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Про виконання районного бюджету за 9 місяців 2017 року.
Інформує:
С.Овчарчин
–
начальник
фінансового
управління
райдержадміністрації
Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік.
Інформує:
С.Овчарчин
–
начальник
фінансового
управління
райдержадміністрації
Про результати діяльності Тисменицької місцевої прокуратури на території Тлумацького
району за січень-вересень 2017 року.
Інформує:
Р. Хима – керівник Тисменицької місцевої прокуратури
Про надання згоди на отримання ТзОВ «Вапнобуд» спеціального дозволу на
користування надрами з метою видобування корисних копалин Олешівського родовища
вапняку.
Інформує:
Р.Дузінкевич – начальник відділу Держгеокадастру у
Тлумацькому районі
Про надання згоди на отримання ТзОВ «Дельта Прикарпаття» спеціального дозволу
користування надрами з метою геологічного вивчення запасів гіпсу на території
Хотимирської сільської ради.
Інформує:
Р.Дузінкевич – начальник відділу Держгеокадастру у
Тлумацькому районі
Про внесення доповнень до районної комплексної Програми розвитку освіти
Тлумаччини на 2016-2023 роки.
Інформує:
В.Пеник – начальник відділу освіти райдержадміністрації
Про звіт постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу,
земельних відносин та екології.
Інформує:
В.Давнюк – голова постійної комісії
Про внесення змін до складу комісії з присудження щорічної літературно-мистецької
премії Тлумаччини імені Григора Крука.
Інформує:
М.Поліщук – начальник відділу з питань організаційної
та
інформаційно-аналітичної
роботи
апарату
райдержадміністрації
Про підтримку звернення Богородчанської районної ради.
Інформує:
В.Гнатюк – заступник голови районної ради
Різне.
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VІІ демократичне скликання

(шістнадцята сесія)

РІШЕННЯ
Від 26 жовтня 2017 р. №000-16/17
м. Тлумач

Про затвердження звіту про
виконання районного бюджету
за 9 місяців 2017 року

Заслухавши звіт начальника фінансового управління районної державної
адміністрації

С.Овчарчин

про

виконання

районного

бюджету

за

9 місяців 2017 року, районна рада
вирішила:
Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2017 року
по доходах в сумі 317 753,0 тис. грн., в тому числі по загальному фонду –
305 996,8 тис. грн. та спеціальному фонду – 11 756,2 тис. грн.; по видатках у сумі
310 753,2 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 301 087,9 тис. грн. та
спеціальному фонду – 9 665,3 тис. грн., а також видатки резервного фонду в сумі
126,8тис. грн.

Голова районної ради

Василь Двояк
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УКРАЇНА
ТЛУМАЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ТЛУМАЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
78000, м.Тлумач, вул.Макуха, 12, тел. 2-16-42

Про виконання
районного бюджету
за 9 місяців 2017 року
Довідка
Доходна частина районного бюджету за 9 місяців 2017 року по загальному
фонду виконана на 97,6%, при уточненому плані 313426,1 тис. грн. в районний
бюджет надійшло 305996,8 тис. грн. Виконання по власних доходах загального
фонду становить 104,0 %, при уточненому плані 10021,4 тис. грн. в районний
бюджет поступило 10421,9 тис. грн. По доходах спеціального фонду виконання
становить 88,6%, а саме з уточненого плану 13275,8 тис. грн. поступило 11756,2
тис. грн. По власних доходах спеціального фонду з уточненого плану 2856,1
тис. грн. поступило 1993,4 тис. грн., що становить 69,8% до уточненого плану.
Протягом 9 місяців 2017 року з обласного бюджету до загального
фонду отримано 12606,4 тис.грн. базової дотації при плані 12606,4 тис.грн., що
становить 100,0%; додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів
освіти та охорони здоров`я 15571,3 тис. грн.; субвенції на виплати допомоги
сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям поступило 75638,5 тис.грн.; субвенція
на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії природного
газу, послуг тепло-водопостачання поступило 104465,5 тис. грн; субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій
населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу поступило 1034,9 тис. грн.; субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування
окремих захворювань поступило 424,8 тис. грн.; освітньої субвенції поступило
46510,3 тис. грн.; медичної субвенції поступило 25841,3 тис. грн.; субвенції з
державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій поступило 2000,0 тис. грн. при плані 2000,0
тис.грн.; субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду
надійшло 1490,0 тис. грн. із плану 1490,0 тис. грн.;субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами поступило 62,0 тис. грн.; субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
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грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих закладах поступило 11,7 тис. грн. при запланованих
21,6 тис. грн., що становить 54,3%; субвенції на погашення різниці між
фактичною вартістю теплової енергії поступило 126,6 тис. грн..; іншої субвенції
з обласного бюджету надійшло 9788,8 тис. грн. при уточненому плані 10640,2
тис.грн.; субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення
виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів поступило
2,6 тис. грн..
По спеціальному фонду поступило субвенції з державного бюджету на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
2500,0 тис. грн. із плану 2500,0 тис. грн.; іншої субвенції з обласного бюджету
7262,8 тис. грн..
По власних надходженнях загального фонду структура доходів така:
- податку з доходів фізичних осіб поступило 10161,8 тис. грн. при
уточненому плані 9794,7 тис. грн., що становить 103,7 %;
- податку на прибуток підприємств комунальної власності поступило 32,1
тис.грн. при уточненому плані 23,5 тис.грн., що становить 136,8 % виконання;
- частини чистого прибутку поступило 9,8 тис. грн з уточненого плану 15,4
тис. грн., що становить 63,7%;
- плати за надання адмінпослуг поступило 29,1 тис. грн.;
- плати за оренду комунального майна поступило 86,9 тис. грн. із
запланованих 98,9 тис. грн., що становить 87,9 %;
- інших надходжень поступило 102,1 тис. грн., при уточненому плані 88,9
тис.грн. виконання становить 114,8%.
По спеціальному фонду:
- власних надходжень бюджетних установ поступило 1993,4 тис. грн. при
плані 2856,1 тис. грн., що становить 69,8%;
Видаткова частина районного бюджету за 9 місяців по загальному
фонду виконана на 74,3 % (із уточненого плану на рік 405346,8 тис. грн. освоєно
301087,9 тис. грн.).
Зокрема: на утримання органів державного управління використано
коштів на 69,7 % (із уточненого плану на рік 2512,6 тис. грн. освоєно
1750,6 тис. грн.), в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями кошти
освоєно в сумі 1407,6 тис. грн. або на 66,9 %. На оплату комунальних послуг та
енергоносіїв кошти використано в сумі 192,5 тис. грн. або на 94,0 %. На
придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю із уточненого плану
на рік 176,6 тис. грн. освоєно 139,8 тис. грн., або на 79,1 %. На службові
відрядження із уточненого плану на рік 5 тис. грн. використано 0,7 тис. грн. або
на 15 %.
Установами освіти, які утримуються районним бюджетом, (начальник
відділу освіти Пеник В.М.) кошти освоєно на 75,7 % (із уточнених планових
призначень на рік 89743,2 тис. грн. освоєно 67968,0 тис. грн.). На видатки з
оплати праці з нарахуваннями освоєно 58309,2 тис. грн. або на 76,1 %. На
продукти харчування кошти використано в сумі 703,6 тис. грн. із уточненого
3

2

плану на рік 1181,9 тис. грн. або на 59,5 %. На оплату комунальних послуг та
енергоносіїв кошти використано в сумі 8407,5 тис. грн. або на 77,7 %. На
придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю кошти освоєно в сумі
380,9 тис. грн. із уточненого плану на рік 730,1 тис. грн. або на 52,2 %. На
службові відрядження із уточненого плану на рік 18,6 тис. грн. освоєно
2,1 тис. грн. або на 11,3 %.
Установами охорони здоров’я (головний лікар Бойчук І.В.) кошти
освоєно на 73,3 % (із уточненого плану на рік 40332,2 тис. грн. використано
29574,5 тис. грн.) з них на виплату заробітної плати – 25479,1 тис. грн., на
енергоносії – 3020,5 тис. грн., на медикаменти – 225,4 тис. грн., продукти
харчування – 166,1 тис. грн.
На утримання установ культури (начальник відділу культури
Петрунько Г.С.) кошти освоєно на 91,7 % (із уточнених річних призначень
9721,4 тис. грн. освоєно 8913,1 тис. грн.), з них на оплату праці з нарахуваннями
кошти освоєно на 93,2 % в сумі 8546,5 тис. грн.
Установами культури освоєно кошти на оплату теплопостачання в сумі
79,0 тис. грн. або на 79,8 %. Кошти на оплату природного газу освоєно в сумі
82,8 тис. грн. або на 84,3%, на оплату електроенергії кошти використано в сумі
89,1 тис. грн., що становить 78,6 %.
На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю кошти
освоєно на 62,7 %
(із уточненого плану на рік 119,7 тис. грн.
освоєно 75,1 тис. грн.).
На утримання установ соцзахисту кошти використано в сумі
187373,4 тис. грн. із уточненого плану на рік 256032,7 тис. грн. або на 73,2 %, з
них :
-територіальним центром по обслуговуванню одиноких і
непрацездатних громадян (директор П. Сулима) використано коштів на 88,3 %
(із уточнених річних призначень 5389,4 тис. грн. освоєно 4756,6 тис. грн.), з них
на оплату праці з нарахуваннями використано 4480,1 тис. грн.або 92,0 %. На
оплату за енергоносіїв кошти використано в сумі 230,9 тис. грн. при уточненому
плані на рік 369,3 тис. грн. або на 62,5 %.
На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю кошти
використано в сумі 22,2 тис. грн. при уточненому плані на рік 64,0 тис. грн. або
на 34,7 %.
- РЦСССДМ кошти освоєно на 66,1 %. (із уточненого плану на рік
574,2 тис. грн., використано 379,5 тис. грн.), з них на оплату праці з
нарахуваннями кошти освоєно на 68,3 % (із уточненого плану на рік
540,6 тис. грн. використано 369,0 тис. грн.). На оплату за енергоносії кошти
використано в сумі 8,7 тис. грн. при уточненому плані на рік 20,7 тис. грн. або
на 42,0 %.
На фізичну культуру і спорт кошти використано в сумі 1092,8 тис. грн.
при уточненому плані на рік 1403,6 тис. грн. або на 77,9 %, з них на:
- утримання освітянської ДЮСШ використано 293,4 тис. грн. із
уточненого плану на рік 293,4 тис. грн. або 100 % та ДЮСШ, яка
знаходиться у підпорядкуванні ФСТ «Колос» - 376,1 тис. грн.. із
уточненого плану на рік 475,0 тис. грн.. або 79,2 % ;
- на утримання апарату ФСТ «Колос» - 359,0 тис. грн. із уточненого
річного плану 530,0 тис. грн. або 67,7 % .
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На запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха кошти використано на 89,0 % (із уточненого плану на рік
138,0 тис. грн. використано 122,8 тис. грн.).
Кошти з резервного фонду за 9 місяців 2017 використані в сумі 126,8 тис.
грн. із запланованих 170,0 тис. грн. (74,6%), і направлялись:
запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха – 122,8 тис. грн.;
на соціальний захист та соціальне забезпечення – 4,0 тис.грн.
Видаткова частина спеціального фонду районного бюджету за 9 місяців
2017 рік виконана на 53,2 % (із уточненого плану на рік 18172,7 тис. грн. освоєно
9665,3 тис. грн.). Зокрема, по галузях :
- освіта – 1051,9 тис. грн. із уточненого плану на рік 2837,1 тис. грн.
(виконано на 37,0 % );
- охорона здоров’я – 467,2 тис. грн. із уточненого плану на рік 918,1 тис. грн.
(виконано на 50,9 %) ;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 223,8 тис. грн. із уточненого
плану на рік 223,8 тис. грн. (виконано на 100 %) ;
- культура і мистецтво – 231,5 тис. грн. із уточненого плану на рік
434,0 тис. грн. (виконано на 53,3 %) ;
- будівництво – 3125,2тис. грн. із уточненого плану на рік 7516,0 тис. грн.
(виконано на 41,6 %).
- охорона навколишнього природного середовища – 444,0 тис.грн. із
уточненого плану на рік 1480,0 тис.грн. (виконано на 30,0%).
- видатки не віднесені до основних груп – 4121,7 тис.грн. із уточненого плану
на рік 4763,7 тис.грн. (виконано на 86,5 %).
Станом на 01.10.2017 року прострочена кредиторська заборгованість по
нарахуваннях на оплату праці і енергоносіях відсутня.

Заступник начальника
фінансового управління

Н. Барило
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VІІ демократичне скликання

(шістнадцята сесія)

РІШЕННЯ
Від 26 жовтня 2017 р. №000-16/17
м. Тлумач

Про внесення змін до районного
бюджету на 2017 рік
Відповідно до п. 17 частини 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», керуючись Бюджетним Кодексом України, районна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Враховуючи протоколи засіданнь постійної комісії районної ради з
питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 28.09.2017
року за №45 та від 23.10.2017 р. за №46, внести наступні зміни до районного
бюджету на 2017 рік:
- збільшити дохідну частину районного бюджету по спеціальному фонду
КДК 41035000 на суму 80 000 грн. та відповідно видаткову по КПКВ 7618800
КЕКВ 3220 для Яківського сільського бюджету на облаштування огорожі
спортивного майданчика з штучним покриттям для фізкультурно-оздоровчих
занять в с. Яківка Тлумацького району;
- збільшити дохідну частину районного бюджету (загальний фонд) по
КДК 41036600 на суму виділеної субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії,
послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого
водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення
(з використанням внутрішньо будинкових систем) що вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам
теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення,
які надають населенню такі послуги, та тарифи, що затверджувалися та/або
погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування в розмірі
67543,09 грн. та відповідно видаткову частину по КПКВ 7616150 КЕКВ 2610 (для
КП «Тлумач – водоканал»);
- збільшити дохідну частину районного бюджету (спеціальний фонд) по КДК
41035000 та відповідно видаткову по 6 КПКВ 7618800 КЕКВ 3220 в сумі 20 000
грн. для Гостівського сільського бюджету на виконання регіональної цільової

програми «Духовне життя на 2016-2020 роки - на капітальний ремонт Церкви
преображення Христового в с. Гостів;
- збільшити по загальному фонду дохідну частину районного бюджету на
суму виділеної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань по
КДК 41033600 на суму 190 000 грн. та відповідно видаткову Тлумацькій РДА по
КПКВ 0322220 КЕКВ 2282 на вищевказану суму.
2. Збільшити дохідну частину районного бюджету (загальний фонд) на суму
62 000 грн. та відповідно видаткову відділу освіти Тлумацької РДА:
- по КПКВ 1011020 КЕКВ 2111 – 42 623 грн., КЕКВ 2120 – 9377 грн. – виділені
Нижнівською сільською радою згідно протоколу засідання планово-бюджетної
комісії з питань бюджету та розвитку №12 від 11.09.2017р. на виплату заробітної
плати непедагогічним працівникам Нижнівського НВК;
- по КПКВ 1011020 КЕКВ 2210 – 8470 грн., КЕКВ 2240 – 1530 грн. – виділені
Петрилівською сільською радою згідно протоколу засідання постійної комісії з
питань бюджету №8 від 14.09.2017р. відповідно на запчастини в сумі 8470 грн. та
ремонт автобуса – 1530 грн.
Зменшити кошторисні призначення по КПКВ 1118600 КЕКВ 2240 (Районна
програма підтримки спортивних споруд на період з 2017 по 2020 роки) та
збільшити їх по КПКВ 7618800 КЕКВ 2620 для: Олешівської с/р – 15 000 грн.,
Яківської,
Підвербцівської,
Нижнівської,
Палагицької,
Живачівської,
Грушківської та Обертинської місцевих рад – по 5000 грн. кожній на виконання
вищевказаної програми.
3. У зв’язку із тим, що установи культури, які розташовані на території
об’єднаної територіальної громади, переходять на фінансування з їх бюджету
зменшити дохідну частину районного бюджету (загальний фонд) по КДК
41035000 на суму 1 202 492,49 грн. та відповідно видаткову:
КПКВК 2414100:
КЕКВ 2111 – 536 935 грн.;
КЕКВ 2120 – 120 783,92 грн.;
КЕКВ 2210 – 6 777,22 грн.;
КЕКВ 2240 – 15 237,70 грн.;
КЕКВ 2250 – 1 300 грн.;
КЕКВ 2273 - 10 000 грн.;
КЕКВ 2274 – 33 303,05 грн.
КПКВК 2414060:
КЕКВ 2111 – 354 712,72 грн.;
КЕКВ 2120 – 76 387,03 грн.;
КЕКВ 2210 – 13 982,61 грн.;
КЕКВ 2240 – 2 820,95 грн.;
КЕКВ 2250 – 900 грн.;
КЕКВ 2271 – 14 352,29 грн.;
КЕКВ 2273 - 10 000 грн.;
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КЕКВ 2274 – 5000 грн.

4. Зменшити дохідну частину районного бюджету по спеціальному фонду
КДК 41035000 на суму 104 151 грн. та відповідно видаткову по КПКВ 7618800
КЕКВ 3220 для Олешанського сільського бюджету по заходу «Проведення
заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення на території
дитячого садка «Ромашка» в с. Олеша Тлумацького району Івано-Франківської
області» на вищевказану суму.
5.
Замінити назву обєкта «Добудова Будзинської ЗОШ І-ІІ ступенів
Тлумацької районної ради Івано-Франківської області, с.Будзин Тлумацького
району» на “Школа I-II ст. в с. Будзин Тлумацького району Івано-Франківської
області (ре-конструкція)”.
6. Збільшити дохідну частину районного бюджету по загальному фонду
КДК 41034500 на суму виділеної Тлумацькому районному бюджету субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій в сумі 4 500 000 грн. згідно
розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017р. №689-р та
відповідно видаткову:
по загальному фонду:
- для Олешанської сільської ради об’єднаної територіальної громади
по
КПКВ 7618440 КЕКВ 3220 по об’єкту «Придбання спецтехніки для комунального
підприємства «Сількомунгосп» с. Олеша» в сумі 2 500 000 грн.;
- для Обертинської селищної ради КПКВ 7618440 КЕКВ 3220 по об’єкту
«Капітальний ремонт дитячого ясел-садочка «Дзвіночок», селища Обертин
Тлумацького району» в сумі 1 000 000 грн.
по спеціальному фонду:
- Тлумацькій РДА ( для Тлумацької центральної районної лікарні) по
КПКВ 0326410 КЕКВ 3132 по об’єкту «Заміна вікон у Тлумацькій центральній
районній лікарні» в сумі 1 000 000 грн.;
При цьому внести зміни до джерел фінансування районного бюджету:
Код 208400 (загальний фонд) - - 1 000 000 грн.;
(спеціальний фонд) - + 1 000 000 грн.;
Код 602400 (загальний фонд) - - 1 000 000 грн.;
(спеціальний фонд) – + 1 000 000 грн.
7. Збільшити по загальному фонду дохідну частину районного бюджету по
КДК 41035000 на суму 341 000 грн. та відповідно видаткову по КПКВ 1523104
КЕКВ 2111 – 283 000 грн. та КЕКВ 2120 – 58 000 грн. на суму виділеної іншої
субвенції Тлумацькою міською радою об’єднаної територіальної громади –
протокол засідання постійної комісії Тлумацької міської ради об’єднаної
територіальної громади з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та
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інвестицій №23 від 06.10.2017року.

8. Враховуючи протокол засідання постійної комісії обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків від 13.10.2017р. №52:
- збільшити дохідну частину районного бюджету (загальний фонд) по КДК
41034200 (медична субвенція) на суму 882 300 грн та відповідно видаткову:
- Тлумацькій РДА (для Тлумацької ЦРЛ), а саме:
по КПКВ 0322010 КЕКВ 2282 на суму 668 470 грн.;
по КПКВ 0322120 КЕКВ 2282 на суму 130 010 грн.;
по КПКВ 0322150 КЕКВ 2282 на суму 83 820 грн.;
- збільшити по спеціальному фонду дохідну частину районного бюджету по
КДК 41035000 на суму 495 000 грн. та відповідно видаткову по КПКВ 7618800
КЕКВ 3220 для Олешанської сільської ради об’єднаної територіальної громади
по наступних об’єктах:
1). Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Січових Стрільців
в с. Долина Олешанської сільської ради об’єднаної територіальної громади в сумі 295 000 грн.;
2). Капітальний ремонт клубу в селі Озеряни Олешанської сільської ради
об’єднаної територіальної громади Тлумацького району - в сумі 150 000 грн.;
3). Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Долинській ЗОШ І-ІІ
ступенів Олешанської сільської ради ОТГ – в сумі 50 000 грн.;
- збільшити дохідну частину районного бюджету (загальний фонд) по
КДК 41036600 на суму виділеної субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії,
послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого
водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення
(з використанням внутрішньо будинкових систем) що вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам
теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення,
які надають населенню такі послуги, та тарифи, що затверджувалися та/або
погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування в розмірі
118644,55 грн. та відповідно видаткову частину по КПКВ 7616150 КЕКВ 2610
(для КП «Тлумач – водоканал») на вищевказану суму.
9. Зменшити по загальному фонду кошторисні призначення по КПКВ
7618800 КЕКВ 2620 для Петрівського сільського бюджету в сумі 20 000 грн. по
програмі розвитку місцевого самоврядування «Дбайливе харчування школярів –
запорука успіху у навчанні (капітальне облаштування їдальні в шкільному закладі
с. Сокирчин) та спрямувати їх по спеціальному фонду КПКВ 7618800 КЕКВ 3220
в сумі 20 000 грн. Петрівській сільській раді на виконання вищевказаної
програми.
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При цьому внести зміни до джерел фінансування районного бюджету:

Код 208400 (загальний фонд) - - 20 000 грн.;
(спеціальний фонд) - + 20 000 грн.;
Код 602400 (загальний фонд) - - 20 000 грн.;
(спеціальний фонд) – + 20 000 грн.
10. Зменшити кошторисні призначення відділу освіти (спеціальний фонд)
по КПКВ 1011020 КЕКВ 3110 на суму 10 360 грн. та відповідно збільшити їх по
КПКВ 1011010 КЕКВ 3110 (спеціальний фонд) для Делівського ДНЗ «Веселка»
для придбання комп’ютера.
11. Погодити внесення змін до
«Програми забезпечення системи
державного управління Тлумацької районної державної адміністрації на 2017
рік», а саме:
- додати захід №14 Виконання судових рішень, постанов контролюючих
органів;
- додати захід №15 Супровід програмного забезпечення «Звернення
громадян»;
- зменшити видатки передбачені заходом №7 Оновлення комп’ютерної та
побутової техніки взамін фізично та морально зношеної, забезпечення проведення
виборів і референдумів та функціонування системи «Картка», контролю за
виконанням документів на суму 3700,00грн;
та відповідно
- збільшити видатки на захід №14 Виконання судових рішень, постанов
контролюючих органів на суму 1600,00грн;
- збільшити видатки на захід №15 Супровід програмного забезпечення
«Звернення громадян» на суму 2100,00грн.
12. Розгляд листів управління соціального захисту населення РДА
№3978/01-18 від 13.10.2017р. районного центру соціальної реабілітації дітейінвалідів від 10.10.2017р. №01-13/45 Тлумацької центральної районної лікарні від
23.10.2017р. №697 щодо виділення кошторисних призначень на виплату
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, заміну насоса та
ремонту котла, заробітну плату з нарахуваннями перенести на наступне засідання
комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.
13. Погодити внесення змін до рішення районної ради від 22.08.2017р.
№229-15/17 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», зокрема
пункт 1.29. після слів «…на проведення заходів з впровадження
енергозберігаючих технологій в опорних школах, які утворилися в поточному
році
(Обертинська ЗОШ І-ІІІ ступенів)» доповнити словами: «в тому числі:
філія
ОНЗ Обертинська ЗОШ І-ІІІ ст. Тлумацької районної ради –
Гавриляцька
ЗОШ І-ІІ ст. в сумі 135 000 грн., філія ОНЗ Обертинська ЗОШ ІІІІ ст. Тлумацької районної ради – Хотимирський НВК (ЗОШ І-ІІ ст..) в сумі
145 000 грн., філія ОНЗ Обертинська ЗОШ І-ІІІ ст. Тлумацької районної ради –
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Гончарівський НВК
(ЗОШ І-ІІ ст.) в сумі 150 000 грн., ОНЗ Обертинська ЗОШ
І-ІІІ ст. Тлумацької районної ради в сумі 1060 000 грн.
14. Внести зміни до кошторисних призначень на 2017 рік в розрізі
розпорядників коштів згідно додатку №1.
15. Фінансовому управлінню (С. Овчарчин) при формуванні районного
бюджету на 2018 рік передбачити співфінансування проекту «Розвиток галузі
тваринництва в селі Петрів Тлумацького району – запорука продовольчої безпеки
краю» в сумі 248,95 тис.грн.
16. Фінансовому управлінню Тлумацької РДА та головним розпорядникам
коштів районного бюджету внести відповідні зміни до розпису та кошторисних
призначень загального та спеціального фондів на 2017 рік.
17. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної
ради Гнатюка В.В.

Голова районної ради

Василь Двояк
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VІІ демократичне скликання

(шістнадцята сесія)

РІШЕННЯ
Від 26 жовтня 2017 р. №000-16/17
м. Тлумач

Про результати діяльності Тисменицької
місцевої прокуратури за січень - вересень 2017 року
Заслухавши та обговоривши інформацію керівника Тисменицької місцевої
прокуратури Р.Хими, районна рада
вирішила:
1.

Інформацію

про

результати

діяльності

Тисменицької

місцевої

прокуратури за січень - вересень 2017 року взяти до уваги.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради В.Гнатюка.

Голова районної ради

Василь Двояк
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VІІ демократичне скликання
(шістнадцята сесія)

РІШЕННЯ
Від 26 жовтня 2017 р. № 000-16/17
м.Тлумач
Про надання згоди на отримання
ТзОВ «Вапнобуд» спеціального
дозволу на користування надрами з
метою видобування корисних
копалин Олешівського родовища
вапняку
Розглянувши клопотання ТзОВ «Вапнобуд» про надання згоди на отримання
спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування корисних
копалин Олешівського родовища вапняку, яке розташоване на території
Олешівської сільської ради, а також подані документи, керуючись ст.ст.10,16
Кодексу України «Про надра», Постановою Кабінету Міністрів України від
30.05.2011р. №615 «Про затвердження порядку надання спеціальних дозволів
на користування надрами», беручи до уваги лист Державної Служби Геології та
Надр України (Держгеонадра), районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду ТзОВ «Вапнобуд» на отримання спеціального дозволу на
користування надрами з метою видобування корисних копалин Олешівського
родовища вапняку на території Олешівської сільської ради Тлумацького району
Івано-Франківської області, розташованого на земельній ділянці площею 4 га.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради В.Гнатюка.
Голова районної ради

Василь Двояк
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VІІ демократичне скликання
(шістнадцята сесія)

РІШЕННЯ
Від 26 жовтня 2017 р. № 000-16/17

м.Тлумач
Про надання згоди на отримання
ТзОВ «Дельта Прикарпаття»
спеціального дозволу
користування надрами з метою
геологічного вивчення запасів
гіпсу на території Хотимирської с/р
Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Дельта
Прикарпаття» від 02.10.2017р. про надання згоди на отримання спеціального дозволу
на користування надрами з метою геологічного вивчення запасів гіпсу в урочищі
«Вітряки» на території Хотимирської сільської ради, а також подані документи,
керуючись ст.ст. 10,16 Кодексу України «Про надра», Порядком надання спеціальних
дозволів на користування надрами, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 30.05.2011р. №615, враховуючи погодження Хотимирської сільської ради
від 26.09.2017р., №185-10/17 та погодження ТзОВ «МВМ-ГРУП» від 29.09.2017р.,
№29-1, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду ТзОВ «Дельта Прикарпаття» на отримання спеціального дозволу
на користування надрами з метою геологічного вивчення запасів гіпсу в якості
будівельної сировини на території Хотимирської сільської ради в урочищі «Вітряки» на
земельній ділянці площею 50 га за рахунок частини земельних ділянок, що
перебувають в оренді ТзОВ «МВМ-ГРУП»: ділянка №1 контур 13 кадастровий номер 2625688200:01:002:0002 – загальною площею 14,9357 га з них пасовище -14,7055 га,
інші (карстові ями) – 0,2302 га; ділянка №2 контур 31 кадастровий номер
2625688200:01:002:0001 – загальною площею 14,5322 га з них пасовище – 13,9788, інші
(карстові ями) – 0,5534 га; та земель запасу Хотимирської с/р, контури №13а, 13, 25
загальною площею 20,5321 з них пасовище 19,6624, інші (карстві ями) – 0,6382 га та
дорога 0,2315 га.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради
В.Гнатюка.
Голова районної ради

Василь Двояк
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УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VІІ демократичне скликання
(шістнадцята сесія)

РІШЕННЯ
Від 26 жовтня 2017 р. №000-16/17
м.Тлумач

Про внесення доповнень до районної
комплексної Програми розвитку освіти
Тлумаччини на 2016-2023 роки

Заслухавши та обговоривши доповнення до районної комплексної
Програми розвитку освіти Тлумаччини на 2016-2023 роки та у зв’язку з
необхідністю придбання підручників для учнів 4 та 7 класів районна рада
вирішила:
1. Доповнити районну комплексну Програму розвитку освіти Тлумаччини
на 2016-2023 роки підпрограмою «Шкільна бібліотека» (додається).
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (С.Овчарчин) при
перегляді бюджету на 2017 рік передбачити кошти на реалізацію підпрограми
«Шкільна бібліотека» в частині придбання підручників для учнів 4, 7 класів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради Василя Гнатюка.

Василь Двояк

Голова районної ради
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Додаток
до рішення районної ради
від 26 жовтня 2017 р. № 000-16/17

Підпрограма «Шкільна бібліотека»
Підпрограма "Шкільна бібліотека" розроблена з метою реалізації:
- статті 14 Закону України "Про освіту";
- статті 21 Закону України "Про загальну середню освіту";
Мета:
- якісне оновлення бібліотечних фондів загальноосвітніх навчальних
закладів міста;
- перетворення шкільних бібліотек у бібліотечно-інформаційні медіацентри,
які б відповідали потребам інформаційно-бібліографічного забезпечення.
- забезпечення рівного доступу до здобуття якісної загальноосвітньої
профільної та допрофільної підготовки учнівської молоді;
Завдання:
1. Поповнити бібліотечні фонди з питань педагогіки і психології, наукової,
навчальної, методичної, довідкової та науково-популярної літератури у
друкованому та електронному варіантах.
2. Забезпечити підручниками учнів 4, 7 класів для здобуття якісної освіти.
3. Забезпечити навчальні заклади району новітніми навчально-методичними
комплексами нового покоління, які відповідають державним та освітнім
стандартам та спрямовані на розвиток особистості кожного учня.
4. Здійснити бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного
процесу на основі повного якісного обслуговування.
5. Реалізувати можливість замовлення необхідної літератури за допомогою
електронного документообігу та Інтернет-технологій.
6. Удосконалити матеріально-технічну базу шкільних бібліотек.
7. Обладнати бібліотеки навчальних закладів комп'ютерами, підключити їх
до мережі Інтернет, створити сучасні індивідуальні робочі місця для
самостійного пошуку і опрацювання інформації учнями та вчителями.
8. Підвищити інформаційну культуру учасників навчально-виховного процесу.
Шляхи реалізації підпрограми
№ Заходи
п/п
Підтримувати
1.
інформаційно-ресурсну
базу даних шкільних
бібліотек району.

Відповідальні

Фінансове забезпечення (тис.грн)
2017

Районна рада,
департамент
освіти науки
та молодіжної
політики,
керівники
навчальних
закладів
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2018 2019

2020 2021 2022 2023

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Забезпечити постійне
підвищення
кваліфікації
бібліотечних
працівників
Поновлювати
та
використовувати
повнотекстові
бази
даних
бібліотечних
фондів
Здійснювати
централізоване
комплектування
бібліотечних
фондів
електронними
інформаційними
засобами
Поповнювати
фонди
бібліотек
педагогічними
виданнями, навчальнометодичною
та
науково-методичною
літературою
Обладнати
шкільні
бібліотеки
комп’ютерною
технікою
та
забезпечити
підключення до мережі
Інтернет
Вивчити
потреби
навчальних
закладів
та
сформувати
замовлення
на
підручники для учнів
4,7 класів відповідно до
визначених потреб
Визначати
перелік
обов’язкових видань та
забезпечити
фінансування
передплати
фахових
видань для бібліотек
навчальних закладів та
методичного кабінету
відділу освіти
Систематично
поповнювати
методичний кабінет та
бібліотеки навчальних
закладів
новими
програмами,
підручниками,

ОІППО,
керівники
навчальних
закладів

*

Керівники
навчальних
закладів
Департамент
освіти науки
та молодіжної
політики

Департамент
освіти науки
та молодіжної
політики,
керівники
навчальних
закладів
Департамент
освіти науки
та молодіжної
політики,
керівники
навчальних
закладів
Районна рада, 92280
відділ освіти

Районна рада,
керівники
навчальних
закладів

Департамент
освіти науки
та молодіжної
політики,
керівники
навчальних
закладів
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*

*

*

*

10.

11.

12.

13.

14.

15.

посібниками,
дидактичними
матеріалами,
Забезпечувати дітей з
особливими освітніми
потребами
відповідними
підручниками
та
посібниками
Забезпечувати
оперативне
інформування
педагогічних
працівників про нові
видання
Вивчати, узагальнювати
та
поширювати
перспективний
досвід
бібліотекарів навчальних
закладів
Брати
участь
у
Всеукраїнському
конкурсі
«Шкільна
бібліотека»
Здійснювати поступову
заміну підручників та
оновлювати
фонд
художньої літератури з
урахуванням
навчальних
програм
нових
Державних
стандартів освіти
Здійснюватити
поступову заміну та
оновлення
стелажів,
книжкових
шаф,
поличок
та
інших
меблів для обладнання
шкільної бібліотеки
Всього:

Управління
освіти
та
спорту,
керівники
навчальних
закладів
Районний
*
методичний
кабінет,
бібліотекарі

*

*

*

*

Районний
методичний
кабінет

*

*

*

*

*

Районний
методичний
кабінет,
бібліотекарі

*

*

*

*

*

Прогнозовані результати:
- створення в кожному загальноосвітньому навчальному закладі бібліотечноінформаційного медіацентру;
- забезпечення вільного доступу всіх учасників навчально-виховного процесу до
сучасних якісних інформаційних джерел;
- створення єдиного освітньо-інформаційного простору району.
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Фінансове забезпечення Програми
№
з/п

Назва підпрограми
2017
Підручники
4 клас
7 клас
Всього:

Фінансування (тис. грн.)
2018
2019
2020

37730
54550
92280

Керуючий справами
виконавчого апарату районної ради

10

М.Вишневський

2021

УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VІІ демократичне скликання
(шістнадцята сесія)

РІШЕННЯ
Від 26 жовтня 2017 р. №000-16/17
м.Тлумач

Про звіт постійної комісії районної ради з питань
агропромислового комплексу, земельних відносин та
екології
Заслухавши та обговоривши звіт голови постійної комісії районної ради з
питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології В.Давнюка та
керуючись

п.8

ч.1

ст.43,

п.14

ст.47

Закону

України

«Про

місцеве

самоврядування в Україні», районна рада
вирішила:
1. Звіт голови постійної комісії районної ради з питань агропромислового
комплексу, земельних відносин та екології взяти до уваги.

Василь Двояк

Голова районної ради
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ЗВІТ
постійної комісії районної ради
з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології
Постійна комісія з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та
екології була утворена згідно рішення районної ради від 26 листопада 2015 року
№005-01/15 у складі 5 депутатів районної ради (Давнюк Василь Петрович – голова
комісії, Кирста Олег Степанович – заступник голови комісії, Бойцан Михайло
Михайлович – секретар комісії, Дриндак Василь Степанович та Михайлинин
Михайло Петрович – члени комісії). Комісія багатопартійна: до її складу на час
створення входили представники 5 партій: ВО «Батьківщина», БПП
«Солідарність», «Громадянська позиція», ВО «Свобода», «Народний контроль». У
2017 році до складу комісії було введено депутата Посацького Ореста
Євстаховича.
На першому засіданні постійної комісії, яке відбулось 03.12.2015 року,
(протокол № 1) заступником голови комісії обрано Олега Кирсту, секретарем –
Михайла Бойцана, але вже у березні місяці 2016 року було переобрано секретаря
комісії. Ним став Василь Дриндак.
Функціональна направленість постійної комісії у відповідності до ч.15 ст. 47
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» була визначена п.3
Положення про постійні комісії Тлумацької районної ради VІI демократичного
скликання, затвердженого рішенням районної ради від 26 листопада 2015 р.
№
006-01/15.
Комісія здійснює контроль на засадах законності, обгрунтованості,
гласності, об’єктивності в межах повноважень, визначених Положенням, Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.
Протягом 2015-2016 років та першого півріччя 2017 року проведено 9
засідань, де розглядались 27 питань. В основному це були питання: розгляд заяв і
звернень громадян та попередній розгляд питань, які виносяться на сесії районної
ради. При винесенні питань на розгляд комісії залучаються галузеві фахівці і
спеціалісти. Комісією погоджено та рекомендовано до розгляду на сесії 20
проектів рішень.
Протягом звітного періоду члени постійної комісії брали активну участь в
обговоренні питань, що розглядались районною радою на пленарних засіданнях.
Підсумовуючи викладене, треба відзначити, що постійна комісія з питань
агропромислового комплексу, земельних відносин та екології вирішувала усі завдання,
визначені планом роботи районної ради та постійної комісії.
На завершення хочу подякувати персональному складу нашої комісії за
плідну працю, всьому депутатському складу районної ради за підтримку, голові
районної ради та виконавчому апарату за допомогу, а керівництву районної
державної адміністрації за позитивно вирішені питання та проблеми наших
виборців.
Дякую за увагу!

Голова постійної комісії
з питань агропромислового комплексу,
земельних відносин та екології
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В.Давнюк

УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VІІ демократичне скликання
(шістнадцята сесія)

РІШЕННЯ
Від 26 жовтня 2017 р. №000-16/17
м.Тлумач
Про внесення змін до складу комісії з
присудження щорічної літературномистецької премії Тлумаччини імені
Григора Крука
У зв’язку з кадровими змінами, районна рада
вирішила:
1. Затвердити новий склад комісії з присудження щорічної
літературно-мистецької премії Тлумаччини імені Григора Крука (додається).
2. Рішення районної ради № 130-07/16 від 23 серпня 2016 року «Про
новий склад комісії з присудження щорічної літературно-мистецької премії
Тлумаччини імені Григора Крука» визнати таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради В. Гнатюка.

Голова районної ради

Василь Двояк
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Затверджено
рішенням районної ради
№ 000-16/17 від 26.10.2017 р.

СКЛАД
комісії з присудження щорічної літературно-мистецької премії
Тлумаччини імені Григора Крука
1
2
3
4

Габурак Володимир
Михайлович
Двояк Василь
Миколайович
Гнатюк Василь
Васильович
Лесів Василь Петрович

5

Поліщук Мар’яна
Мар’янівна

6

Батіг Михайло
Степанович

7
8
9
10
11
12
13

Борута Ярослав
Йосипович
Буджак Михайло
Васильович
Дзьоба Галина Василівна
Мозиль Андрій
Михайлович
Пеник Володимир
Миколайович
Петрунько Галина
Степанівна
Пісак Мар’яна Юріївна

14

Рибчин Роман
Володимирович

15

Сова Павло Васильович

- голова райдержадміністрації, співголова комісії
- голова районної ради, співголова комісії
- заступник голови районної ради, заступник
співголів комісії
- член Національної Спілки письменників
України, заступник співголів комісії
- начальник відділу з питань організаційної та
інформаційно-аналітичної роботи апарату
райдержадміністрації, секретар комісії
- член Національної Спілки письменників
України, журналіст районної газети «Злагода»,
лауреат премії ім. Григора Крука
- український естрадний співак і композитор,
народний артист України
- член Національної Спілки журналістів України,
лауреат премії ім. Григора Крука
- голова районної організації Всеукраїнського
товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка
- керівник апарату райдержадміністрації
- начальник відділу освіти райдержадміністрації,
депутат районної ради
- начальник відділу культури
райдержадміністрації
- голова міського об’єднання інтелігенції
«Поступ»
- керівник фольклорно-етнографічного колективу
«Буківнянські скарби», голова осередку
«Просвіта» с. Буківна, член постійної комісії
районної ради з питань бюджету, соціальноекономічного розвитку та інвестицій, лауреат
премії ім. Г.Крука
- директор Тлумацької гімназії
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Проект

УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VII демократичне скликання
(шістнадцята сесія)

РІШЕННЯ
Від 26 жовтня 2017 р. № 000-16/17
Про підтримку звернення
Богородчанської районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
вирішила:
1. Підтримати звернення Богородчанської районної ради до Голови
Верховної Ради України (додається).
2. Текст звернення Богородчанської районної ради та рішення про його
підтримку розмістити на офіційному сайті Тлумацької районної ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради В.Гнатюка.

Голова районної ради

Василь Двояк
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Голові Верховної Ради України
Андрію Парубію
ЗВЕРНЕННЯ
Невід'ємний принцип правової держави закріплено у ст. 24
Конституції України: «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи
та є рівними перед законом».
Скасування депутатської недоторканності є ключовим моментом у
подальшому реформуванні та розбудові України. Прийнявши таке рішення,
ми твердо зможемо говорити про демократію, громадянське суспільство та
правову державу, у якій діє один закон для всіх і ніхто не може бути
«рівнішим серед рівних».
Слід зазначити, що 16 квітня 2000 року на Всеукраїнському
референдумі народ дав свою відповідь щодо наявного інституту депутатської
недоторканності в політичній системі України. Так, за скасування
депутатської недоторканності проголосувало 89% громадян, але це рішення
не набуло чинності.
Однією з вимог Революції Гідності було забезпечення рівності всіх
громадян перед законом. Партії, які сформували коаліцію в парламенті, перед
виборами запевняли, що скасування недоторканності буде їхнім
першочерговим кроком, але згодом відмовилися від своїх обіцянок. Окрім
тиску на владу, суспільство повинно дати оцінку діям політиків. Влада має
нести політичну відповідальність за нехтування вимогами Революції
Гідності.
Депутатська недоторканність - це пережиток часів, традиція
авторитарних режимів та радянської минувшини. Затягування процесу
вирішення питання скасування недоторканності народних депутатів додає
проблем в державі.
Народні депутати обираються на загальнодержавних виборах шляхом
прямої демократії. Всенародне волевиявлення є основним джерелом їхньої
влади.
Таким чином, депутатам потрібно стати на один рівень з громадянами
і відчути, що ми живемо в тій самій системі, у якій живуть вони. Суспільство
дуже гостро відчуває правову нерівність між низами і верхами.
Скасування депутатської недоторканності може стати лакмусовим
папірцем у поверненні довіри до влади, тому парламент має довести, що
дійсно бажає докорінно змінити уявлення про владу та державну службу.
Ми, депутати районної ради, просимо Верховну Раду України
прийняти рішення про скасування депутатської недоторканності.
Прийнято на чотирнадцятій сесії
Богородчанської районної ради сьомого
демократичного скликання
7 вересня 2017 року
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