
 

 

                                                 

                                                    
УКРАЇНА 

КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА РАДА 
восьме демократичне скликання 

(вісімнадцята сесія) 
 

РІШЕННЯ 
від 21 грудня 2017 року № 407-ХVІІІ/17 
 
 
Про звернення 
районної ради 
 
   Районна рада 
                                                    вирішила: 
 

1. Схвалити текст звернення до Кабінету Міністрів України та Івано-Франківської 
обласної ради (додаток 1).  

2. Схвалити текст звернення до Кабінету Міністрів України, Івано-Франківської 
обласної ради та Івано-Франківської обласної державної адміністрації (додаток 2). 

3.     Направити дане звернення  вказаним адресатам. 
4.  Дане звернення надіслати районним радам Івано-Франківської області для 

підтримки. 

5.    Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

 
Голова районної ради                                                 Роман Дячук 



 

 

  Додаток1 
 до рішення районної ради  
від 21 грудня 2017 року  

  № 407-ХVІІІ/17 
 

Кабінет Міністрів України 

Івано-Франківська обласна рада 

Під час розгляду питання міжбюджетних відносин найбільше занепокоєння викликає у нас, 
депутатів Коломийської районної ради, недостатнє забезпечення фінансовими ресурсами 
виконання делегованих державою повноважень та перекладання відповідальності на місцеві 
органи влади у зв’язку із запропонованими новими підходами до визначення окремих субвенцій.  

Так, у зв’язку з тим, що в 2018 році освітня субвенція згідно частини 1 статті 1032 
Бюджетного кодексу України використовується тільки на зарплату з нарахуваннями педагогічних 
працівників, в Коломийському районі склалася катастрофічна ситуація з фінансуванням закладів 
освіти на зарплату непедагогічних працівників, оплату енергоносіїв та інші поточні видатки 
установ.  

Додаткової дотації на фінансування переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти не вистачає. Тим більше, додаткова дотація з державного 
бюджету місцевим бюджетам на утримання закладів освіти виділена в сумі 21343,0 
тис. гривень та  поділена рівними частинами на 12 місяців і складає 1778.6 тис. грн. в 
місяць, що не покриває навіть видатків на оплату праці і нарахування. В кошторисах 
установ освіти нашого району практично відсутні асигнування на зарплату 
непедагогічних працівників, починаючи з серпня 2018 року. А окрім цього потрібно 
оплачувати спожиті енергоносії, вартість яких постійно зростає, харчування учнів, не 
ведучи мову уже про незахищені статті витрат, без яких також не можуть 
функціонувати заклади освіти. 

Також складною є ситуація із забезпеченістю бюджетними призначеннями на 
виплату заробітної плати працівників охорони здоров’я Коломийщини. Розрахункова 
незабезпеченість кошторисними призначеннями на цю мету складає 2,5 місячних 
фонди.  

Враховуючи вищенаведене, ми, депутати Коломийської районної ради, щоб 
нівелювати ризик нестачі коштів на місцях, просимо виділити Коломийському 
районному бюджету додаткову дотацію та медичну субвенцію в сумі 37800,0 тис. грн, 
а саме: 

- 15500,0 тис. грн., яка буде спрямована для забезпечення зазначених видатків у 
повному обсязі: оплату за спожиті енергоносії та зарплату непедагогічним 
працівникам; 

- у сумі 22300,0 тис. грн для оплати праці медичних працівників. 
 Нестача цих коштів у 2018 році призведе до негативних наслідків та 

невдоволеності людей. 
Прийнято на ХVІІІ сесії районної ради 
VІІ демократичного скликання 
21 грудня 2017 року 

 
 
 
 
 



 

 

 
  Додаток 2 
 до рішення районної ради  
від 21 грудня 2017 року  

  № 407-ХVІІІ/17 
 

Кабінет Міністрів України 

Івано-Франківська обласна рада 
 

Івано-Франківська обласна державна 
адміністрація 

Ми, депутати Коломийської районної ради, стурбовані ситуацією, яка склалася з виплатою 
заробітної плати працівникам охорони здоров’Я та технічним працівникам загальоосвітніх 
навчальних закладів району. 

Станом на 15 грудня 2017 року незабезпеченість кошторисними призначеннями на виплату 
заробітної плати цих галузей складає 14068,0 тис. грн, з яких по: 

- загальноосвітніх навчальних закладах (технічний персонал) – 1800,0 тис. грн, або 1 
місячний фонд; 

- закладах охорони здоров’я – 12268,0 тис. грн, або 1,5 місячних фонди. 
Враховуючи вищенаведене, просимо Вашого сприяння щодо виділення коштів на виплату 

заробітної плати працівникам охорони здоров’я та працівникам шкіл. 
Сподіваємось на Вашу підтримку в позитивному вирішенні цього питання 
 

Прийнято на ХVІІІ сесії районної ради 
VІІ демократичного скликання 
21 грудня 2017 року 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


