
ІНФОРМАЦІЯ 

про районні комплексні  програми, які діяли у Вижницькому районі,  фінансування їх у 2020  році 

та перспектива фінансування у 2021 році 

 

   №  

п/п 

Назва районних  комплексних програм Рішення, номер, дата затвердження  

районних програм 

Потреба коштів  з 

районного бюджету на 

2020 рік передбачена 

програмою ( грн.)  

Профінансовано  з 

районного бюджету 

за 2020 рік   (грн.) 

 Потреба коштів  

з районного 

бюджету на 2021 

рік передбачена 

програмою  

(грн.) 

Передбачено  

коштів в районному 

бюджеті на 2021  

рік ( грн.) 

1.  Програма забезпечення житлом  дітей – сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування  та 

осіб з їх числа у Вижницькому районі на 2016-

2020 роки 

Рішення 3-ї сесії районної ради VІІ 

скликання №46-3/15 від 24.12.2015 р. 

         70000               0              

 

 

2.  Комплексна програма розвитку туристичної галузі 

Вижницького району на 2016 -2020 роки 

Рішення 4-ї сесії районної ради VІІ 

скликання №57-4/16 від 12.01.2016 р. 

        337 000            15000             

3.  Комплексна програма оздоровлення і відпочинку 

дітей та розвитку молодіжної політики 

Вижницького району на 2016-2020 роки 

Рішення 4-ї сесії районної ради VІІ 

скликання №59-4/16 від 12.01.2016 р. 

        775 000            16800 

 

            

 

4.  Районна програма створення позитивного іміджу 

та контролю за дотримання 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 

Рішення 7-ї сесії районної ради VІІ 

скликання №135-7//16 від 14.07.2016 р. 

           60000                 0           

5.  Районна Комплексна програма «Власний дім» на 

2016-2020 роки 

Рішення 7-ї сесії районної ради VІІ 

скликання №136-7//16 від 14.07.2016 р. 

          150000                0        

6.  Районна програма «Забезпечення призову 

громадян на військову службу до Збройних сил 

України на 2016-2020 роки» 

Рішення 8-ї сесії районної ради VІІ 

скликання №158-8//16 від 22.09.2016 р. 

          220000            38500        

7.  Програма протидії злочинності, забезпечення 

публічної безпеки і порядку у Вижницькому 

районі на 2016-2020 роки (із внесеними змінами та 

доповненнями) 

Рішення 9-ї сесії районної ради VІІ 

скликання №176-9//16 від 10.11.2016 р. 

          740000            650000       

8.  Районна програма підтримки діяльності 

Вижницької районної організації ветеранів, 

політв’язнів та репресованих України на 2017-

2021 роки 

Рішення 10-ї сесії районної ради VІІ 

скликання №191-10//16 від 8.12.2016 р. 

          518400      162300   в т.ч.: 

ветерани-159100 

репресованим -  3200   

     538500  0    

 

9.  Районна Комплексна Програма підтримки та 

розвитку агропромислового виробництва 

Вижницького району на 2017-2020 роки 

Рішення 10-ї сесії районної ради VІІ 

скликання №195-10//16 від 8.12.2016 р. 

          248000           0           



10.  Районна програма розвитку місцевого 

самоврядування Вижницького району на 2017-

2020 роки 

Рішення 10-ї сесії районної ради VІІ 

скликання №196-10//16 від 8.12.2016 р. 

          346000         114000          

11.  Районна комплексна програма поліпшення 

кінообслуговування населення Вижницького 

району на 2017-2021 роки 

Рішення 11-ї сесії районної ради VІІ 

скликання № 222-11//16 від 22.12.2016 р. 

Припинена дія Програми згідно рішення 

28-ї сесії районної ради VІІ скликання № 

35-28//19 від 18.04.2019 р. 

 

         295000                   

12.  Районна Програма запобігання дитячій 

бездоглядності та захисту прав дитини у 

Вижницькому районі на 2017-2021 роки 

Рішення 11-ї сесії районної ради VІІ 

скликання № 223-11//16 від 22.12.2016 р. 

         40000            20000        51000    40000 

13.  Комплексна районна програма розвитку мережі 

доріг загального користування державного та 

місцевого значення Вижницького району та 

матеріально-технічної бази філії Вижницький 

райавтодор» на 2017-2020 роки 

Рішення 16-ї сесії районної ради VІІ 

скликання № 93-16//17 від 6.07.17 р. 

        260000                  0          

14.  Програма матеріально-технічного забезпечення 

управління соціального захисту населення 

Вижницької райдержадміністрації на 2018-2020 

роки 

Рішення 19-ї сесії районної ради VІІ 

скликання № 145-19//17 від 21.12.17 р. 

          37500          16000                    

15.  Комплексна програма розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Вижницького району на 2018-

2020 роки 

Рішення 19-ї сесії районної ради VІІ 

скликання № 146-19//17 від 21.12.17 р. 

        597000  Районна рада -    

радіомовлення -70000; 

висвітлення діяльності 

-90000 

РДА – висвітлення 

діяльності – 50000 ; 

книговидання –50000 

           

16.  Районна програма розвитку фізичної культури і 

спорту на 2018-2020 роки 

Рішення 23-ї сесії районної ради VІІ 

скликання № 03-20//18 від 15.02.18 р. 

       490000           307900         

17.  Програма розвитку малого і середнього  

підприємства  у Вижницькому районі на 2019 -

2021 роки 

Рішення 26-ї сесії районної ради VІІ 

скликання № 147-26//18 від 20.12.18 р. 

       219000            10000     221000   0 

18.  Районна комплексна програма соціальної 

підтримки малозабезпечених верств населення 

«Турбота» на 2019-2021 роки 

Рішення 26-ї сесії районної ради VІІ 

скликання № 148-26//18 від 20.12.18 р. 

       521000          300000    532000   0 

19.  Комплексна програма розвитку культури 

Вижницького району на 2019-2021 роки 

Рішення 26-ї сесії районної ради VІІ 

скликання № 149-26//18 від 20.12.18 р.                                                                              

      268000          6300,0     288000  0 

20.  Комплексна програма підтримки діяльності  

ветеранів Афганської війни, учасників бойових 

дій та їх сімей Вижницького району на 2019-2022 

роки 

Рішення 26-ї сесії районної ради VІІ 

скликання № 150-26//18 від 20.12.18 р.                                                                              

      151300           80000     126300  0 

21.  Програма підвищення ефективності виконання 

повноважень органами виконавчої влади щодо 

Рішення 27-ї сесії районної ради VІІ 

скликання № 05-27//19 від 21.02.19 р.                                                                              

     1386000          1059000   1405000 95000 



реалізації державної регіональної політики та 

впровадження реформ на 2019-2021 роки 

22.  Районна програма підвищення ефективності 

діяльності відділення інспекторів прикордонної 

служби «Фальків» відділу прикордонної служби 

«Красноїльськ» Чернівецького прикордонного 

загону на 2019-2021 роки 

Рішення 27-ї сесії районної ради VІІ 

скликання № 06-27//19 від 21.02.19 р.                                                                              

         60000            0      70000 0 

23.  Програма розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги та підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Берегометський 

центр ПМСД» Вижницької районної ради на 2019-

2021 роки 

Рішення 27-ї сесії районної ради VІІ 

скликання № 07-27//19 від 21.02.19 р.                                                                              

       1760000         737200    1850000 0 

24.  Комплексна  програма фінансової підтримки 

комунального некомерційного підприємства 

«Вижницька районна лікарня Вижницької 

районної ради  на  2019-2021 роки» 

Рішення 29-ї сесії районної ради VІІ 

скликання № 60-29//19 від 20.06.19 р.                                                                              

    6078800        6559500   6756800 0 

25.  Комплексна програма поводження з твердими 

побутовими відходами на території Вижницького 

району крім населених пунктів, які увійшли до 

ОТГ  на  2019-2021 роки 

Рішення 30-ї сесії районної ради VІІ 

скликання №   81-30//19 від 15.08.19 р.  

(Кошти районного бюджету не 

залучаються)                                                                            

      

26.  Комплексна програма розвитку цивільного 

захисту, забезпечення пожежної безпеки та 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у 

Вижницькому районі на 2020-2022 роки 

Рішення 32-ї сесії районної ради VІІ 

скликання № 135-32//19 від 20.12.19 р.   

     140000       140000    145000 0 

27.  Районна програма соціальної підтримки сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і волонтерів, поранених 

учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 

2020-2022 роки 

Рішення 32-ї сесії районної ради VІІ 

скликання № 136-32//19 від 20.12.19 р.   

      140000   92200 в т.ч.:  

- РДА-12200  

- управління 

соціального захисту - 

80000 

 

    130000 0 

 

 ВСЬОГО:         15908000          10584700 12113600 135000 

 

Примітка: дія  районної комплексної програми поліпшення кінообслуговування населення Вижницького району на 2017-2021 роки  припинена  згідно рішення 

28-ї сесії районної ради VІІ скликання № 35-28//19 від 18.04.2019 р. 

 

 Інформація звірена зі звітом про виконання районного бюджету за 2020 рік та з рішенням  «Про внесення змін до районного бюджету Вижницького 

району на 2021 рік №110-05/21 від 11.02.2021 року.  

 

 

 

Завідувач організаційно-аналітичного відділу                                                                                                                                                                Галина  ДУТЧУК 
 


