
ЗВІТ 

про виконання у 2018 році заходів з питань надання матеріальної допомоги 

згідно районної Програми розвитку місцевого самоврядування 

Вижницького району на 2017-2020 роки. 

 

 Відповідно до Положення „Про порядок використання коштів на 

проведення депутатської діяльності депутатами районної ради”, затвердженого 

рішенням пʼятої сесії районної ради VІІ скликання від 25.02.2016 р. № 80-5/16, 

рішення двадцять третьої сесії районної ради «Про внесення змін до Порядку 

використання коштів на проведення  депутатської  діяльності депутатами 

районної ради», затвердженого рішенням п’ятої сесії Вижницької районної 

ради VІІ скликання від 25 лютого 2016 року №80-5/16 та до районної програми 

розвитку місцевого самоврядування Вижницького району на 2017-2020 роки, 

затвердженої рішенням десятої сесії районної ради VІІ скликання 8 грудня 2016 

року № 196-10/16» від 20.06.2018 року №48-23/18 депутатам районної ради 

збільшено кошти на проведення депутатської діяльності з 3000 (трьох тисяч) 

грн. до 5000 (п’ять тисяч) грн. на кожного, окрім голови та заступника голови 

районної ради, які, також, є депутатами. Їхній ліміт не змінився - по 3000 (три 

тисячі) грн., як депутати, а також, окремо як голові і заступнику голови 

районної ради в сумі 10000 (десять тисяч) грн., з яких 2 400 грн. щорічно 

перераховуються на утримання Чепіль Діани – сироти із с. Виженка.  

 Згідно цього, щорічні видатки на фінансування депутатської діяльності у 

2018 році відповідно до районної програми розвитку місцевого самоврядування 

Вижницького району на 2017-2020 роки зросли із 112,0 (ста дванадцяти тисяч) 

грн. до 176,0 (ста сімдесяти шести тисяч) грн., проте, відповідно до рішення 

двадцять п’ятої сесії районної ради «Про внесення змін до районного бюджету 

на 2018 рік» №111-25/18 від 15.11.2018 року з районного бюджету виділено 

171,0 (сто сімдесят одну тисячу) грн.. 

 У 2018 році до районної ради надійшло 115 звернень громадян на 

отримання матеріальної допомоги, та було проведено 8 засідань комісії 

районної ради по вирішенню питань з надання грошової допомоги одиноким 

перестарілим громадянам, ветеранам, інвалідам війни та праці, іншим 

малозабезпеченим верствам населення за їх безпосередніми зверненнями до 

голови та заступника голови районної ради. 

 Із 115 звернень, що надійшли до районної ради: 

- 22 – від людей з інвалідністю ІІІ групи; 

- 14 – людей з інвалідністю ІІ групи; 

- 12 – людей з інвалідністю І групи; 

- 1 – від учасника АТО; 

- 4 – дітей війни; 

- 62 – від пенсіонерів та інших верств населення. 

За географією звернень серед лідерів: 

І – смт. Берегомет – 21 звернення; 

ІІ – с. Іспас – 17 звернень; 

ІІІ – с. Слобода-Банилів – 12 звернень; 

IV – м.Вижниця і с.Лукавці – по 9 звернень; 

V – села Коритне та Замостя – по 8 звернень; 



VІ – с.Мілієве – 5 звернень; 

VІІ – м.Вашківці, села Банилів та Виженка – по 4 звернення. 

Безпосередньо до голови та заступника голови районної ради отримано 

20 звернень громадян, яким надано матеріальної допомоги на загальну суму 

21 600 (двадцять одну тисячу шістсот) грн. До депутатів надійшло 95 звернень 

громадян, яким надано матеріальної допомоги на загальну суму 147 000 (сто 

сорок сім тисяч) грн. 

Більша частина звернень, близько 80%, була від громадян, що хворіють, в 

тому числі і на онкологічні захворювання, які просили допомогу на лікування 

або проведення операцій. Близько 5% звернень від людей, постраждалих в 

наслідок пожежі. Решта – на вирішення соціально-побутових питань у зв’язку з 

важким матеріальним станом. 

Враховуючи вищенаведене, у 2018 році кошти, виділені на надання 

матеріальної допомоги громадянам, які зверталися із відповідними заявами до 

голови, заступника голови та депутатів районної ради, загальною сумою 

171 000 грн., використані в повному обсязі. 

 

 

 

Голова комісії                                        Г.Івоняк 
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