УКРАЇНА
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
тридцять шостої сесії районної ради VІІ скликання
18 червня 2020 року

м.Вижниця
1100 год.

ПРИСУТНІ

- 19 депутатів 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 шосту 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;

2
- управління державної казначейської служби України у Вижницькому
районі;
- 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 шостої сесії районної ради.
Обрання секретаріату:
Голосували

за

пропозицію

голови

районної

ради

Михайла

АНДРЮКА: обрати секретаріат тридцять шостої сесії районної ради у
складі трьох депутатів:
За – 19, проти – 0, утримались – 0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийняти (додається 38-36/20)
Михайло АНДРЮК – голова районної ради вніс пропозицію
обрати лічильну комісію тридцять шостої сесії районної ради.
Обрання лічильної комісії:
Голосували

за

пропозицію

голови

районної

ради

Михайла

АНДРЮКА: обрати лічильну комісію тридцять шостої сесії районної ради
у складі трьох депутатів:
За – 19, проти – 0, утримались – 0.
ВИРІШИЛИ :
Рішення прийняти (додається №39-35/20).
Обговорення порядку денного та регламенту роботи тридцять
шостої сесії районної ради VІІ скликання:
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ГОЛОСУВАЛИ:
за пропозицію голови районної ради Михайла АНДРЮКА:
прийняти порядок денний та регламент роботи тридцять шостої сесії
районної ради VІІ скликання за основу:
За – 19, проти – 0, утримались – 0.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА РЕГЛАМЕНТ
тридцять шостої сесії районної ради VІІ скликання
1. Про внесення змін та доповнень до Програми протидії злочинності,
забезпечення публічної безпеки і порядку у Вижницькому районі на 2016-2020
роки, затвердженої рішенням дев’ятої сесії районної ради VII скликання від 10
листопада 2016 року №176-9/16 із внесеними змінами та доповненнями,
затвердженими рішенням тринадцятої сесії районної ради VII скликання від 2
березня 2017 року №18-13/17, рішенням двадцять восьмої сесії VII скликання
від 18 квітня 2019 року №36-28/19, рішенням тридцять другої сесії VII
скликання від 20 грудня 2019 року.
Доповідач: Николайчук О.Б. – головний спеціаліст сектору з питань
оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними
органами Вижницької районної державної адміністрації.
2.Про внесення змін та доповнень до районної програми соціальної
підтримки
сімей
загиблих
учасників
антитерористичної
операції,
військовослужбовців і волонтерів, поранених учасників АТО та вшанування
пам’яті загиблих на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять другої
сесії районної ради VII скликання від 20 грудня 2019 року № 136-32/19.
Доповідач: Войтенко О.Л. – начальник управління соціального захисту
населення Вижницької районної державної адміністрації.
3.Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І-ий
квартал 2020 року.
4. Про внесення змін до районного бюджету Вижницького району на
2020 рік.
Доповідач по 3-4 питаннях: Кириляк Л.І. – начальник фінансового
управління Вижницької районної державної адміністрації.
Співдоповідач: Романюк І.Т. – голова постійної комісії з питань
бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку.
5. Про надання дозволу на списання основних засобів підприємств,
установ, організацій, які використовують майно, що належить до спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району.
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6. Про формування переліку об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міст району, які передаватимуться в оренду без проведення
аукціону (Переліку другого типу), та надання права оренди окремого майна.
7.Про надання в оренду рухомого майна та встановлення пільгового
розміру орендної плати.
8.Про затвердження розпорядження голови Вижницької районної ради від
29 квітня 2020 року № 30 «Про дострокове припинення дії контракту з Кудрик
Т.М.».
9.Про затвердження Положення про порядок відчуження майна спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району.
10.Про відмову у безоплатній передачі рухомого та нерухомого майна
закладів охорони здоров’я зі спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міст району у комунальну власність Долішньошепітської
територіальної громади.
11.Про звернення Долішньошепітської сільської ради Вижницького
району стосовно зміни меж адміністративно - територіальної одиниці
Вижницького району.
Доповідач по 5-11 питаннях: Никифоряк Ю.П. – голова постійної комісії районної
ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля
та надзвичайних ситуацій.

12.Про деякі питання орендної плати за майно спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району на період
карантинних заходів, встановлених для запобігання поширення гострої
респіраторної хвороби COVID-19.
13.Про роботу КУ «Інклюзивно - ресурсний центр» по забезпеченню
рівного доступу дітей з особливими освітніми потребами до якісної освіти.
Доповідач по 12-13 питаннях: Андрич М.Г. – начальник відділу освіти
Вижницької районної державної адміністрації.
14.Про розгляд звернень Асоціації органів місцевого самоврядування
«Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку».
Доповідач: Івоняк Г.С. – керуючий справами Вижницької районної ради.
15.Про внесення змін в склад колегії Вижницької районної ради VІІ
скликання.
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Доповідач: Голобуцька К.В. – завідувач юридичного відділу виконавчого
апарату Вижницької районної ради.
16.Різне.

Михайло АНДРЮК – голова районної ради.
На засіданні постійної комісії з питань власності, агропромислового
комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та надзвичайних
ситуацій було рекомендовано:
Включити до порядку денного та внести на розгляд тридцять шостої сесії
районної ради VII скликання 18 червня 2020 року проєкт рішення «Про
затвердження розпорядження голови Вижницької районної ради від 15 червня
2020 року № 20 «Про зміну назви проектно-кошторисної документації з
проведення будівельних робіт приміщення КНП «Вижницька районна лікарня»
Вижницької районної ради».
На постійній комісії з питань бюджету, фінансів і соціальноекономічного розвитку було рекомендовано:
Включити в порядок денний тридцять шостої сесії Вижницької
районної ради VІІ скликання питання:
«Про направлення звернення до депутата Верховної Ради України
ЗАРЕМСЬКОГО Максима щодо виділення коштів на проведення капітального
ремонту корпусів КНП«Вижницька районна лікарня» Вижницької районної
ради».
«Про направлення звернення до Кабінету Міністрів України щодо
виділення додаткових коштів на функціонування освітніх закладів в гірських
населених пунктах району».

ГОЛОСУВАЛИ:
за пропозицію голови районної ради Михайла АНДРЮКА:
прийняти порядок денний та регламент роботи тридцять шостої сесії
районної ради VІІ скликання в цілому:
За – 19, проти – 0, утримались – 0.
Розгляд питань порядку денного:
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення «Про внесення змін та доповнень до Програми
протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку у
Вижницькому районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням дев’ятої
сесії районної ради VII скликання від 10 листопада 2016 року №176-9/16 із
внесеними

змінами

та

доповненнями,

затвердженими

рішенням

тринадцятої сесії районної ради VII скликання від 2 березня 2017 року
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№18-13/17, рішенням двадцять восьмої сесії VII скликання від 18 квітня
2019 року №36-28/19, рішенням тридцять другої сесії VII скликання від 20
грудня 2019 року» за основу:

За – 19, утримались – 0, проти – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення «Про внесення змін та доповнень до Програми
протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку у
Вижницькому районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням
дев’ятої сесії районної ради VII скликання від 10 листопада 2016 року
№176-9/16 із внесеними змінами та доповненнями, затвердженими
рішенням тринадцятої сесії районної ради VII скликання від 2
березня 2017 року №18-13/17, рішенням двадцять восьмої сесії VII
скликання від 18 квітня 2019 року №36-28/19, рішенням тридцять
другої сесії VII скликання від 20 грудня 2019 року» в цілому:
За – 19, утримались – 0, проти – 0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийняти (40-36/20 додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення «Про внесення змін та доповнень до районної
програми

соціальної

підтримки

сімей

загиблих

учасників

антитерористичної операції, військовослужбовців і волонтерів, поранених
учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2020-2022 роки,
затвердженої рішенням тридцять другої сесії районної ради VII скликання
від 20 грудня 2019 року № 136-32/19» за основу:

За – 19, утримались – 0, проти – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
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прийняти рішення «Про внесення змін та доповнень до районної
програми

соціальної

антитерористичної

підтримки

операції,

сімей

загиблих

військовослужбовців

і

учасників
волонтерів,

поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 20202022 роки, затвердженої рішенням тридцять другої

сесії районної

ради VII скликання від 20 грудня 2019 року № 136-32/19» в цілому:
За – 19, утримались – 0, проти – 0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийняти (41-36/20 додається).
СЛУХАЛИ:
Людмилу КИРИЛЯК – начальника фінансового управління
Вижницької районної державної адміністрації з питання «Про
затвердження звіту про виконання районного бюджету за І-ий квартал
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-й квартал 2020 року
надійшло доходів (включаючи трансферти) в сумі 61 млн.252,3 тис.грн., з них
до загального фонду 60 млн.354,8тис.грн., спеціального – 897,5 тис.грн.
За І-й квартал 2020 року до місцевих бюджетів району надійшло податків,
зборів і обов’язкових платежів в сумі 15 млн.119,4 тис.грн., що в порівнянні з
фактичними надходженнями за аналогічний період минулого року більше на 2
млн. 270,4 тис.грн., або 17,7%.
До загального фонду надійшло 14 млн.221,9 тис.грн. при плані на І-й
квартал 2020 року 12 млн.436,3тис.грн. Планові показники по району виконані
на 114,4% (+1млн.785,5тис.грн). Забезпечено виконання плану на І-й квартал
2020 року усіма бюджетами району крім Долішньошепітського сільського
бюджету (виконання плану складає 95,3% або -32,3тис.грн).
До спеціального фонду надійшло доходів в сумі 897,5 тис.грн., або 69,1%
(-401,9тис.грн.) до плану на звітну дату та на 472,8 тис.грн.(-34,5%) менше
минулого року

Видатки
За І-й квартал 2020 року проведено видатків з місцевих бюджетів району
в сумі 56 млн.722,3 тис.грн., або 26,3% до уточненого плану на рік та 82,8% до
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уточненого плану на звітну дату, в т.ч. по загальному фонду в сумі 54 млн.966,6
тис.грн., або 27,2% до уточненого плану на рік та 93,6% до уточненого плану на
звітну дату; по спеціальному фонду – 1 млн.755,7 тис.грн., або 12,6% до
уточненого плану на рік та 18,1% до уточненого плану на звітну дату.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА І-Й КВАРТАЛ 2020 РОКУ
За І-й квартал 2020 року до загального і спеціального фондів районного
бюджету надійшло доходів 50 млн.250,0тис.грн., що на 66 млн.920,3
тис.грн.(42,9%) менше надходжень попереднього року, в тому числі (без
врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів 8 млн.940,3тис.грн.,
або 107,8% (+644,8тис.грн.) до плану на І квартал 2020 року та на 1
млн.032,8тис.грн.(13,1%) більше надходжень попереднього року.
До загального фонду надійшло власних доходів 8 млн.480,0тис.грн., або
107,9% до плану на І квартал 2020 року та більше на 1 млн.484,5
тис.грн.(21,2%) порівняно з попереднім роком.
У розрізі основних доходних джерел до загального фонду районного
бюджету надійшло:
- податку на доходи фізичних осіб – 6 млн.939,2тис.грн., або 102,3%
(+152,7тис.грн.) до плану на І квартал та на 1 млн.287,7тис.грн. (+22,8%) більше
від аналогічного періоду 2019 року. В обсязі доходів загального фонду
районного бюджету надходження зазначеного податку становлять 81,8%.
виконання планових показників та збільшення надходжень до аналогічного
періоду минулого року зумовлено сплатою ДП «Берегометське ЛМГ» належних
платежів за грудень 2019 року у січні 2020 року. При цьому, за даними ДПІ
мінімальні майбутні втрати внаслідок карантинних заходів складуть 1,4
млн.грн. Найбільшими платниками зазначеного податку є відділ освіти
Вижницької райдержадміністрації ( сплачено 3 млн.617,3 тис.грн., або 52,1%
від загальної суми сплаченого ПДФО та на 739,6тис.грн.. або 25,7% більше
минулого року), ДП “Берегометське ЛМГ” (сплачено 2 млн.077,1тис.грн., або
29,9% та на 382,1тис.грн. або 22,5% більше минулого року), Берегометська
селищна рада (сплачено 447,4 тис.грн., або 6,4% та на 76,1тис.грн. або 20,5%
більше минулого року);
- податку на прибуток підприємств районної комунальної власності – 17,7
тис.грн., або 160,9% (+6,7тис.грн.) до плану на відповідний період та на 8,7
тис.грн., або 96,7% 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 І квартал надійшло 1млн.361,7 тис.грн. або
151,3% до плану на відповідний період та на 196,5 тис.грн., або 16,9% більше
від аналогічного періоду попереднього року;
- частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств
та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – 1,1
тис.грн., або 73,3% до уточненого плану на І-й квартал, та на 1,6 тис.грн.(-
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59,2%) менше попереднього року, та на -86,6% (-7,1тис.грн.) менше
аналогічного періоду 2018 року;
- адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 6,7 тис.грн., що на
2,8 тис.грн. (-29,5%) менше попереднього року та на -36,4% (-3,9тис.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;
- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень – 61,1 тис.грн., що на 1,1 тис.грн.(+1,8 %)
більше попереднього року;
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом – 21,4 тис.грн., що на 0,7 тис.грн. (-3,2%) менше попереднього
року;
- плати за розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету–
33,6 тис.грн., що на 3,4 тис.грн. (-9,2%) 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
460,3 тис.грн., або 91,7% (-41,8 тис.грн.) до уточненного плану та на 451,7
тис.грн. (-49,5%) менше до аналогічного періоду минулого року.
У розрізі основних платежів до спеціального фонду районного бюджету
надійшло:
- власних надходжень бюджетних установ і організацій – 459,9 тис.грн.
(99,9% загального обсягу надходжень спеціального фонду), або на 451,9
тис.грн.(-49,6%) менше попереднього року, з них надходжень від плати за
послуги, що надаються бюджетними установами – 186,8 тис.грн., 92,1% (-16,0
тис.грн.) до плану; інших джерел власних надходжень (в т.ч. благодійних
внесків) – 273,1 тис.грн., 91,2% (-26,2 тис.грн.) до плану. Не забезпечено
виконання плану власних надходжень відділом освіти (-411,2тис.грн.),
сектором культури молоді та спорту (18,6 тис.грн.), районною радою (-1,2
тис.грн).
- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва – 0,4 тис.грн.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА І-Й КВАРТАЛ 2020 РОКУ
З районного бюджету за І-й квартал 2020 року на утримання бюджетних
установ та здійснення заходів проведено видатків в загальній сумі 51 млн.649,8
тис.грн., або 26,6% до уточненого плану на рік та 84,2% до уточненого плану на
звітну дату, з них видатків районного бюджету (без міжбюджетних
трансфертів, які перераховані сільським, селищному, міським бюджетам) у сумі
46 млн.486,5 тис.грн., або 26,6% до уточненого плану на 2020 рік, 82,8% до
уточненого плану на звітну дату та на 62 млн.008,8 тис.грн., або на 57,1%
менше, ніж за відповідний період попереднього року, з них:
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- загального фонду – 50 млн.520,6 тис.грн.(96% до уточненого плану на
звітну дату – 52 млн.626,7 тис.грн.), що на 61 млн.218,0 тис.грн., або на 54,8
відсотків менше попереднього року;
- спеціального фонду – 1 млн.129,3 тис.грн. (13% до уточненого плану на
звітну дату – 8 млн.688,4 тис.грн.), та менше на 142,1 тис.грн., або на 11,2%
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-й квартал 2020 року
склали 39 млн.018,4 тис.грн., що складає 77,2% до загальної суми видатків, та
профінансовано до уточненого плану на рік на 98,2% та збільшились у
порівнянні з звітним періодом минулого року на 6 млн.047,4 тис.грн.(+18,3%), в
тому числі видатки за рахунок освітньої субвенції в сумі 19 млн.282,0 тис.грн.,
медичної субвенції - в сумі 9 млн.263,7 тис.грн.; на оплату комунальних послуг
та енергоносіїв – 2 млн.037,7 тис.грн., що складає 89,8% до уточненого плану
на звітну дату, і зменшились у порівнянні з минулим роком на 882,9 тис.грн.(30,2%), придбання медикаментів та продуктів харчування – 1 млн.215,4 тис.грн.
і збільшились у порівнянні з минулим роком на 187,0 тис.грн.(+17,4%).
На утримання апарату районної ради (КПКВКМБ 0110150) видатки
загального фонду при уточненому плані на І-й квартал 2020 року – 789,9
тис.грн. склали 728,2 тис.грн., (92,2%) та більше на 63,1 тис.грн.(+9,5%)
порівняно з відповідним періодом 2019 року з них: видатки загального фонду
715,8 тис.грн.( 91,9% до плану) та більше на 60,8 тис.грн.(+9,3%) порівняно з
2019 роком. На оплату праці з нарахуваннями профінансовано видатків в сумі
712,5 тис.грн.(89,3% до загальної суми видатків), що більше на 127,5
тис.грн.(+21,8%) порівняно з 2019 роком. По спеціальному фонду
профінансовано видатки в сумі 12,4 тис.грн.
По КПКВКМБ 0110180 інша діяльність у сфері державного управління
(архів) видатки загального фонду при уточненому плані на І-й квартал 2020
року склали 90,3 тис.грн.( 60,1% до плану), в тому числі за рахунок коштів
районного бюджету 31,7 тис.грн., субвенції від Вижницької міської ради – 17,4
тис.грн., субвенції Вашківецької міської ради – 25,0 тис.грн., субвенції
Мигівської сільської ради – 16,2 тс.грн. На оплату праці з нарахуваннями
профінансовано видатків в сумі 80,4 тис.грн.(89% до загальної суми видатків).
Із загальної суми видатки загального фонду по районній раді склали:
- на фінансову підтримку громадських організацій - 37,4 тис.грн., з них
19,6 тис.грн. на виконання районної програми підтримки ветеранів Афганської
війни, учасників бойових дій та їх сімей на 2019-2022 роки та на 1,4 тис.грн.
менше (-6,7%) до минулого року, на виконання районної програми підтримки
діяльності Вижницької районної організації ветеранів України на 2017-2021
роки 17,8 тис.грн., та на 1,0 тис.грн. менше (+5,9%) до минулого року;
- на районну програму розвитку місцевого самоврядування Вижницького
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району на 2017-2020 роки( на виплату матеріальної допомоги
малозабезпеченим громадянам по зверненнях депутатів районної ради ) 27,2
тис.грн.;
- на фінансування комплексної програми розвитку інформаційної та
видавничої галузей Вижницького району на 2018-2020 роки – 6,4 тис.грн., або
на 35,9 тис.грн., менше попереднього року.
По головному розпоряднику коштів “Відділ освіти райдержадміністрації”
видатки склали 27 млн.958,6 тис.грн., в т.ч. загального фонду в сумі 27
млн.573,6 тис.грн., або 96,9% до уточненого плану на І-й квартал 2020 року (28
млн.460,5 тис.грн.) та більше до відповідного періоду 2019 року на 3 млн.814,8
тис.грн.(+16,1%) з них:
-за рахунок освітньої субвенції 19 млн.331,9 тис.грн., та більше до
відповідного періоду 2019 року на 3 млн.993,5 тис.грн.(+26%);
-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 129,6
тис.грн. та більше до відповідного періоду 2019 року на 97,0 тис.грн. (у 4 рази);
-додаткової дотації 2 млн.221,3 тис.грн. (99,5% до у точненого плану І-й
квартал 2020 року) та менше до відповідного періоду 2019 року на 1 млн.461,4
тис.грн. (-39,7%);
-коштів районного бюджету 5 млн.601,5 тис.грн. (95,6% до уточненого
плану І-й квартал 2020 року) та більше до відповідного періоду 2019 року на 1
млн.197,2 тис.грн. (+27,2%);
-субвенцій з місцевих бюджетів 82,6 тис.грн. або 86,5% до плану на І-й
квартал 2020 року(на харчування дітей пільгової категорії);
-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 206,7 тис.грн. або 89,6% до плану на І-й
квартал 2020 року;
по спеціальному фонду в сумі 385,0 тис.грн., або 7,6% до уточненого
плану на 2020 рік (5 млн.043,2 тис.грн.), та менше на 76,8 тис.грн., до
відповідного періоду 2019 року, в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 208,5
тис.грн.
Із загальної суми спрямовано на оплату праці з нарахуваннями - 25
млн.785,9 тис.грн.(98,4% до уточненого плану на І-й квартал 2020 року) та
більше до відповідного періоду 2019 року на 4 млн.651,1 тис.грн.(+22%), в тому
числі за рахунок освітньої субвенції 19 млн.282,0 тис.грн.(97,8% до плану), за
рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету 129,6 тис.грн.(100%), за рахунок додаткової дотації 2
млн.168,8 тис.грн.(100%), за рахунок субвенції з місцевого
бюджету
на
здійснення
переданих
видатків у сфері освіти за рахунок
коштів освітньої субвенції у сумі 206,7 тис.грн., за
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рахунок коштів районного бюджету 3 млн.998,8 тис.грн. (100%); харчування
дітей та учнів – 830,0 тис.грн. (97,5% до уточненого плану на І-й квартал 2020
року) та більше на 23,9 тис.грн.(+3%); оплату комунальних послуг та
енергоносіїв – 652,9 тис.грн.(82,2% до уточненого плану на І-й квартал 2020
року) та менше до відповідного періоду 2019 року на 956,6 тис.грн. (-59,4%).
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 160,5
тис.грн., або на 301,5 тис.грн.(-65,3%) менше до відповідного періоду минулого
року, з них від плати за харчування в НВК – 65,2 тис.грн., в дитячих
дошкільних закладах – 13,0 тис.грн., благодійні внески – 82,3 тис.грн.
Із загальної суми видатків установ освіти:
- на утримання однієї дитячої дошкільної установи видатки по
загальному фонду склали 268,4 тис.грн.(97 % до уточненого плану на І-й
квартал 2020 року) та більше до 2019 року на 57,3 тис.грн.(27,1%). Із загальної
суми спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 254,0 тис.грн. (100% до
уточненого плану на І-й квартал 2020 року) та більше на 55,4 тис.грн.(+27,9%).
По спеціальному фонду видатки склали 10,6 тис.грн.
- на утримання загальноосвітніх закладів видатки по загальному фонду
склали 26 млн.367,7 тис.грн.(96,9% до уточненого плану на І-й квартал 2020
року) та більше в порівнянні з відповідним періодом 2019 року на 3 млн.898,2
тис.грн.(+17,3%), з них за рахунок освітньої субвенції 19 млн.331,9 тис.грн., або
73,3% 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 129,6 тис.грн., або 0,5% в
загальній сумі, додаткової дотації 3 млн.682,7 тис.грн. або 16,4% в загальній
сумі, коштів районного бюджету 2 млн.221,3 тис.грн або 8,4% в загальній сумі,
субвенцій з місцевих бюджетів 82,6 тис.грн., або 0,3% в загальній сумі, коштів
районного бюджету 4 млн. 602,2 тис.грн., або 17,5% в загальній сумі.
На оплату праці з нарахуваннями видатки склали 24 млн.651,9 тис.грн., та
більше до відповідного періоду минулого року на 4 млн.705,4 тис.грн. (+23,6%)
з них за рахунок освітньої субвенції 19 млн.282,0 тис.грн. (98% до плану), за
рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету 129,6 тис.грн.(100%), за рахунок додаткової дотації 2
млн.168,8 тис.грн.(100%), за рахунок коштів районного бюджету 3 млн.071,5
тис.грн.(100%).
По спеціальному фонду видатки склали 385,0 тис.грн.(або на 76,8
тис.грн.(-16,6%) 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 208,5 тис.грн.(на капітальний ремонт
покрівлі будівлі Долішньошепітського НВК – 70,0 тис.грн., проектнокошторисна документація по капітальному ремонту Банилівській ЗОШ І-ІІІ ст.
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–18,2 тис.грн., капітальний ремонт вбиралень у Берегометській ЗОШ І-ІІІ ст.
№2 – 120,0 тис.грн).
- на утримання методичного відділу видатки склали 228,7 тис.грн. (99,1%
до уточненого плану на І-й квартал 2020 року) та більше до відповідного
періоду 2019 року на 21,4 тис.грн.(+10,3%), з них на оплату праці з
нарахуваннями –209,0 тис.грн., або більше на 23,2 тис.грн. (+12,5%);
- на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти видатки по
загальному фонду склали 493,2 тис.грн.(99,7 % до уточненого плану на І-й
квартал 2020 року) та більше до попереднього року на 29,3 тис.грн. (+6,3%), з
них на оплату праці з нарахуваннями – 464,3 тис.грн., або більше на 28,4
тис.грн. (+6,5%) до 2019 року;
- на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів видатки
склали 215,6 тис.грн.(52,6% до уточненого плану на І-й квартал 2020 року) та
більше до попереднього року на 73,3 тис.грн.(+51,5%), з них на оплату праці з
нарахуваннями – 206,7 тис.грн., або більше на 73,1 тис.грн. (+54,7%) до 2019
року.
По головному розпоряднику коштів “Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації” видатки склали всього 2 млн.066,1 млн.грн., в
тому числі загального фонду на утримання установ і здійснення заходів та
виплат склали 1 млн. 851,5 тис.грн. (92,1% до уточненого плану на І- й квартал
2020 року) та менше відповідного періоду попереднього року на 67 млн.513,2
тис.грн.(-97,3%) у зв’язку із фінансуванням у січні-березні 2019 року субвенцій
з державного бюджету на надання різних видів допомоги, пільг та субсидій.
Видатки спеціального фонду – 214,6 тис.грн. (99,4% до уточненого плану на І-й
квартал 2020 року), або більше відповідного періоду попереднього року на
75,0 тис.грн., або на 53,7%.
Із загальної суми видатки загального фонду на утримання Вижницького
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг), склали всього 1 млн.472,6 тис.грн., в тому числі загального фонду 1
млн.257,8 тис.грн., з них за рахунок районного бюджету 764,2 тис.грн.(60,7%
від загальної суми видатків), Вижницького міського бюджету 356,4
тис.грн.(28,3% від загальної суми видатків), Вашківецького міського бюджету
138,9 тис.грн. (11% від загальної суми видатків), що в порівнянні з відповідним
періодом попереднього року більше на 139,3 тис.грн., або на 12,4%, в т.ч. по
районному бюджету більше на 59,3 тис.грн.(+8,4%), Вижницькому міському
бюджету більше на 71,5 тис.грн.(+25%), Вашківецькому міському бюджету
більше на 8,5 тис.грн.(+6,5%).
Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 1 млн.230,3
тис.грн.(88,4% до уточненого плану на І-й квартал 2020 року), або на 159,3
тис.грн.(+14,9%) більше відповідного періоду минулого року, харчування – 2,4
тис.грн. (24% до уточненого плану на І-й квартал 2020 року), або менше на 1,4
тис.грн. (-36,8%) до відповідного періоду 2019 року, оплату комунальних
послуг і енергоносіїв – 14,6 тис.грн. (58,1% до уточненого плану на І-й квартал
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2020 року), або менше на 16,4 тис.грн. до відповідного періоду 2019 року (52,9%).
Вартість проживання одного підопічного в місяць склала 5,9 тис.грн., що
більше на 0,3 тис.грн. в порівнянні із відповідним періодом 2019 року, або на
5,3%.
Вартість харчування одного ліжко-дня підопічних в стаціонарному
відділенні для постійного або тимчасового проживання в загальному склала
52,97 грн., в т.ч. за рахунок загального фонду 8,08 грн., спеціального фонду в
сумі 44,89 грн., що в порівнянні із вартістю харчування у відповідному періоді
2019 року більше на 1,77 грн., або на 3,4%.
Із загальної кількості підопічних (25) на обслуговуванні знаходились 11
підопічних (44%) з місцевих рад району, 8 підопічних з Вижницького міської
ОТГ (32%), 4 підопічних з Вашківецького міської ОТГ(16%) та 2- з інших
районів області(8%). 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-й квартал 2020 року надійшло коштів у вигляді субвенцій від
об’єднаних територіальних громад в загальній сумі 526,2 тис.грн., або 100% до
уточненого плану на І-й квартал 2020 року, в тому числі:
Вашківецької міської територіальної громади в сумі 152,6 тис.грн., або
100% до плану на І-й квартал 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 139,6 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 373,6
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 367,0 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 6,6 тис.грн.
Видатки по КПКВМБ 3032 “Надання пільг окремим категоріям громадян
з оплати послуг зв’язку” за І-й квартал 2020 року склали 8,6 тис.грн. (кошти
районного бюджету в сумі 3,6 тис.грн., з Вижницького міського бюджету в сумі
3,2 тис.грн. та Вашківецького міського бюджету в сумі 1,8 тис.грн.), при
уточненому плані на І-й квартал 2020 року 48,8 тис.грн., або 17,6%.
За І-й квартал 2020 року на виконання заходів районної комплексної
програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота"
на 2019-2021 роки профінансовано 74,7 тис.грн., або 99,6% до уточненого
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плану на І-й квартал 2020 року, що на 8,9 тис.грн. менше у порівнянні із
відповідним періодом минулого року, або на 10,6%.
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 10,0 тис.грн., або 48,5%
до уточненого плану на І-й квартал 2020 року, та більше на 2,5 тис.грн.(+33,3%)
до відповідного періоду 2019 року. Дані кошти використано на виплату
матеріальної допомоги одному учаснику АТО.
По головному розпоряднику коштів “Вижницька районна державна
адміністрація” видатки загального фонду за І-й квартал 2020 року склали
12млн.893,7 тис.грн., що на 12 млн.615,6 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 видатки в поточному кварталі не проводились;

за бюджетною програмою “Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді” на утримання центру
соціальних служб для молоді – 71,5 тис.грн., що на 0,4 тис.грн.(+0,6%) більше
до минулого року;

за бюджетною програмою “Сприяння розвитку малого та
середнього підприємництва” на виконання заходів Програми розвитку малого
та середнього підприємництва у Вижницькому районі на 2019-2020 роки
видатки в поточному кварталі 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 поточному кварталі 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 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 0,5 тис.грн., 2,9% до уточненого
плану на звітний період та на 0,5 тис.грн. більше попереднього року;

за бюджетною програмою “ Фінансова підтримка засобів масової
інформації ”
на виконання заходів комплексної програми розвитку
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інформаційної та видавничої галузей Вижницького району на 2018-2020 роки
видатки в поточному кварталі не проводились;

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 поточному кварталі не проводились.

за бюджетною програмою “Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку
регіонів видатки склали 288,0 тис.грн., 100% до уточненого плану на звітний
період та на 178 тис.грн.(в 2 рази) більше до попереднього року.
Видатки на утримання закладів охорони здоров’я району за І квартал
поточного року склали всього 13 млн.005,5 тис.грн., з них по загальному фонду
склали 12 млн.533,6 тис.грн., що становить 99,0% до уточненого плану на
звітну дату (-131,4 тис.грн.) та на 9,6% (+1млн.101,0 тис.грн.) більше минулого
року, з них за рахунок:
медичної субвенції всього – 10млн.508,5 тис.грн.(80,8% в загальній сумі
видатків на галузь), з них по загальному фонду 10 млн.287,8 тис.грн.(79,1% в
загальній сумі видатків на галузь), або більше на 761,8 тис.грн.(+8,0%) до І
кварталу 2019 року, з них медичної субвенції з державного бюджету видатки
склали 4 млн.778,4 тис.грн.(36,7% в загальній сумі), медичної субвенції з
Вижницького міського бюджету 3млн.028,6 тис.грн.(23,3% в загальній сумі),
Вашківецького міського бюджету 2 млн.059,3 тис.грн.(15,8% 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 - 249,9 тис.грн.(1,9% в загальній
сумі видатків);
за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на централізовані
заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет - 421,5
тис.грн.(3,2% в загальній сумі видатків);
за рахунок коштів районного бюджету 2 млн.182,6 тис.грн.(20,8% до
загальної суми видатків на медицину), в тому числі по загальному фонду в сумі
1 млн.931,4 тис.грн.( в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями – 710,0 тис.грн.,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1млн.039,4 тис.грн., на
централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 79,2 тис.грн.,), на придбання безкоштовних медикаментів пільгової категорії
населення – 102,8 тис.грн., по спеціальному фонду в сумі 251,2 тис. грн., з них
на капітальний ремонт пологового відділення КНП "Вижницька районна
лікарня";
за рахунок коштів іншої субвенції з місцевих бюджетів в сумі 65,0
тис.грн. (0,5% в загальній сумі видатків);
Із загальної суми видатків загального фонду видатки на оплату праці з
нарахуваннями склали 9 млн.973,6 тис.грн., що більше на 1 млн.100,8
тис.грн.(+12,4%) порівняно з попереднім звітним періодом; видатки на
медикаменти і перев’язувальні матеріали та відшкодування витрат, пов'язаних з
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відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які
мають на це право відповідно до законодавства – 924,3 тис.грн., що більше на
95,4 тис.грн.(+11,5%) до звітного періоду 2019 року; харчування – 148,7
тис.грн., що більше на 44,1 тис.грн.(+42,2%) до звітного періоду 2019 року;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв –2 млн.289,3 тис.грн. що більше на
94,8 тис.грн.(+7,9%) до звітного періоду 2019 року . При цьому, станом на 01
квітня поточного року наявна незареєстрована заборгованість по заробітній
платі з нарахуваннями склала в сумі 1 млн.708,0 тис.грн., у зв’язку з
відсутністю планових асигнувань та внаслідок скорочення з 25 березня 122
штатних одиниць та виплатою їм розрахункових та компенсаційних виплат
згідно законодавства в сумі 1 млн.332,3 тис.грн.
Штатна чисельність працівників по КНП «Вижницька районна лікарня»
станом на 01.04.2020 року становить 357 одиниць та фактично зайнятих 342
одиниці. Ліжковий фонд по звичайних стаціонарах станом на 01.04.2020 року
становить 179 ліжок. Кількість ліжко-днів за звітний період становить 17,3 тис.
ліжно-днів.
Фактична вартість медикаментів на один ліжко-день в лікарні становила
11,72 грн., що на 1,95 грн. (+20%) більше від планової вартості (9,77 грн.) та на
2,41 грн. (-17,1%) менше від фактичної вартості за звітний період 2019 року,
харчування – 12,39 грн., що на 0,71 грн. (+6,1%) більше від планової вартості
(11,68 грн.) та на 1,33 грн. (+12,0%) більше від фактичної вартості за звітний
період 2019 року).
Із загальної суми видатків видатки за бюджетною програмою
“Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню ” склали 12
млн.298,2 тис.грн., в тому числі загального фонду 11 млн.826,3 тис.грн., що
становить 100% до уточненого плану на звітний період та на 1 млн.184,5
тис.грн. більше (+11,1%) до І кварталу 2019 року, з них на оплату праці з
нарахуваннями 9 млн.973,6тис.грн., в тому числі за рахунок коштів районного
бюджету в сумі 710,0 тис.грн., та більше на 1млн.100,8 тис.грн.(+12,4%) до
звітного періоду 2019 року .
За бюджетною програмою “Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги ”
видатки склали 17,3 тис.грн., в тому числі загального фонду 17,3 тис.грн., що
становить 36,3% до уточненого плану на звітний період та на 36,2 тис.грн.
менше(-47,8%) до аналогічного періоду 2019 року у зв’язку з реалізацію
медичної реформи в частині надання первинної медичної допомоги. Зазначені
кошти спрямовано на оплату енергоносіїв.
За бюджетною програмою “Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно - поліклінічними закладами (відділеннями)” склали
102,8 тис.грн., в тому числі загального фонду – 102,8тис.грн., що становить 91,1
% до уточненого плану на звітний період та на 54,0 тис.грн. більше (в 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.
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Видатки на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет склали 565,6 тис.грн., що становить 88,9% до уточненого
плану на звітний період та на 162,0 тис.грн. більше (+40,1%) до звітного
періоду 2019 року, в тому числі за рахунок коштів медичної субвенції з
обласного бюджету в сумі 421,5 тис.грн.(74,5% до загальної суми), коштів
районного бюджету в сумі 79,2 тис.грн.(14% до загальної суми), коштів іншої
субвенції з місцевих бюджетів в сумі 65,0 тис.грн.(11,5% 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.
Кредиторська заборгованість по централізованих заходах з лікування
хворих на цукровий та нецукровий діабет на 01.04.2020 року склала 53,5
тис.грн., яка незареєстрована у зв»язку з відсутністю асигнувань.
За бюджетною програмою “Інші програми та заходи у сфері охорони
здоров’я ” проведено видатки в сумі 21,6 тис.грн., або 59,0% до уточненого
плану на звітний період та менше на 202,3 тис.грн. (-90,4%) до звітного 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 1 млн. 324,4 тис.грн., що становить 94,6% до
уточненого плану на І-й квартал 2020 року та більше в спів ставних умовах на
34,3 тис.грн. до відповідного періоду минулого року. Із загальної суми видатків
видатки на оплату праці з нарахуваннями склали -1 млн.246,1 тис.грн., що
становить 97,8% до уточненого плану на І-й квартал 2020 року та більше на
58,4 тис.грн.(+4,9%) відповідного періоду минулого року, оплату комунальних
послуг та енергоносіїв – 0,8 тис.грн., або менше на 12,0 тис.грн.(-93,8 %) до
відповідного періоду минулого року.
На утримання школи естетичного виховання дітей району
профінансовано 755,4тис.грн., або більше ніж у відповідному періоді 2019 року
на 93,3тис.грн.(+11,1%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 754,1 тис.грн.,
або більше на 93,5 тис.грн. (+14,1%) до відповідного періоду 2019 року.
На здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної
цільової соціальної програми «Молодь України» - 2,8 тис.грн., або менше на 0,6
тис.грн. до відповідного періоду минулого року.
На утримання бібліотеки видатки загального фонду склали 173,6 тис.грн.,
або менше на 43,9 тис.грн. до відповідного періоду 2019 року (-20,2%), (в тому
числі за рахунок коштів районного бюджету менше на 96,5 тис.грн., більше за
рахунок коштів іншої субвенції від Вижницької міської ОТГ на 52,6 тис.грн.,
яку у 2019 році не надавали), з них на оплату праці з нарахуваннями – 173,1
тис.грн., що менше на 43,5 тис.грн. (-20,1%) до відповідного періоду 2019
року.
На утримання районного будинку народної творчості та дозвілля – 149,4
тис.грн., або менше на 2,8 тис.грн. (-1,8%) до відповідного періоду 2019 року (
в тому числі менше за рахунок коштів районного бюджету в сумі 70,5 тис.грн.,
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більше на 67,7 тис.грн. за рахунок коштів іншої субвенції від Вижницької
міської ОТГ, яку не надавали у 2019 році ), з них на оплату праці з
нарахуваннями – 148,9 тис.грн., що більше на 5,3 тис.грн.(+3,7%) до
відповідного періоду 2019 року.
На інші культурно-освітні заклади та заходи (народні колективи та
централізовану бухгалтерію) – 172,9 тис.грн., або менше до відповідного
періоду 2019 року на 1,,5тис.грн. (-0,9%), (в тому числі менше за рахунок
коштів районного бюджету в сумі 34,0 тис.грн., більше на 32,5 тис.грн. за
рахунок коштів іншої субвенції від Вижницької міської ОТГ, яку у 2019 році не
надавали ), з них на оплату праці з нарахуваннями – 170,1 тис.грн., або більше
до відповідного періоду 2019 року на 3,1 тис.грн. (+1,8%), з них народні
колективи на оплату праці з нарахуваннями 72,9 тис.грн.
На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських
видів спорту – 9,7 тис.грн., або 97,3% до уточненого плану на І-й квартал 2020
року та менше на 21,7 тис.грн. до відповідного періоду минулого року, або на
69,1%.
На фінансову підтримку на утримання місцевих осередків (рад)
всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості – 60,5
тис.грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями 3,5 штатних одиниць, або
100% до уточненого плану на І-й квартал 2020 року та більше на 12,1 тис.грн.
до відповідного періоду минулого року, або на 25%.
Видатки спеціального фонду склали 45,4 тис.грн., або 69,6% до
уточненного плану на І-й квартал 2020 року.
За І-й квартал 2020 року надійшло власних надходжень, отриманих як
плата за послуги, що надаються бюджетними установами, в загальній сумі 34,5
тис.грн., що становить 91% до уточненого плану на І-й квартал 2020 року та на
15,0 тис.грн.(-30,3%) менше до відповідного періоду 2019 року, в тому числі:
від плати за навчання в школі естетичного виховання дітей – 34,2 тис.грн., або
менше на 3,5 тис.грн. (-9,3%) до відповідного періоду 2019 року, проведення
вистав та концертів народними колективами та культурно-масових заходів – 0,3
тис.грн., або на 9,4 тис.грн., менше відповідного періоду минулого року, або на
96,9%.
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 4,3 тис.грн.(на 01.04.2020 р. склала 43,9 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.)
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зменшився на 3,3 тис.грн. і станом на 01.04.2020 р. склала 166,4 тис.грн.,
протермінова дебіторська заборгованість в сумі 155,1 тис.грн., в т.ч. за рахунок
власних коштів бюджетних установ – 11,3 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 4,7
тис.грн. і станом на 01.04.2020 р. складає 39,1 тис.грн., термін оплати якої не
настав – відсутня).
По доходах кредиторська заборгованість на звітну дату складає 39,1
тис.грн., з них: по відділу освіти – 39,1 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 01.04.2020 року залучено додатково коштів в сумі 33,6
тис.грн.
ТРАНСФЕРТИ, ОДЕРЖАНІ З ДЕРЖАВНОГО, ОБЛАСНОГО
БЮДЖЕТУ ТА ІНШИХ БЮДЖЕТІВ, НАДАНІ ТРАНСФЕРТИ
МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ
До районного бюджету надійшло трансфертів у сумі 41 млн.309,7
тис.грн., або 28% до плану на 2020 рік, 99,9% до плану на звітну дату, та на 62,2% (-67млн.953,2тис.грн.) менше, ніж за відповідний період минулого року.
Питома вага трансфертів у всіх доходах району становить 83%.
Із загальної суми трансфертів надійшло з державного бюджету в сумі 32
млн.178,7 тис.грн. з них: базової дотації 7 млн.691,1 тис.грн., або 100% до
плану та на 1 млн.618,8 тис.грн.(+26,6%) більше до відповідного періоду
минулого року, освітньої субвенції з державного бюджету 19млн.709,2тис.грн.,
або 100% до плану та на 2 млн.258,5тис.грн. (+12,9%) більше відповідного
періоду минулого року, медичної субвенції з державного бюджету надійшло 4
млн.778,4тис.грн., або 100% до плану та на 358,7 тис.грн.(+8,1%) більше
відповідно.
Додаткової дотації з обласного бюджету на здійснення переданих з
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони
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здоров`я 2 млн.482,8 тис.грн., або 100% до плану та на 2 млн.470,2 тис.грн.(49,9%) менше до минулого року.
Надійшло цільових субвенцій з обласного бюджету в сумі 5 млн.719,6
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) – 208,1 тис.грн., або 100% до плану та на 3,7
тис.грн.(+1,8%) більше минулого року;
- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам
з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету – 129,6 тис.грн., бо 100% до плану та на 66,3
тис.грн.(+104,7%) більше до минулого 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 361,3 тис.грн.(+7,2%) більше 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.;
Отримано іншої субвенції з міських, селищного, сільських бюджетів
районним бюджетом по загальному фонду в загальній сумі 928,6 тис.грн., або
95,9% до плану в тому числі: з Вижницького міського бюджету - в сумі 600,0
тис.грн., з них: на утримання трудового архіву-17,4 тис.грн.(100% до плану),
видатки Вижницького територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) 367,0 тис.грн.(100%), на утримання установ
культури 179,0 тис.грн.(100% до плану), на відшкодування за надані пільги з
оплати послуг зв’язку 6,6 тис.грн. (100% до плану на звітний період), на
забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий діабет
30,0тис.грн.(100%); Вашківецького міського бюджету в сумі 217,6 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 територіального центру
соціального обслуговування(надання соціальних послуг) 139,6 тис.грн.(100%),
на відшкодування за надані пільги з оплати послуг зв’язку 13,0 тис.грн. (100%
до плану на звітний період); 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 66,1
тис.грн., з них на 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.
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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 –
4 млн. 823,2тис.грн., або 100% до плану та на 308,6 тис.грн. (+6,8%) більше
минулого року.
ФІНАНСУВАННЯ РАЙОННИХ ПРОГРАМ
На фінансування місцевих програм з районного бюджету за І-й квартал
2020 року спрямовано коштів у загальній сумі 2 млн.002,2 тис.грн., або 90,1%
до уточненого плану на І-й квартал 2020 року, в т.ч. коштів районного бюджету
1 млн. 997,2 тис.грн.,або 90,1% 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 – 19,6 тис.грн.,
або 95,1% до уточненого плану на І-й квартал 2020 року та менше на 1,4
тис.грн. до відповідного періоду минулого року, або на 6,7%;
- на фінансування районної програми підтримки діяльності Вижницької
районної організації ветеранів України на 2017-2021 роки – 17,8 тис.грн., або
79,5% до уточненого плану на І-й квартал 2020 року та більше на 1,0 тис.грн. до
відповідного періоду минулого року, або на 6,0 %;
на фінансування районної комплексної програми розвитку місцевого
самоврядування Вижницького району на 2017-2021 роки – 27,2 тис.грн., або
98,2% до уточненого плану на І-й квартал 2020 року, у відповідному періоді
минулого року дана програма не фінансувалась;
- на фінансування комплексної програми розвитку інформаційної та
видавничої галузей Вижницького району на 2018-2020 роки – 6,5 тис.грн., або
10,0% до уточненого плану на І-й квартал 2020 року та менше на 49,0 тис.грн.
до відповідного періоду минулого року, або на 88,3%;
- на фінансування комплексної програми фінансової підтримки
КНП «Вижницька центральна районна лікарня» Вижницької районної ради
на 2019-2021 роки – 1 млн.356,0 тис.грн., або 95,0% до уточненого плату на Ій квартал 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 – 128,9 тис.грн., або 80,4% до уточненого
плану на І-й квартал 2020 року, у відповідному періоді минулого року дана
програма не діяла та не фінансувалась;
на фінансування програми забезпечення призову громадян на
військову службу до Збройних сил України на 2016-2020 роки – 0,5 тис.грн.,
або 4,8% до уточненого плану на І-й квартал 2020 року, та більше на 0,5
тис.грн., або на 100% 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 – 10,0 тис.грн., або 28,1% до уточненого плану на
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І-й квартал 2020 року, що менше на 11,1 тис.грн., або на 52,6% 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 – 50,0 тис.грн., або 100% до
уточненого плану на І-й квартал 2020 року та менше на 10,0 тис.грн., або в 15
раз 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 100% до уточненого плану на І-й квартал 2020 року, або більше на
170,0 тис.грн. до відповідного періоду минулого року, або в 15 раз;
- на фінансування районної програми підвищення ефективності
виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної
регіональної політики та впровадження реформ на 2019-2021 роки – 33,0
тис.грн., або 100% до уточненого плану на І-й квартал 2020 року, у
відповідному періоді минулого року дана програма не фінансувалась;
на фінансування програми оздоровлення і відпочинку дітей та
розвитку молодіжної політики Вижницького району на 2016-2020 роки – 2,8
тис.грн., або 62,2% до уточненого плану на І-й квартал 2020 року та менше на
0,6 тис.грн. до минулого року, або на 17,6%;
на фінансування районної комплексної програми соціальної
підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2019-2021 роки –
74,7 тис.грн., або 99,6% до уточненого плану на І-й квартал 2020 року та менше
на 8,9 тис.грн. до відповідного періоду минулого року, або на 10,6%;
на фінансування районної цільової програми розвитку фізичної
культури і спорту на 2018-2020 роки 70,2 тис.грн., або 94,2% до уточненого
плану на І-й квартал 2020 року та більше на 38,8 тис.грн. до минулого року,
або на 123,6%.
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 І-го кварталу 2020 року кошти резервного фонду не
використовувались.

Дякую за увагу!
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення

«Про затвердження звіту про виконання
районного бюджету за І-ий квартал 2020 року» за основу:
За – 19, проти – 0, утримались – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
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прийняти рішення

«Про затвердження звіту про виконання

районного бюджету за І-ий квартал 2020 року» в цілому:

За – 19, проти – 0, утримались – 0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийняти (42-36/20 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):
1. Дохідна частина районного бюджету по загальному фонду
збільшується в цілому на 122,0 тис. грн. за рахунок:
1) Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 122,0 тис.грн.
яка передбачається відділу освіти Вижницької райдержадміністрації за
напрямом «Ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів
загальної середньої освіти;
ІІ. По фінансуванню (додаток 1):
1. Розподіляється вільний залишок коштів районного бюджету, що
утворився на початок бюджетного періоду в сумі 174 тис. 500 грн., в тому числі
по загальному фонду в сумі 150,0 тис.грн., по спеціальному фонду в сумі
24тис.500 грн.
2. Збільшується обсяг коштів, що передаються із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на 638 тис.107 грн.
ІІ. По видатках (додатки 3, 4, 5, 6 ):
Видаткова частина районного бюджету збільшується в цілому на
272,0тис. грн., в тому числі за загальним фондом зменшується на 366 тис.107
грн., за спеціальним фондом збільшується на 638 тис.107 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 1 млн.128 тис.420 грн.
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По районній раді збільшено видатки по загальному фонду на 69 тис.
120 грн., з них:
за бюджетною програмою 0113192 «Надання фінансової підтримки
громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має
соціальну спрямованість» збільшуються асигнування на 69 тис. 120 грн., які
будуть спрямовані на виконання Районної програми підтримки діяльності
Вижницької районної організації ветеранів, політв’язнів та репресованих
України на 2017-2021 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 69 тис.120 грн.
По районній державній адміністрації збільшено видатки в цілому на
600,0 тис.грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 350,0 тис.грн., по
спеціальному фонду в сумі 250,0 тис. грн., з них :
по загальному фонду за бюджетною програмою 0218410 «Фінансова
підтримка засобів масової інформації» збільшуються асигнування на 30,0
тис.грн. за рахунок вільного залишку коштів загального фонду районного
бюджету, що утворився на початок року, в тому числі на виконання
Комплексної програми розвитку інформаційної та видавничої галузей
Вижницького району на 2018-2020 роки на книговидання (лист районної
державної адміністрації від 20.05.2020 №01.34-615);
по загальному фонду за бюджетною програмою 0219800 «Субвенція з
місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціальноекономічного розвитку регіонів» збільшуються асигнування на 320,0 тис.грн. за
рахунок залишку коштів загального фонду районного бюджету, що утворився
на початок року, в тому числі на виконання Програми розвитку цивільного
захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації у Вижницькому районі на 2016-2019 роки в сумі 50,0
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 70,0
тис.грн. (лист районної державної адміністрації від 25.05.2020 №01.34-634); на
виконання Програми протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і
порядку у Вижницькому районі на 2016-2020 роки в сумі 200,0 тис.грн. (лист
Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області від 05.05.2020
№75/41/28) за рахунок зменшення асигнувань в сумі 200,0 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,
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інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами», по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»;
по спеціальному фонду за бюджетною програмою 0212010
«Багатопрофільна медична допомога населенню» збільшуються асигнування
по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)»на 250,0тис.грн., які будуть спрямовані на придбання матеріалів
для перекриття даху терапевтично - педіатричного відділення КНП
«Вижницька районна лікарня» (лист комунального некомерційного
підприємства «Вижницька районна лікарня» Вижницької районної ради від
11.06.2020 №01-22/904) 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 250 тис.грн.
По відділу освіти райдержадміністрації збільшено видатки в цілому
на 22,0 тис. грн., в тому числі по загальному фонду зменшуються на
366тис.107грн., по спеціальному фонду збільшуються на 388 тис.107 грн. , з
них:
по спеціальному фонду за бюджетною програмою 0611020 «Надання
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами», по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та
предметів довгострокового користування» збільшуються асигнування на 122,0
тис. грн. за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, які будуть
спрямовані на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів
загальної середньої освіти.
У межах затверджених видатків по загальному фонду здійснюється
перерозподіл за бюджетними програмами та між кодами економічної
класифікації видатків та джерелами фінансування (лист відділу освіти
райдержадміністрації від 12.06.2020 року №559) а саме:
за бюджетною програмою по загальному фонду «Надання загальної
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школоюдитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами» зменшуються асигнування на 700,0 тис.грн., в тому
по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 700,0 тис.грн. за рахунок економії
коштів по харчуванню в загальноосвітніх та дошкільних закладах на час
вжиття карантинних заходів з 06 березня по 31 травня п.р., які спрямовуються
за бюджетною програмою по спеціальному фонду «Надання загальної
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школоюдитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами»- збільшуються асигнування на 700,0 тис.грн., в тому
по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» в сумі 700,0 тис.грн.
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Відповідно до довідки від 14.04.2020 року №01-19/218 «Про
правильність складання
кошторисів доходів і видатків установ, що
фінансуються через відділ освіти Вижницької райдержадміністрації та
відповідних до нього розрахунків на 2020 рік», з метою забезпечення повноти
планування видатків 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» зменшуються асигнування на 100,0 тис.грн.,
в тому числі по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 76 тис. 500 грн., по КЕКВ
2120 «Нарахування на оплату праці» на 23 тис. 500 грн. та збільшуються
асигнування за бюджетною програмою по загальному фонду «Надання
дошкільної освіти»- в сумі 100,0 тис.грн., які спрямовуються на оплату праці,
в тому числі по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 76 тис. 500 грн., по КЕКВ
2120 «Нарахування на оплату праці» на 23 тис. 500 грн.
Крім того, 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» зменшуються асигнування на 100,0 тис.грн.,
в тому по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 300,0 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 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 200,0 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 200 тис.грн.
Відповідно до листа відділу освіти від 15.06.2020 року №563 у межах
затверджених видатків 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» зменшуються асигнування по
спеціальному фонду на 433 тис.893грн. по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання
і предметів довгострокового користування» та збільшуються асигнування по
загальному фонду на 433 тис. 893грн., по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар», за рахунок:
освітньої субвенції на придбання обладнання та спеціальних засобів
корекції психофізичного розвитку для підтримки осіб з особливими освітніми
потребами з видатків розвитку на видатки споживання в сумі 250 тис.300 грн.;
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» в сумі 174 тис. 850 грн.;
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коштів районного бюджету на співфінансування субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в сумі 8 тис.
743грн.
По сектору культури, молоді та спорту райдержадміністрації з
метою забезпечення видатків на ІІ-ге півріччя п.р., які не були заплановані,
збільшено видатки по загальному фонду на 109 тис.300 грн., в тому числі:
за бюджетною програмою 1014030 «'Забезпечення діяльності
бібліотек» збільшуються асигнування на 100 тис. грн., з них по КЕКВ 2111
«Заробітна плата» на 82тис.грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»
на 18тис. грн.;
за бюджетною програмою 1013210 «Організація та проведення
громадських робіт» 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 1тис.680 грн.
У межах затверджених видатків по загальному фонду здійснюється
перерозподіл за бюджетними програмами та між кодами економічної
класифікації видатків та джерелами фінансування, а саме:
за бюджетною програмою 1014081 «Забезпечення діяльності інших
закладів в галузі культури і мистецтва» зменшуються асигнування на 183
тис.700 грн., з них по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 154 тис. 600 грн., по
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на 29тис.100 грн.;
за бюджетною програмою 1014030 «Забезпечення діяльності
бібліотек» збільшуються асигнування на 1 тис.900 грн., з них по КЕКВ 2111
«Заробітна плата» на 1 тис. 100 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату
праці» на 800 грн.;
за бюджетною програмою 1014060 «Забезпечення діяльності
палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних
закладів» збільшуються асигнування на 24 тис.700 грн., з них по КЕКВ 2111
«Заробітна плата» на 19 тис. 300 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату
праці» на 5 тис.400 грн.;
за бюджетною програмою 1011100 «Надання спеціальної освіти
школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними,
театральними, хоровими, мистецькими)»
збільшуються асигнування на
157тис.100 грн., з них по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 134,0 тис. грн., по
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на 23 тис.100 грн.
По фінансовому управлінню районної державної адміністрації у
зв’язку з тим, що внаслідок необхідності вжиття заходів, пов'язаних із
запобіганням виникненню та ліквідацією надзвичайної ситуації природного
характеру, спричиненої поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19
на території Вижницького району та використанням запланованих коштів
резервного фонду за бюджетною програмою «Резервний фонд» збільшуються
асигнування на 500,0 тис. грн. за рахунок скорочення обсягу асигнувань по
управлінню
соціального
захисту
населення
Вижницької
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райдержадміністрації за бюджетною програмою «Компенсаційні виплати на
пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»
по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» по загальному фонду на 500 тис.грн.
Надається інша субвенція з районного бюджету по загальному фонду
Слобода - Банилівському сільському бюджету в сумі 50,0 тис. грн. на виплату
заробітної плати з нарахуваннями (лист виконавчого комітету Слобода –
Банивської сільської ради від 10.06.2020 року №30) 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 50,0
тис.грн.
Надається інша субвенція з районного бюджету по загальному фонду
Сторожинецькому районному бюджету в сумі 50,0 тис. грн. для КНП
«Сторожинецька ЦРЛ» на оплату енергоносіїв, в якому лікуються пацієнти,
жителі населених пунктів Вижницького району хворі на COVID-19 (лист
Сторожинецької районної державної адміністрації та Сторожинецької районної
ради від 15.05.2020 року №856/01-27) 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 50,0
тис.грн.
Надається інша субвенція з районного бюджету по спеціальному фонду
Слобода - Банилівському сільському бюджету в сумі 24 тис.500 грн. на
проведення заходів із захисту земель від підтоплення та затоплення за рахунок
вільного залишку коштів районного бюджету по спеціальному фонду, що
утворився на початок бюджетного періоду від надходження втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
Затверджуються розпорядження районної державної адміністрації,
прийняті в між сесійний період, зокрема: від 23.03.2020 №80 “Про уточнення
показників районного бюджету Вижницького району на 2020 рік ”, від
25.03.2020 року №84 “Про перерозподіл показників районного бюджету
Вижницького району на 2020 рік ”, від 07.04.2020 року №102 “Про уточнення
показників районного бюджету Вижницького району на 2020 рік”, від
14.05.2020 року №144 “Про уточнення показників районного бюджету
Вижницького району на 2020 рік” від 18.05.2020 року №148 “Про уточнення та
перерозподіл показників районного бюджету Вижницького району на 2020 рік”.
При цьому, в розпорядженні №148 від 18.05.2020 року відповідності до
постанови Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 року №237 «Деякі
питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» у 2020 році» (зі змінами), спрямовується сума коштів на
поточні видатки із виділених з обласного бюджету коштів субвенції з
місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
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середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету як капітальні видатки.
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!

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:
2.Фінансовому управлінню Вижницької районної державної
адміністрації при внесенні змін до районного бюджету на 2020 рік
врахувати видатки для фінансування, а саме:
Скоротити видатки в загальній сумі 300,0 тис.грн. по управлінню
соціального захисту населення райдержадміністрації за бюджетною програмою
«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом
окремим категоріям громадян» та спрямувати на збільшення видатків:
- Слобода-Банилівській сільській раді для надання іншої субвенції на
виплату заробітної плати з нарахуваннями апарату управління – 50,0 тис.грн.;
надати іншу субвенцію з Вижницького районного бюджету
Сторожинецькому районному бюджету на 2020 рік в сумі 50,0 тис.грн. для
фінансування КНП «Сторожинецька ЦРЛ» на оплату енергоносіїв, в якому
лікуються хворі на COVID – 19 з населених пунктів Вижницького району.
- Відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації виділити
додаткові кошти в сумі 200,0 тис.грн. за бюджетною програмою по загальному
фонду «Надання середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в
тому числі школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 2120 «Нарахування на
оплату праці»;
- Вижницькій районній державній адміністрації збільшити асигнування в
сумі 200,0 тис.грн., на виконання заходів відповідно до Програми протидії
злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку у Вижницькому районі
на 2016-2020 роки
на фінансування УСБУ в Чернівецькій області за
бюджетною
програмою
по
загальному
фонду
відділу
освіти
райдержадміністрації
«Надання
середньої
освіти
загальноосвітніми
навчальними закладами (в тому числі школою-дитячим садком, інтернатом при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» за
рахунок зменшення по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці», що були
спрямовані за рахунок залишку коштів загального фонду районного бюджету,
що утворився на початок року відповідно до рішення сесії районної ради від
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05.03.2020 року №09-34/20 «Про внесення змін до районного бюджету
Вижницького району на 2020 рік».
2.1.Фінансовому управлінню Вижницької районної державної
адміністрації до пленарного засідання тридцять шостої сесії районної ради
сьомого скликання, яка відбудеться 18 червня 2020 року вивчити питання
можливості здійснення перерозподілу асигнувань по відділу освіти
райдержадміністрації в сумі 250300 грн. та 183593 грн. з КЕКВ 3110
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на КЕКВ
2210 »Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (копія листа додається) і
надати пропозиції щодо можливості включення змін до рішення «Про внесення
змін до районного бюджету на 2020 рік».

ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення

«Про внесення змін до районного бюджету
Вижницького району на 2020 рік». за основу:
За – 19, проти – 0, утримались – 0.
Голосували: прийняти рішення «Про внесення змін до районного
бюджету Вижницького району на 2020 рік» в цілому:
За – 19, проти – 0, утримались – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти (43-36/20 додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення

«Про надання дозволу на списання основних

засобів підприємств, установ, організацій, які використовують майно, що
належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст
Вижницького району» за основу:

За – 19, утримались – 0, проти – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення

«Про надання дозволу на списання основних

засобів підприємств, установ, організацій, які використовують майно, що
належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст
Вижницького району» в цілому:

За – 19, утримались – 0, проти – 0.

32

ВИРІШИЛИ:
Рішення прийняти (44-36/20 додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення
власності

«Про формування переліку об’єктів спільної

територіальних

громад

сіл,

селища,

міст

району,

які

передаватимуться в оренду без проведення аукціону (Переліку другого
типу), та надання права оренди окремого майна» за основу:

За – 19, утримались – 0, проти – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення
власності

«Про формування переліку об’єктів спільної

територіальних

громад

сіл,

селища,

міст

району,

які

передаватимуться в оренду без проведення аукціону (Переліку другого
типу), та надання права оренди окремого майна» в цілому:

За – 19, утримались – 0, проти – 0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийняти (45-36/20 додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення

«Про надання в оренду рухомого майна та

встановлення пільгового розміру орендної плати» за основу:

За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення

«Про надання в оренду рухомого майна та

встановлення пільгового розміру орендної плати» в цілому:

За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийняти (46-36/20 додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
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прийняти рішення

«Про затвердження розпорядження голови

Вижницької районної ради від 29 квітня 2020 року № 30 «Про дострокове
припинення дії контракту з Кудрик Т.М.» за основу:

За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення

«Про затвердження розпорядження голови

Вижницької районної ради від 29 квітня 2020 року № 30 «Про
дострокове припинення дії контракту з Кудрик Т.М.» в цілому:
За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийняти (47-36/20 додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення

«Про затвердження Положення про порядок

відчуження майна спільної власності територіальних громад сіл, селища,
міст Вижницького району» за основу:

За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення

«Про затвердження Положення про порядок

відчуження майна спільної власності територіальних громад сіл, селища,
міст Вижницького району» в цілому:

За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийняти (48-36/20 додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення «Про відмову у безоплатній передачі рухомого та
нерухомого майна закладів охорони здоров’я зі спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність
Долішньошепітської територіальної громади» за основу:
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За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
Михайло АНДРЮК – голова районної ради.
Пропоную доповнити проєкт

рішення пунктами 2 та 3 наступного

змісту:
«2. При завершенні адміністративно - територіальної реформи в Україні
переглянути питання передачі об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міст Вижницького району, що знаходяться на території
Долішньошепітської

територіальної

громади

-

приміщення

амбулаторії

загальної практики сімейної медицини с.Долішній Шепіт та фельдшерськоакушерського пункту с.Лопушна, у комунальну власність громади, для
забезпечення її потреб в сфері охорони здоров’я.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних
відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій (НИКИФОРЯК Юрій).».

ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення «Про відмову у безоплатній передачі рухомого та
нерухомого майна закладів охорони здоров’я зі спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність
Долішньошепітської територіальної громади» в цілому:

За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийняти (49-36/20 додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення «Про звернення Долішньошепітської сільської
ради Вижницького району стосовно зміни меж адміністративно територіальної одиниці Вижницького району» за основу:

За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
ГОЛОСУВАЛИ:
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прийняти рішення «Про звернення Долішньошепітської сільської
ради Вижницького району стосовно зміни меж адміністративно територіальної одиниці Вижницького району» в цілому:

За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийняти (50-36/20 додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення

«Про деякі питання орендної плати за майно

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького
району на період карантинних заходів, встановлених для запобігання
поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19» за основу:

За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення

«Про деякі питання орендної плати за майно

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького
району на період карантинних заходів, встановлених для запобігання
поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19» в цілому:

За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийняти (51-36/20 додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення «Про роботу КУ «Інклюзивно - ресурсний центр»
по забезпеченню рівного доступу дітей з особливими освітніми потребами
до якісної освіти» за основу:

За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
ГОЛОСУВАЛИ:
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прийняти рішення «Про роботу КУ «Інклюзивно - ресурсний центр»
по забезпеченню рівного доступу дітей з особливими освітніми потребами
до якісної освіти» в цілому:

За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийняти (52-36/20 додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення

«Про розгляд звернень Асоціації органів

місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» за основу:

За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення

«Про розгляд звернень Асоціації органів

місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» в цілому:

За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийняти (53-36/20 додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення «Про внесення змін в склад колегії Вижницької
районної ради VІІ скликання» за основу:

За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення «Про внесення змін в склад колегії Вижницької
районної ради VІІ скликання» в цілому:

За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийняти (54-36/20 додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
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прийняти рішення

«Про затвердження розпорядження голови

Вижницької районної ради від 15 червня 2020 року № 20 «Про зміну назви
проектно-кошторисної документації з проведення будівельних робіт
приміщення КНП «Вижницька районна лікарня» Вижницької районної
ради» за основу:

За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення

«Про затвердження розпорядження голови

Вижницької районної ради від 15 червня 2020 року № 20 «Про зміну назви
проектно-кошторисної документації з проведення будівельних робіт
приміщення КНП «Вижницька районна лікарня» Вижницької районної
ради» в цілому:

За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийняти (55-36/20 додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення

«Про направлення звернення

до

депутата

Верховної Ради України ЗАРЕМСЬКОГО Максима щодо виділення
коштів на проведення капітального ремонту корпусів КНП«Вижницька
районна лікарня» Вижницької районної ради» за основу:

За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення

«Про направлення звернення

до

депутата

Верховної Ради України ЗАРЕМСЬКОГО Максима щодо виділення
коштів на проведення капітального ремонту корпусів КНП«Вижницька
районна лікарня» Вижницької районної ради» в цілому:

За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийняти (56-36/20 додається).
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ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення

«Про направлення звернення

до

Кабінету

Міністрів України щодо виділення додаткових коштів на функціонування
освітніх закладів в гірських населених пунктах району» за основу:

За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення

«Про направлення звернення

до

Кабінету

Міністрів України щодо виділення додаткових коштів на функціонування
освітніх закладів в гірських населених пунктах району» в цілому:

За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийняти (57-36/20 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
Татарина Ю.Д. стосовно прокосіння трави придорожних та перехресть» за

основу:
За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
Михайло АНДРЮК – голова районної ради.
ПРОПОНУЄТЬСЯ НАСТУПНИЙ ТЕКСТ РІШЕННЯ:
1. Депутатський запит депутата районної ради Татарина Ю.Д. стосовно
прокосіння трави придорожних та перехресть надіслати для розгляду та
відповідного реагування до міських, селищного, сільських голів та 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

Татарина Ю.Д. стосовно прокосіння трави придорожних та перехресть» в

цілому:
За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
Вирішили:
Рішення прийняти (58-36/20 додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення

«Про

запит депутата районної ради
Стринадко С.М. стосовно грейдерування дороги Коритне-Бережонка» за

основу:
За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
Михайло АНДРЮК – голова районної ради.
ПРОПОНУЄТЬСЯ НАСТУПНИЙ ТЕКСТ РІШЕННЯ:
1. Депутатський запит депутата районної ради Стринадко С.М. стосовно
грейдерування дороги Коритне-Бережонка надіслати для розгляду та
відповідного реагування 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 Стринадко
С.М. стосовно грейдерування дороги Коритне-Бережонка » в цілому:
За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
Вирішили:
Рішення прийняти (59-36/20 додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення
В.Ю.

«Про запит депутата районної ради Павлюка
стосовно надання дозволу УТМР на відстріл диких лисиць» за

основу:
За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
Михайло АНДРЮК – голова районної ради.
ПРОПОНУЄТЬСЯ НАСТУПНИЙ ТЕКСТ РІШЕННЯ:
1. Депутатський запит депутата районної ради Павлюка В.Ю.

стосовно
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надання дозволу УТМР на відстріл диких лисиць надіслати для розгляду та
відповідного реагування до Держпродспоживслужби.
2. За результатами розгляду проінформувати депутата та районну раду у
визначений законодавством термін.

ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення
В.Ю.

«Про запит депутата районної ради Павлюка
стосовно надання дозволу УТМР на відстріл диких лисиць» в

цілому:
За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
Вирішили:
Рішення прийняти (60-36/20 додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення «Про запит депутата районної ради Гаврильчука
І.С. стосовно розчистки русла річки Бережниця в с.Сл.Банилів» за основу:
За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
Михайло АНДРЮК – голова районної ради.
ПРОПОНУЄТЬСЯ НАСТУПНИЙ ТЕКСТ РІШЕННЯ:
1. Депутатський запит депутата районної ради Гаврильчука І.С. стосовно
розчистки русла річки Бережниця в с.Сл.Банилів надіслати для розгляду та
відповідного реагування до 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 Гаврильчука
І.С. стосовно розчистки русла річки Бережниця в с.Сл.Банилів» в цілому:
За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
Вирішили:
Рішення прийняти (61-36/20 додається).
Михайло АНДРЮК – голова районної ради вніс пропозицію
прийняти протокольне рішення «Про направлення звернення до депутата
Верховної Ради України Максима ЗАРЕМСЬКОГО, Чернівецької обласної
державної адміністрації, Чернівецької обласної ради про виділення
субвенції місцевим бюджетам на проведення
протипаводкових та
берегоукріплювальних заходів у Вижницькому районі».
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ПРОПОНУЄТЬСЯ НАСТУПНИЙ ТЕКСТ РІШЕННЯ і ЗВЕРНЕННЯ:
1.НАПРАВИТИ звернення депутатів Вижницької районної ради до
депутата Верховної Ради України Максима ЗАРЕМСЬКОГО, Чернівецької
обласної державної адміністрації, Чернівецької обласної ради щодо виділення
субвенції
місцевим бюджетам на проведення
протипаводкових та
берегоукріплювальних заходів у Вижницькому районі (додається).
2.Надіслати це рішення до депутата Верховної Ради України Максима
ЗАРЕМСЬКОГО, Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецької
обласної ради.
3. Розмістити це рішення на офіційних сайтах Вижницької районної ради.
4.Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами
районної ради Георгія ІВОНЯКА.
5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
Вижницької районної ради з питань бюджету, фінансів і соціальноекономічного розвитку (Ілля РОМАНЮК).
ЗВЕРНЕННЯ
про виділення субвенції місцевим бюджетам на проведення
протипаводкових та берегоукріплювальних заходів у Вижницькому районі
Ми, депутати Вижницької районної ради, глибоко стурбовані з приводу
надзвичайної ситуації, яка склалася на сьогодні у зв’язку з поганими погодними
умовами. Сильні проливні дощі призводять не лише до значних руйнувань
берегів, підпірних стінок та мостів, а часто і до зміни течії русел річок, що в
свою чергу спричиняє підмивання господарських будівель і споруд і наносять
значні матеріальні збитки громадянам, підприємствам та установам. Для
мінімізації негативного впливу паводкових вод, покращення умов
проходження паводків, органи місцевого самоврядування зобов'язані своєчасно
здійснювати відповідні заходи і міроприємства з розчистки та регулювання
русел річок, здійснювати роботи з берегоукріплення.
Так, до переліку невідкладних (першочергових ) робіт належать :
1. Дамба №15Б с.Банилів - 2500,0 тис.грн.;
2. Дамба №5 , с.Банилів - 2500,0 тис.грн.;
3. Дамба №3, с.Банилів - 350,0 тис.грн.;
4. Дамба №9А, с. Слобода- Банилів - 4000,0 тис.грн.;
5. Дамба №9, с. Слобода - Банилів - 210,0 тис.грн.;
6. Дамба №4, смт. Берегомет - 1200,0 тис.грн.;
7. Дамба № 5, смт. Берегомет - 1300,0 тис.грн.;
8. Дамба №2, смт. Берегомет - 380,0 тис.грн.;
9.Берегове кріплення, смт. Берегомет – 320,0 тис.грн.;
10. Дамба №6, с. Лукавці - 280,0 тис.грн.;
11.Дамба №3, с. Лопушна - 1500,0 тис.грн.
Необхідний обсяг коштів всього складає 14 540,0 тис.грн.
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На сьогодні, проливні дощі продовжуються і наносять значні збитки по
району.
Виходячи з вищезазначеного, є необхідність виділення субвенції
місцевим бюджетам в сумі 14540,0 тис.грн. на проведення протипаводкових та
берегоукріплювальних заходів у Вижницькому районі.
Тому просимо Вас, сприяти у вирішенні цього питання та сподіваємося
на розуміння ситуації.

ПРОПОЗИЦІЇ:
Михайла АНДРЮКА: стосовно

виділення
субвенції місцевим
бюджетам на проведення протипаводкових та берегоукріплювальних заходів у
Вижницькому районі.

За – 18, утримались – 0, проти – 0, не голосувало – 1.
Пропозицію прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення

«Про направлення звернення

до депутата
Верховної Ради України Максима ЗАРЕМСЬКОГО, Чернівецької обласної
державної адміністрації, Чернівецької обласної ради про виділення
субвенції місцевим бюджетам на проведення
протипаводкових та
берегоукріплювальних заходів у Вижницькому районі» в цілому:

За – 19, проти – 0, утримались – 0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийняти (02-36/20 додається).
ВИСТУПИЛИ:
Володимир КУЛІШ – депутат обласної ради.
Михайло ЧОРНЕЙ – голова районної державної адміністрації.
Шановні колеги!
Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути.
Тридцять шосту сесію районної ради сьомого скликання оголошую
закритою.
Голова районної ради

Михайло АНДРЮК

