УКРАЇНА
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
позачергової сорокової сесії районної ради VІІ скликання
09 листопада 2020 року

м.Вижниця
1100 год.

ПРИСУТНІ

- 20 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 позачергову сорокову 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;
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- 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 позачергової сорокової сесії районної ради.
Обрання секретаріату:
Голосували

за

пропозицію

голови

районної

ради

Михайла

АНДРЮКА: обрати секретаріат позачергової сорокової сесії районної
ради у складі трьох депутатів:
За – 20, проти – 0, утримались – 0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийняти (додається 120-40/20)
Михайло АНДРЮК – голова районної ради вніс пропозицію
обрати лічильну комісію позачергової сорокової сесії районної ради.
Обрання лічильної комісії:
Голосували

за

пропозицію

голови

районної

ради

Михайла

АНДРЮКА: обрати лічильну комісію позачергової сорокової сесії
районної ради у складі трьох депутатів:
За – 20, проти – 0, утримались – 0.
ВИРІШИЛИ :
Рішення прийняти (додається №121-40/20).

3

Обговорення

порядку

денного

та

регламенту

роботи

позачергової сорокової сесії районної ради VІІ скликання:
Голосували за пропозицію голови районної ради Михайла
АНДРЮКА: прийняти порядок денний та регламент роботи позачергової
сорокової сесії районної ради VІІ скликання за основу:
За – 20, проти – 0, утримались – 0.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА РЕГЛАМЕНТ
позачергової сорокової сесії районної ради VІІ скликання
1. Про внесення змін до районного бюджету Вижницького району на
2020 рік.
Доповідач: Людмила КИРИЛЯК – начальник фінансового управління
Вижницької районної державної адміністрації.
Співдоповідач: Ілля РОМАНЮК – голова постійної комісії з питань
бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку.
2.Про безоплатну передачу приладів обліку енергоносіїв та котлів

із

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району у
комунальну власність територіальної громади селища Берегомет.

3.Про

надання права оренди нерухомого майна спільної власності

територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району без проведення
аукціону.
Доповідач по 2-3 питаннях: Юрій НИКИФОРЯК – голова постійної
комісії районної ради з питань власності, агропромислового комплексу,
земельних відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій.
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Розгляд питань порядку денного:
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 збільшується в цілому на
521тис.500 грн., в тому числі по загальному фонду на 521тис.500 грн. за
рахунок:
1) Субвенція з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету на закупівлю засобів захисту
учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти району у
2020 році в сумі 521тис.500 грн.
ІІ. По видатках (додатки 2,3,4,5 ):
У зв’язку проведенням заходів, пов'язаних із погіршенням
епідеміологічної ситуації, 100% завантажених ліжок, необхідністю розгортання
додаткових ліжок та запобіганням виникненню та ліквідацією надзвичайної
ситуації природного характеру, спричиненої поширенням гострої респіраторної
хвороби COVID-19 на території Вижницького району, враховуючи статті 7, 18
Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від
17.09.2020 року №907-ІХ, відповідно до яких з 01 січня 2021 року вилучаються
повністю з доходних та видаткових повноважень районні бюджети, а також
будь які міжбюджетні трансферти з державного бюджету районному бюджету,
та в 2121 році відсутні будуть джерела фінансування на утримання установ та
заходів з районного бюджету та листи бюджетних установ району, вносяться
відповідні зміни по наступних головних розпорядниках коштів районного
бюджету:
По фінансовому управлінню районної державної адміністрації по
загальному фонду зменшуються асигнування за бюджетною програмою
«Резервний фонд» на 200,0 тис. грн.
По районній державній адміністрації збільшено видатки в цілому на
550,0 тис. грн., в тому числі по загальному фонду зменшуються асигнування на
50,0 тис.грн., по спеціальному фонду збільшуються асигнування на 600,0 тис.
грн., з них :
по спеціальному фонду за бюджетною програмою КТПКВКМ 0212010
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» збільшуються
асигнування по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
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організаціям)» на 600,0 тис. грн., які будуть спрямовані на капітальні видатки
для КНП "Вижницька районна лікарня" на виконання комплексної Програма
фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Вижницька
районна лікарня" Вижницької районної ради на 2019-2021 роки, в тому числі за
рахунок зменшення асигнувань за бюджетною програмою КТПКВКМ 0212152
“Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» на 37 тис. 700 грн., числі за
рахунок зменшення асигнувань за бюджетною програмою КТПКВКМ 0212113
“Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторнополіклінічними закладами (відділеннями)» на 12 тис. 300 грн., за рахунок
зменшення асигнувань по головному розпоряднику коштів по відділу освіти
райдержадміністрації
за бюджетною програмою КТПКВКМ 0611020
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами » за рахунок економії коштів по
продуктах харчування на 300,0тис.грн., за рахунок зменшення асигнувань по
фінансовому управлінню районної державної адміністрації за бюджетною
програмою «Резервний фонд» по загальному фонду на 200,0 тис. грн.;
по загальному фонду за бюджетною програмою КТПКВКМ 0212152
“Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я КЕКВ 2610 “Субсидії та
поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)” зменшення
асигнувань на 37 тис. 700 грн., які були спрямовані на виконання Районної
комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників
антитерористичної операції, військовослужбовців і волонтерів, поранених
учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2020-2022 роки та не
використані у зв’язку із, відсутністю передбаченої
кількості звернень у звітному періоді
даної категорії осіб по відшкодуванню
безкоштовного зубопротезування;
По районній раді у межах затверджених видатків здійснюється
перерозподіл асигнувань по загальному фонду за бюджетними програмами та
між кодами економічної класифікації видатків (лист районної ради від
06.11.2020 року №74, а саме:
за бюджетною програмою 0110150 «Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,
районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад» збільшуються асигнування на 110тис..200 грн., в тому числі, по
КЕКВ 2111 «Заробітна плата»
на 90 тис.500 грн., по КЕКВ 2120
«Нарахування на оплату праці» на 19 тис.700 грн.
за бюджетною програмою 0110180 «Інша діяльність у сфері державного
управління» зменшуються асигнування на 110тис..200 грн., в тому числі, по
КЕКВ 2111 «Заробітна плата»
на 90 тис.500 грн., по КЕКВ 2120
«Нарахування на оплату праці» на 19 тис.700 грн..
По відділу освіти райдержадміністрації збільшено видатки в цілому на 171
тис.500 грн., в тому числі по загальному фонду збільшуються асигнування на
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209 тис.511грн., по спеціальному фонду зменшуються асигнування на 38 тис.
011грн., з них :
- за бюджетною програмою КТПКВКМ 0611020 «Надання загальної
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школоюдитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами» » по КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар” збільшуються асигнування по загальному фонду на 521 тис.500грн.
для закупівлі засобів захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної
середньої освіти району у 2020 році за рахунок субвенції з місцевого бюджету
на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова
українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.
Крім того, у межах затверджених видатків здійснюється перерозподіл
асигнувань по загальному та спеціальному фонду за бюджетними програмами
та між кодами економічної класифікації видатків, та джерелами фінансування
(листи відділу освіти райдержадміністрації від 02.11.2020 року №1063, від
05.11.2020 року №1078, від 05.11.2020 №1084) а саме:
- за бюджетною програмою КТПКВКМ 0611010 «Надання дошкільної
освіти» збільшуються асигнування по загальному фонду по КЕКВ 2111
«Заробітна плата» на 28 тис.300 грн. та зменшуються асигнування за рахунок
економії коштів по КЕКВ2230 «Продукти харчування» на 28 тис.300 грн.
- за бюджетною програмою КТПКВКМ 0611020 «Надання загальної
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школоюдитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами» » зменшуються асигнування по загальному фонду на
321тис.953грн.., в тому числі по КЕКВ 2230 «Продукти харчування»
зменшуються асигнування на 350,0тис. грн., по КЕКВ 2210 “Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар” зменшуються асигнування на 195 тис.139
грн., по КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії ” зменшуються асигнування на 91
тис. 814 грн.,
- за бюджетною програмою КТПКВКМ 0611161 «Забезпечення діяльності
інших закладів у сфері освіти» збільшуються асигнування по загальному
фонду на 286 тис. 953 грн., в тому числі по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на
236 тис.070 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на 66 тис.729
грн. та зменшуються асигнування за рахунок економії коштів по КЕКВ 2210
“Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” на 8,0 тис.грн., по КЕКВ 2272
«Оплата водопостачання і водовідведення» на 700 грн., по КЕКВ 2273 “Оплата
електроенергії ” на 1,0 тис.грн., по КЕКВ 2275 “Оплата інших енергоносіїв та
інших комунальних послуг ” на 146 грн.
- за бюджетною програмою КТПКВКМ 0611020 «Надання загальної
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школоюдитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами» у межах затверджених видатків передбаченої
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам зменшуються
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асигнування по спеціальному фонду по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та
предметів довгострокового користування» в сумі 38 тис. 011 грн. та
збільшуються асигнування по загальному фонду за КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» на 38 тис. 011 грн.., які будуть спрямовані
на Закупівля обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень,
в тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджет в сумі 37 тис.500 грн. та за
рахунок коштів районного бюджету в сумі 511 грн.
По
управлінню
соціального
захисту
населення
Вижницької
райдержадміністрації з метою забезпечення своєчасної виплати заробітної
плати по підвідомчих установах Вижницького районного центру надання
соціальних послуг у межах затверджених видатків здійснюється перерозподіл
асигнувань по загальному фонду за бюджетними програмами та між кодами
економічної класифікації видатків, а саме:
- за бюджетною програмою КТПКВКМ
0813104 «Забезпечення
соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»
зменшуються асигнування на 28 тис.800 грн., з них по КЕКВ 2111 «Заробітна
плата» зменшуються асигнування на 23 тис. 600 грн., по КЕКВ 2120
«Нарахування на оплату праці» зменшуються асигнування на 5 тис.200 грн.
- за бюджетною програмою КТПКВКМ 0813121 «Утримання та
забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді»
збільшуються асигнування на 28 тис.800 грн., з них по КЕКВ 2111 «Заробітна
плата» збільшуються асигнування на 23 тис.600 грн., по КЕКВ 2120
«Нарахування на оплату праці» збільшуються асигнування на 5тис.200 грн.
По сектору культури, молоді та спорту райдержадміністрації з метою
забезпечення своєчасної виплати заробітної плати по підвідомчих установах
(лист від 05.11.2020 року №01-15/344) у межах затверджених видатків
здійснюється перерозподіл асигнувань по загальному фонду за бюджетними
програмами та між кодами економічної класифікації видатків в тому числі:
- за бюджетною програмою КТПКВКМ 1011100 «Надання спеціальної
освіти
школами
естетичного
виховання
(музичними,
художніми,
хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» за рахунок економії
коштів зменшуються асигнування на 83 тис.887 грн., в тому числі по КЕКВ
2111 «Заробітна плата» зменшуються асигнування на 71,0 тис.грн., по КЕКВ
2120 «Нарахування на оплату праці» зменшуються асигнування на 12тис.887
грн.;
- за бюджетною програмою КТПКВКМ 1014030 «Забезпечення діяльності
бібліотек» збільшуються асигнування на 41тис.400 грн., в тому числі, по КЕКВ
2111 «Заробітна плата» збільшуються асигнування на 34 тис.800 грн., по КЕКВ
2120 «Нарахування на оплату праці» збільшуються асигнування на 9 тис.400
грн., по КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ”
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збільшуються асигнування на 3 тис. 500 грн. та зменшуються асигнування за
рахунок економії коштів по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання і
водовідведення» на 500 грн., по КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії ” на 1,0
тис.грн., по КЕКВ 2274 “Оплата природного газу ” на 4 тис.800 грн.;
- за бюджетною програмою КТПКВКМ 1014060 «Забезпечення діяльності
палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних
закладів» збільшуються асигнування на 2тис. 430 грн., в тому числі, по КЕКВ
2111 «Заробітна плата» збільшуються асигнування на 4 тис.100 грн., по КЕКВ
2120 «Нарахування на оплату праці» збільшуються асигнування на 2 тис.830
грн. та зменшуються асигнування за рахунок економії коштів по КЕКВ 2273
“Оплата електроенергії ” на 4 тис.500грн.;
за бюджетною програмою КТПКВКМ 1014081 «Інші заходи в галузі
культури і мистецтва» збільшуються асигнування на 40,0тис. грн. в тому числі,
по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» збільшуються асигнування на 47,0 тис. грн.,
по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» збільшуються асигнування на 8
тис.300 грн. та зменшуються асигнування за рахунок економії коштів по КЕКВ
2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 8 тис. 600 грн., по
КЕКВ 2240 «Оплата послуг( крім комунальних )» на 2 тис.400 грн.,по КЕКВ
2271 «Оплата теплопостачання» на 4тис.300 грн.;
за бюджетною програмою КТПКВКМ 1015053 «Фінансова підтримка на
утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурноспортивної спрямованості» збільшуються асигнування на 34тис.482 грн., в тому
числі, по КЕКВ 2610 «Заробітна плата» збільшуються асигнування на
34тис.482 грн.;
за бюджетною програмою КТПКВКМ 1013131 «Здійснення заходів та
реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми
`Молодь України» за рахунок економії коштів зменшуються асигнування по
КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,не
віднесенні до заходів розвитку» на 3 тис.225 грн.;
за бюджетною програмою КТПКВКМ 1015011 «Проведення навчальнотренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» зменшуються
асигнування по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм,не віднесенні до заходів розвитку» на 15 тис.300 грн.;
за бюджетною програмою КТПКВКМ 1015051 «Фінансова підтримка
регіональних
всеукраїнських
організацій
фізкультурно-спортивної
спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи»
зменшуються асигнування по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації
державних (регіональних) програм,не віднесенні до заходів розвитку» на 15
тис.900 грн.
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!
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ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення

«Про внесення змін до

районного бюджету

Вижницького району на 2020 рік» за основу:

За – 20, проти – 0, утримались – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення

«Про внесення змін до

районного бюджету

Вижницького району на 2020 рік» в цілому:

За – 20, проти – 0, утримались – 0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийняти (122-40/20 додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення

«Про безоплатну передачу приладів обліку

енергоносіїв та котлів із спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міст району у комунальну власність територіальної громади
селища Берегомет» за основу:

За – 20, утримались – 0, проти – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення

«Про безоплатну передачу приладів обліку

енергоносіїв та котлів із спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міст району у комунальну власність територіальної громади
селища Берегомет»» в цілому:

За – 20, утримались – 0, проти – 0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийняти (123-40/20 додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
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прийняти рішення «Про надання права оренди нерухомого майна
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького
району без проведення аукціону» за основу:

За – 20, утримались – 0, проти – 0.
ГОЛОСУВАЛИ:
прийняти рішення «Про надання права оренди нерухомого майна
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького
району без проведення аукціону» в цілому:

За – 20, утримались – 0, проти – 0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийняти (124-40/20 додається).
ВИСТУПИЛИ:
Михайло ЧОРНЕЙ, Федір МИТРИНЮК, Руслан ПОГРЕБНЯК,
.Ілля РОМАНЮК, Михайло АНДРЮК
Шановні колеги!
Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути.
Позачергову сорокову сесію районної ради сьомого скликання
оголошую закритою.
Голова районної ради

Михайло АНДРЮК

