
 

 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ  VІІ  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я №81-24/18 

 

30 серпня 2018 року м. Вижниця 

 

Про внесення змін до районного 

бюджету на 2018 рік  
 

            Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 та статтею 61 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, частиною 7 статті 78 Бюджетного 

кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2012 р. 

№ 106 “Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій” із змінами  та враховуючи рішення 

двадцятої сесії Вижницької міської ради VІІІ скликання від 25 липня 2018 року 

№164-20/18 “Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік”, рішення 

двадцять четвертої позачергової сесії Вашківецької міської ради VІІІ скликання  

від 14 серпня 2018 року №407-24/18 “Про внесення змін до міського бюджету 

на 2018 рік”, районна рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Збільшити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2018 рік в 

сумі 90000 гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 90000 гривень за 

рахунок: 

          1.1. Цільової субвенції з Вижницького міського бюджету по загальному 

фонду в сумі 50000 гривень на виконання Програми сприяння діяльності органу 

Державної казначейської служби України при казначейському обслуговуванні 

установ та організацій Вижницького району на 2016-2018 роки. 

           1.2. Цільової субвенції з Вашківецького міського бюджету по загальному 

фонду в сумі 40000 гривень, з них для забезпечення прав дітей з особливими 

освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти для виплати 

заробітної плати працівникам інклюзивно-ресурсного центру в сумі 25000 

гривень, для виплати компенсації за невикористані дні відпустки соціальним 

працівникам, які обслуговують населення Вашківецької ОТГ в сумі 15000 

гривень. 
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         2. Збільшити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2018 рік в 

сумі 895000 гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 865000 гривень, з 

них за рахунок залишку коштів загального фонду районного бюджету, що 

утворився на початок року, в сумі 805000 гривень, за рахунок коштів іншої 

субвенції місцевих рад в сумі 90000 гривень, по спеціальному фонду в сумі 

30000 гривень за рахунок передачі коштів із загального до спеціального та 

внести зміни в Джерела фінансування районного бюджету, згідно з додатком 2 

до цього рішення. 

2. Внести зміни в додаток 3 до рішення  дев’ятнадцятої сесії Вижницької 

районної ради VІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 150-19/17 “Про  

районний бюджет на 2018 рік ”, згідно з додатком 3 до цього рішення. 

3. Надати іншу субвенцію з районного бюджету по загальному фонду 

Вашківецькому міському бюджету на фінансування делегованих повноважень в 

частині культури на оплату праці з нарахуваннями працівникам Вашківецької 

школи мистецтв в сумі 300000 гривень, Слобода-Банилівському сільському 

бюджету на оплату праці з нарахуваннями в сумі 80000 гривень, згідно з 

додатком 4 до цього рішення. 

4. Внести уточнення в назви цільового призначення по об’єктах, які 

фінансуються за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій, та внести зміни  в додаток 6 “ Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 

році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з 

додатком 5 до цього рішення. 

5.  Внести зміни в додаток 7 “Перелік місцевих програм, які будуть 

фінансуватися за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році”, згідно з 

додатком 6 до цього рішення. 

           6.Затвердити розпорядження районної державної адміністрації від 

09.07.2018 року № 208 “Про уточнення показників районного бюджету на 2018 

рік”, від 24.07.2018 року №239 “Про уточнення показників районного бюджету 

на 2018 рік”, від 10.08.2018 року №259 “Про уточнення показників районного 

бюджету на 2018 рік”. 

          7.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Вижницької районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-

економічного розвитку. 

    

  Голова районної ради                                                                      М.Андрюк 
 


