обласного бюджету в сумі 700,0 тис.грн., в т.ч. на 

утримання Центру Червоного Хреста в сумі 550,0 тис.грн., та 150,0 тис.грн. 

на трансплантологію. Касові видатки склали 700,0 тис.грн.; 



   - інші субвенції з обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища в сумі 56,0 тис.грн., в тому числі: для комунального 

підприємства «Профілактична дезінфекція Вижницької районної ради – 6,0 

тис.грн., на придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів у 

с.Коритне Вижницького району – 50,0 тис.грн. Касові видатки складають 56,0 

тис.грн., невикористаний залишок коштів повернено до обласного бюджету в 

грудні 2017 року у сумі  0,02 тис. грн. 

В 2017 році за рахунок цільових коштів від місцевих бюджетів  району 

та обласного бюджету до районного бюджету здійснено поточні та капітальні 

видатки в загальній сумі 5 млн.843,0 тис.грн. при плані 6 млн.085,1 тис.грн., 

або 96%,  з них: 

головному розпоряднику коштів “Відділ охорони здоров’я Вижницької 

районної державної адміністрації” в сумі  1 млн.323,0 тис.грн., в тому числі 

від обласного бюджету 700,0 тис.грн., Вижницької міської ради 272,1 

тис.грн., Вашківецької міської ради 23,9 тис.грн., Берегометської селищної 

ради 140,0 тис.грн., Додішньошепітської сільської ради 30,8 тис.грн., 

Мигівської сільської ради 60,0 тис.грн., Лукавецької сільської ради 96,2 

тис.грн.; 

 для КУ«Вижницька районна центральна лікарня» для капітального 

ремонту приміщення терапевтичного відділення Берегометської філії в сумі 

20,0 тис.грн.; на демонтаж та монтаж флюорографічного апарату- 12 Ф7Ц та 

комплексу рентгенівського діагностичного стаціонарного рентгенкабінету 

23,9 тис.грн.; 

 головному розпоряднику коштів “Відділ освіти Вижницької районної 

державної адміністрації” в загальній сумі 2 млн.525,4 тис.грн., в тому числі 

від Вижницької міської ради 1 млн.555,3 тис.грн., Вашківецької міської 388,5 

тис.грн., Берегометської селищної 160,0 тис.грн., Банилівської сільської 17,6 

тис.грн., Долішньошепітської 41,7 тис.грн., Мигівської 164,4 тис.грн., 

Лукавецької 130,6 тис.грн.; 

головному розпоряднику коштів “Вижницька районна державна 

адміністрація” в загальній сумі 229,0 тис.грн., з них: 120,0 тис.грн. на 

виконання Програми сприяння діяльності органу Державної казначейської 

служби України при казначейському обслуговуванні Вижницького району на 

2017-2018 роки; на оплату праці та нарахувань тренерам-викладачам 

Вижницької ДЮСШ в сумі 85,0 тис.грн.; для фінансової підтримки 

Вижницькій РО ВФСТ «Колос» АПК України в сумі 24,0 тис.грн.; 

головному розпоряднику коштів “Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрація” в загальній сумі 1 млн.918,2тис.грн.,  

використано 1 млн.729,2тис.грн., в т.ч. на утримання територіального центру  

в загальній сумі 1 млн.683,8 тис.грн., із 225,0 тис.грн. на відшкодування 

реабілітованим особам пільги на житлово-комунальні послуги використано 

коштів в сумі 45,5 тис.грн., залишок невикористаних коштів 179,5 тис.грн. 

повернуто Вижницькому міському бюджету 169,6 тис.грн. та Вашківецькому 

в сумі 9,9 тис.грн., на  відшкодування пільг за надані телекомунікаційні 

послуги зв’язку пільговиків, які проживають на території Вашківецької ОТГ в 

сумі 9,4 тис.грн., кошти повернуто.  



головному розпоряднику коштів “Відділ культури Вижницької 

районної державної адміністрації” в сумі 5,0 тис.грн. для підтримки 

Всеукраїнського фестивалю українського документального кіно Миколайчук-

фест; на проведення районного фестивалю сучасної української естрадної 

пісні ім. Н.Яремчука в сумі 20,0 тис.грн.; 

головному розпоряднику коштів районного бюджету “Вижницька 

районна рада” в сумі 6,0 тис.грн. кошти з обласного бюджету для 

комунального підприємства «Профілактична дезінфекція» на збирання і 

зберігання окремих видів відходів для передачі їх на подальшу утилізацію в 

сумі 6,0 тис.грн; 

У відповідності до розпоряджень Кабінету Міністрів України від  

11.05.2017 року №310-р, від 12.07.2017 року № 463-р, від 27.09.2017 року 

№689-р. “Деякі питання у 2017 році субвенції з державного бюджету  

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій”, передбачено кошти з державного бюджету на 

бюджетні установи Вижницького району на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку  району в загальній сумі 3 млн.802,2 

тис.грн., в т.ч. по загальному фонду 1 млн. 122,4 тис.грн., або 100,0% до 

плану, по спеціальному фонду 2 млн. 679,8 тис. грн., або 100,0% до плану. 

Касові видатки складали 3 млн. 179,3 тис.грн., залишок на рахунку на 

01.01.2018 року склав 622,9 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду 225,6 тис. 

грн., по спеціальному фонду 397,3 тис. грн. (згідно додатків). 

ФІНАНСУВАННЯ РАЙОННИХ ПРОГРАМ 

На фінансування місцевих програм з районного бюджету за 2017 рік 

спрямовано коштів у  загальній сумі  2 млн.444,2 тис.грн., або 88,6% до 

уточненого плану на 2017 рік,  та  на 28,7 тис.грн. більше попереднього року, 

або на 1,2%, з них: 

на фінансування програми підтримки ветеранів Афганської війни, 

учасників бойових дій та їх сімей на 2014-2018 роки – 78,0 тис.грн., або 100% 

до уточненого плану на рік; 

- на фінансування районної програми підтримки діяльності Вижницької 

районної організації ветеранів, політв’язнів та репресованих України на 2017-

2021 роки – 199,1 тис.грн., або 47,5% до уточненого плану на рік; 

- на фінансування районної комплексної програми розвитку місцевого 

самоврядування Вижницького району на 2017-2021 роки (на виплату 

матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам по зверненнях 

депутатів районної ради) – 112,0 тис.грн., або 100% до уточненого плану на 

рік; 

- на фінансування комплексної програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району  на 2016-2017 роки на 

радіомовлення – 125,0 тис.грн., на висвітлення діяльності – 140,0 тис.грн., 

книговидання – 32,0 тис.грн., або 100% до уточненого плану на рік; 

- на фінансування районної програми подолання дитячої бездоглядності і 

безпритульності у Вижницькому районі на 2017-2021 роки – 26,2 тис.грн., або 

100% до уточненого плану на рік; 



- на фінансування районної цільової соціальної програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки – 70,0 тис.грн., або 100% до 

уточненого плану на рік; 

- на фінансування районної програми сприяння органам виконавчої 

влади по виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у 

Вижницькому районі на 2016-2018 роки – 182,6 тис.грн., або 100% до 

уточненого плану на рік; 

- на фінансування районної програми підтримки та розвитку діяльності 

Берегометської лікарні Червоного Хреста на 2017-2019 роки – 406,0 тис.грн., 

або 406,0% до уточненого плану на рік; 

- на фінансування комплексної програми соціальної підтримки сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і 

поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих  на 2017-2019 

роки – 109,5 тис.грн., або 66,4% до уточненого плану на рік; 

- на фінансування районної комплексної програми соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2016-2018 роки – 200,0 

тис.грн., або 100% до уточненого плану на рік; 

- на фінансування районної програми поліпшення кінообслуговування 

населення Вижницького району на 2017-2021 роки – 123,8 тис.грн., або 100% 

до уточненого плану на рік; 

- на фінансування районної програми забезпечення призову громадян на 

військову службу до Збройних сил України на 2016-2020 роки - 35,0 тис.грн., 

або 100% до уточненого плану рік; 

- на фінансування програми розвитку туристичної галузі Вижницького 

району на 2016-2020 роки – 29,1 тис.грн., або 97,1% до уточненого плану на 

рік; 

- на фінансування програми сприяння функціонування Центру надання 

адміністративних послуг та Сектору державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно, юридичних осіб та осіб-підприємців Вижницької районної 

державної адміністрації на 2017-2019 роки – 30,0 тис.грн., або 100% до 

уточненого плану на  рік; 

- на фінансування програми матеріально-технічного забезпечення 

управління соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації 

на 2015-2017 роки -  23,0 тис.грн., або 100% до уточненого плану на рік; 

- на фінансування програми розвитку цивільного захисту, забезпечення 

пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у 

Вижницькому районі на 2016-2019 роки – 50,0 тис.грн, або 71,4% до 

уточненого плану на рік; 

- на фінансування програми сприяння діяльності органу Державної 

казначейської служби України при казначейському обслуговуванні установ та 

організацій Вижницького району на 2016-2018 роки – 120,0 тис.грн., або 

100% до уточненого плану на рік; 

- на фінансування програми оздоровлення і відпочинку дітей та розвитку 

молодіжної політики Вижницького району на 2016-2020 роки– 170,0 тис.грн., 

або 100% до уточненого плану на рік; 



- на фінансування районної комплексної програми розвитку культури 

Вижницького району на 2016-2018 роки – 102,0 тис.грн., або 100% до 

уточненого плану на рік; 

- на фінансування районної комплексної програми підтримки та розвитку 

агропромислового виробництва Вижницького району на 2017-2020 роки – 0,9 

тис.грн., або 4,6% до уточненого плану на  рік; 

- на фінансування програми протидії злочинності, забезпечення 

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

30,0 тис.грн., або 100% до уточненого плану на рік; 

- на фінансування районної програми розвитку малого та середнього 

підприємництва у Вижницькому районі на 2017-2018 роки – 30,0 тис.грн., або 

100% до уточненого плану на рік; 

- на фінансування програми створення позитивного іміджу та контролю 

за дотриманням зобов"язань щодо платежів до місцевого бюджету 

підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб Вижницької 

об"єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у 

Чернівецькій області "Партнерство заради добробуту " на 2016-2020 роки – 

20,0 тис.грн., або 100% до уточненого плану на рік; 

- по районній комплексній програмі Власний дім у Вижницькому районі 

на 2016-2020 роки  у  2017 році кошти не використовувались. 

ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 

Резервний фонд районного бюджету затверджено рішенням 

позачергової ХХ сесії  Вижницької районної ради VІІ скликання від 10 січня 

2017 року № 07-12/17  “Про приведення районного бюджету на 2017 рік у 

відповідність до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 

рік" та інших законодавчих актів ” у сумі 500,0 тис.грн.   

Протягом 2017 року кошти резервного фонду не використовувались. 

             

 

 Начальник фінуправління                                         Л.Кириляк 
 

 

 


