Порядок денний

двадцять сьомої сесії районної ради
шостого демократичного скликання
від 04 грудня 2014 року

поч. о 11.00 год.

1. Про підсумки виконання програми соціально-економічного та
культурного розвитку Верховинського району за 9 місяців 2014 року.
Доп.
2. Про підсумки виконання районного бюджету за 9 місяців 2014 року.
Доп. Всеволод Ватаманюк – начальник фінансового управління
райдержадміністрації, депутат районної ради.
3. Про результати аналізу зовнішнього незалежного оцінювання 2013,
2014 років та заходи щодо надання якісної освіти в загальноосвітніх
навчальних закладах району.
Доп. Василь Гуцуляк – начальник відділу освіти райдержадміністрації.
Співдоп. Михайло Федорчак – голова постійної комісії районної ради з
питань освіти, дошкільного виховання, молоді і спорту.
4. Про затвердження списку присяжних Верховинського районного суду.
Доп. Марія Вандяк - заступник керівника апарату Верховинського
районного суду.
5. Про звільнення від плати за перебування у Верховинській ЗОШінтернат І-ІІІ ступенів.
Доп. Василь Гуцуляк – начальник відділу освіти райдержадміністрації.
6. Про звіти депутатів районної ради перед виборцями.
Доп. Василь Нагірняк – заступник керуючого справами виконавчого
апарату районної ради, депутат районної ради.

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(двадцять сьома сесія)
РІШЕННЯ
від _____________ 2014 року
селище Верховина
Про підсумки виконання програми
соціально-економічного та
культурного розвитку району
за 9 місяців 2014 року
За звітний період в галузі промисловості працювало десять підприємств,
якими реалізовано промислової продукції на суму 9234,1 тис.грн. Темп росту
обсягу реалізації продукції проти відповідного періоду минулого року
склав 186,0 відс.
Збережено чисельність поголів’я ВРХ. За звітний період проведено
роботу щодо налагодження діяльності зареєстрованих кооперативних об’єднань
в напрямку забезпечення сприятливих умов для заготівлі та реалізації
надлишків тваринницької продукції, надання широкого спектру послуг
сільському населенню. Здійснюються заходи щодо налагодження роботи
молокопереробного цеху в селі Кривопілля, створенню пунктів з заготівлі
молока.
Впродовж дев’яти місяців 2014 року надані короткотермінові
безвідсоткові кредити за рахунок коштів, передбачених за
Програмою
розвитку малого та середнього підприємництва в районі на 2013-2014 роки в
сумі 159 тис.грн.
Виконуються завдання з будівництва об’єктів житла, торгівлі,
громадського харчування. Ведуться ремонтні роботи в закладах медицини та
культури, дошкільних закладах, проводиться ремонт ліній електропередач в
смт. Верховина, селах Рівня, Ільці.
Проведено низку культурно-мистецьких заходів з відзначення державних
та релігійних свят, пам’ятних і ювілейних дат.
За дев’ять місяців звітного року за рахунок різних джерел фінансування
на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності було
введено в дію 422 нових робочих місця, що становить 103 відс. до річного
завдання.
Здійснювалася підтримка найуразливіших верств населення. Виплата всіх
видів державних соціальних допомог проводиться у звітному місяці,
заборгованості немає. Забезпечено своєчасну виплату пенсій.

Працює центр надання адміністративних послуг з видачі документів
дозвільного характеру, реєстрації декларацій та надання практичних
консультацій суб’єктам підприємницької діяльності.
6-7 вересня було проведено перший Гуцульський бізнес-форум для
залучення інвестицій та налагодження перспективних економічних взаємин з
діловими партнерами.
Разом з тим, в економіці району та соціальній сферах існує ряд питань,
які потребують вирішення. В галузі медицини – недостатнє фінансування по
медикаментозному забезпеченню, в придбанні сучасної медичної апаратури та
обладнання.
Проблемним залишається фінансування ремонту доріг і вулиць,
ремонтних робіт в установах освіти, культури.
Станом на 1 жовтня цього року заборгованість по виплаті заробітної
плати становила 375,1 тис.грн.
Рівень безробіття зріс на 0,79 відс. порівняно з початком цього року.
З урахуванням вищенаведеного, районна рада
вирішила:
1. Інформацію про підсумки виконання програми соціально-економічного
та культурного розвитку району за 9 місяців 2014 року взяти до відома
(додається).
2. Управлінням та відділам районної державної адміністрації, селищній та
сільським радам сконцентрувати зусилля і наявні ресурси на розв’язання тих
невирішених питань, які мають місце за результатами роботи господарського
комплексу району за 9 місяців 2014 року.
3. Постійним комісіям районної ради брати активну участь у втіленні в
життя заходів щодо реалізації програми соціально-економічного та культурного
розвитку району на 2014 рік з питань, що належать до їх відання, вносити
висновки і рекомендації при розгляді ходу її виконання на засіданнях колегії
районної державної адміністрації.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань будівництва, інфраструктури, житлово-комунального та
дорожнього господарства (Ю.Ванджурак).

Голова районної ради

Іван Маківничук

Довідка
про підсумки виконання програми соціально-економічного та
культурного розвитку району за 9 місяців 2014 року
Промисловість
Протягом січня - вересня 2014 року промисловими підприємствами
району реалізовано продукції на 9234,1 тис. грн., що в розрахунку на одну
особу населення складає 305,8 грн. В структурі реалізованої продукції за
промисловими групами 90,8 відс. становили товари проміжного споживання
(деревообробка), 9,1 відс.- споживчі товари короткострокового використання
(хліб, чаї), 0,1 відс. - інвестиційні товари (РЕМ). Темп росту обсягу реалізації
продукції проти відповідного періоду минулого року склав 186,0 відс. Сім
із десяти підприємств забезпечили збільшення обсягу реалізації. Основні
види продукції підприємств деревообробної галузі: пиломатеріали обрізні,
заготовка для євро піддонів, брус будівельний, фальш брус, підлогова дошка,
вагонка. ТзОВ «Верховинка» виготовляє гуцульські фіто чаї, які мають
лікувально - профілактичну, загальнозміцнюючу та імунностимулюючу дію,
є високовітамінними. Обсяги реалізації продукції в порівнянні з відповідним
періодом минулого року по даному підприємству зросли в 10,7 рази. В
структурі реалізації серед підприємств найбільша питома вага продукції
ТзОВ СП «Крона» (30,1 відс.), Районного лісгоспу (27,2 відс.), ДП «Гринявське
лісове господарство» (20,2 відс.). Сумарний обсяг продукції цих підприємств
займає 86,2 відс. від загального обсягу, а темп росту до відповідного
періоду минулого року склав 179 відс. Протягом січня – вересня
промисловими підприємствами сплачено до бюджету 2811,3 тис. грн.
платежів, в тому числі до місцевого - 2162,7 тис. грн. Середньомісячна
заробітна плата одного працівника середньооблікової чисельності склала
2251 грн., в еквіваленті повної зайнятості – 2584 грн.
Агропромисловий розвиток
До аграрного комплексу району входить ТзОВ «Водограй», КСП
«Заготівельник», Білоберізький багатофункціональний сільськогосподарський
обслуговуючий
кооператив
«Верховинський»,
сільськогосподарський
обслуговуючий кооператив «Стандарт», 48 фермерських господарств. Станом
на 1 жовтня 2014 року в господарствах всіх форм господарювання
утримувалося 20,3 тис. голів великої рогатої худоби , з них : 9,54 тис. корів, 9,3
тис. голів свиней, 3,4 тис. голів овець та кіз , 1,2 тис. коней. У фермерських
господарствах району утримувалося 187 голів ВРХ, з них 69 корів.
За звітний період проведено роботу щодо налагодження діяльності
зареєстрованих кооперативних об’єднань в напрямку забезпечення сприятливих
умов для заготівлі та реалізації надлишків тваринницької продукції, надання
широкого спектру послуг сільському населенню.
Здійснюються заходи щодо налагодження роботи молокопереробного
цеху в селі Кривопілля, створенню пунктів з заготівлі молока. Господарство
викупило земельну ділянку в селі Кривопілля, проводить роботи щодо її
підготовки та встановлення необхідних комунікацій.
Організовано участь делегації району в роботі ярмарків «Весна 2014», що
проходили в місті Івано-Франківську, міжнародної виставки-ярмарки «Агро2014» в місті Києві. В роботі ярмарків взяли участь сільськогосподарські

кооперативи «Верховинський», «Стандарт», фермерське господарство
Стефурака Ю.М. з с. Кривопілля та фермерське господарство «СКВ» (с.
Замагора).
Проведено необхідну роботу щодо раціонального використання полонин.
Підготовлені та розглянуті на сесії районної ради пропозиції щодо зменшення
розміру орендної плати за користування полонинами.
Розпочато реалізацію проекту створення місць для реалізації традиційної
полонинської продукції в м. Києві та Івано-Франківську.
На виконання постанов Кабінету Міністрів України проведена робота
щодо забезпечення приймання, оформлення документів, нарахування коштів
господарствам населення по програмі «Державна тваринницька дотація» за
утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби, часткове
відшкодування закупівлі установок індивідуального доїння корів. За 2013 рік
нараховано та виплачено фізичним особам 5723,4 тис. грн. дотації за
утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби та за продаж
молодняку підвищених вагових кондицій, 7120 грн. часткового відшкодування
за закупівлю установок індивідуального доїння корів.
Будівництво
№
п/п
1

2

3

4

5

6
7
8
9
10

11

12

Назва об’єкту
Управління освіти,
молоді та спорту
райдержадміністрації
Управління освіти,
молоді та спорту
райдержадміністрації
Управління освіти,
молоді та спорту
райдержадміністрації
Управління освіти,
молоді та спорту
райдержадміністрації
Управління освіти,
молоді та спорту
райдержадміністрації
Голошинська сільська
рада
Верховинська
селищна рада
Верховинська
селищна рада
Замагорівська сільська
рада
Управління
освіти,
молоді
та
спорту
райдержадміністрації
Управління
освіти,
молоді
та
спорту
райдержадміністрації
Верховинська
селищна рада

Короткий опис

примітка

Придбання меблів для Білоберізької ЗОШ І – ІІІ Виконано
ступенів на суму 53 930 грн.
Придбання матеріалів для перекриття даху для В. Виконано
Ясенівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 50 000 грн.
Ремонт фасаду Красницької ЗОШ І-ІІ ступенів на Виконано
суму 13 539 грн.
Влаштування санвузла в Кривопільській ЗОШ І-ІІІ Продовжуютьс
ступенів для завершення робіт необхідно 62 308 грн.
я роботи
Поточний ремонт шкільної їдальні Зеленської ЗОШ І- Виконано
ІІІ ступенів на суму 15 800 грн.
Поточний ремонт дороги до присілка Сушиці
Голошинської сільської ради на суму 13 700 грн.
Капітальний ремонт дороги до присілка Площі
Верховинської селищної ради на суму 1 393 грн.
Капітальний
ремонт
до
присілка
Віпче
Верховинської селищної ради на суму 19 515 грн.
Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі у
дитячому садку «Лісова казка» на суму 12 000 грн.
Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі у
Довгопільській ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 36 000
грн.
Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі у
Перехреснянській ЗОШ І-ІІ ступенів на суму 25 000
грн.
Капітальний ремонт опалення ДНЗ «Сонечко» в
селищі Верховина на суму 61 889 грн.

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Проводяться
роботи

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Верховинська
селищна рада
Верховинська
селищна рада
Довгопільська
сільська рада
Замагорівська
сільська рада
Красницька сільська
рада
Красноїлівська
сільська рада
Перехреснянська
сільська рада
Перехреснянська
сільська рада
Стебнівська сільська
рада

22

Верховинська
селищна рада

23

Верховинська
селищна рада
Верховинська
селищна рада
Верхньоясенівська
сільська рада
Ільцівська
сільська
рада
Устеріківська сільська
рада
Довгопільська
сільська рада
Філія Верховинський
ДЕД

24
25
26
27
28
29

Придбано котел для опалення НВК в селищі
Верховина на суму 49 880 грн.
Заміна вікон в НВК в селищі Верховина на суму
53 130 грн.
Влаштовано санвузол в ДНЗ в селі Довгополе на
10 000 грн.
Придбання котла для дитячого садка «Лісова казка» в
селі Замагора на суму 25 000 грн.
Влаштування приміщення внутрішнього туалету в
дитячому садочку «Смерічка» на суму 28 877 грн.
Проводиться капітальний ремонт дитячого садка
«Дударик» на суму 10 500 грн.
Капітальний ремонт ФАПу в селі Перехресне на суму
22 387 грн.
Капітальний ремонт будинку культури в селі
Перехресне на суму 55 906 грн.
Проводиться капітальний ремонт (запровадження
енергозберігаючих технологій ) сільського клубу та
благоустрій довколо клубу на суму 38 750 грн.
Капітальний ремонт та реконструкція вуличного
освітлення в селищі Верховина на суму 83 558 грн.

Виконано

Капітальний ремонт водоканалізаційної мережі по
вул. Незалежності в селищі Верховина 77 007 грн.
Берегоукріплення річки Чорний Черемош на присілку
Слупійка на суму 73 277 грн.
Капітальний ремонт вуличного освітлення в селі
Рівня на суму 12 000 грн.
Капітальний ремонт та реконструкція діючого
освітлення в селі Ільці на суму 14 562 грн.
Реконструкція вуличного освітлення по центральній
вулиці на суму 50 523 грн.
Капітальний ремонт адмінприміщення на суму 19 019
грн.
Ремонт комунальних доріг на суму 351 586 грн.

Ведуться
роботи
Ведуться
роботи
Ведуться
роботи
Ведуться
роботи
Виконано

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Проводяться
роботи
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Туристична діяльність
Туристична галузь Верховинщини є стратегічним напрямком розвитку
району, важливим чинником динамічного збільшення надходжень до бюджету.
Туризм на Верховинщині сприяє підвищенню зайнятості населення, розвитку
ринкових відносин. Об’єктивно район має всі передумови для інтенсивного
розвитку внутрішнього та міжнародного (в’їзного) туризму.
В липні поточного року прийнято розпорядження голови
райдержадміністрації щодо створення робочої групи з питань розвитку
туристичної галузі району, основними
завданнями
робочої групи є
розроблення пропозицій щодо розвитку туризму в районі та вироблення
рекомендацій для власників приватних садиб щодо поліпшення рівня надання
туристичних послуг. На базі бібліотечних закладів району проводиться робота
щодо створення туристично-інформаційних центрів.
6 вересня 2014 року відбувся І Гуцульський бізнес-форум, де було
представлено секцію «Сільський зелений туризм та рекреація». З метою

представлення туристичного потенціалу району виготовлено рекламну
продукцію (папки, ручки, флаєра, програмки).
9 жовтня поточного року у селищі Верховина за підтримки
облдержадміністрації для власників приватних садиб відбувся семінарнавчання з питань підвищення якості надання послуг у сільському зеленому
туризмі та категоризації туристичних садиб.
Під час заходу було презентовано проект ЄС «Івано-Франківська область
– край для туризму», що реалізується департаментом міжнародного
співробітництва, євроінтеграції та розвитку туристичної інфраструктури
облдержадміністрації
спільно
з
Регіональним
фондом
підтримки
підприємництва по Івано-Франківській області та Регіональним туристичноінформаційним центром.
За 9 місяців 2014 р. туристичними послугами ДЗСТ ЛОК «Верховина»
скористалося понад 1847 туристів, з них 1794 чоловік оздоровилося.
В 2013 році прийнята Програма розвитку туризму на 2013-2020 роки,
мета програми полягає у впровадженні ефективної регіональної політики у
сфері інвестиційного клімату для забезпечення надходжень інвестицій в
економіку регіону та прискореного економічного зростання, на 2014 рік
виділено коштів в сумі 20 000 гривень. З них протягом 9 місяців використано:
5 000 грн. для виготовлення рекламної продукції для І Гуцульського бізнесфоруму.
За 9 місяців поточного року підприємці, які займаються туризмом
сплатили до районного бюджету 42 800 гривень. Всього зареєстровано 94
підприємці.
В районі ведеться робота з підготовки професійних кадрів в галузі
туризму на базі Верховинського коледжу туризму і готельного господарства, а
також кадрів з активних видів туризму (на базі філії обласного Центру туризму
і краєзнавства учнівської молоді), які будуть затребувані як фахівці
туристичного супроводу.
Розвиток малого підприємництва
Розвиток малого підприємництва є одним з важливих напрямків державної
політики у стабілізації економіки та подальшого її розвитку. Враховуючи
особливості району, велика кількість суб’єктів господарювання працює в
деревообробній галузі та у сфері туризму, включаючи сільський зелений
туризм. Станом на 01.10.2014 року загальна кількість суб’єктів
підприємницької діяльності в районі налічує 1389 осіб, а саме: 408 юридичних осіб та 981 - фізичних – осіб підприємців.
Рішенням районної ради від 05 лютого 2013 року прийнято «Програму
розвитку малого та середнього підприємництва в Верховинському районі на
2013-2014 роки». Дана Програма сформована відповідно до вимог Закону
України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього
підприємництва в Україні» , планом заходів якої на 2014 рік було передбачено
кошти в сумі 159 тисяч гривень для надання безвідсоткових кредитів. В
результаті реалізації даної Програми приділяється належна увага питанню
фінансово-кредитної підтримки розвитку малого бізнесу. Діяльність
райдержадміністрації спрямована, в першу чергу, на належне забезпечення та
підтримку місцевих товаровиробників, що дає змогу збільшити кількість

суб’єктів малого підприємництва та забезпечити зростання обсягів надходжень
від діяльності суб’єктів малого підприємництва до бюджетів усіх рівнів від
сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Протягом 2014 року на
щоквартальних засіданнях координаційної ради з питань розвитку
підприємництва розглядалися бізнес-проекти, які були подані підприємцями
району для одержання кредитної допомоги на розвиток власного бізнесу.
Визначено чотири переможці на кращий бізнес-проект, яким надано
короткотермінові безвідсоткові кредити на загальну суму 159 000 гривень.
Для підтримки розвитку підприємництва в районі працює центр надання
адміністративних послуг з видачі документів дозвільного характеру, реєстрації
декларацій та надання практичних консультацій суб’єктам підприємницької
діяльності. Станом на 01.10.2014 р. надано 29 практичних консультацій
суб’єктам підприємницької діяльності, за наслідками яких видано 5 документів
дозвільного характеру.
За звітний період районний центром зайнятості проведено 34 семінари з
орієнтації безробітних на заняття підприємництвом за темами «Від бізнес-ідеї
до власної справи», «Як розпочати свій бізнес» та з питань організації
сільського зеленого туризму, в яких взяло участь 280 безробітних – жителів
району. За 9-ть місяців 2014 рік 35 особи із безробітних жителів району,
пройшли фахову підготовку за програмою «Організація підприємницької
діяльності». Суб’єктам підприємницької діяльності надано близько 162
консультацій.
Підприємці району постійно залучаються до участі у галузевих нарадах,
семінарах, виставках-продажу, ярмарках товарів народного споживання та
інших заходах. 6-7 вересня було організовано перший Гуцульський бізнесфорум для залучення інвестицій та налагодження перспективних економічних
взаємин з діловими партнерами.
Споживчий ринок. Ринок послуг
Роздрібна торгова мережа району нараховує 358 закладів роздрібної
торгівлі та ресторанного господарства, 2 ринки, 4 продовольчі та 3
непродовольчі оптові підприємства. За звітний період через роздрібну торгову
мережу населенню району реалізовано товарів на 24,2 млн. гривень, що на 5,1
відсоток більше від відповідного періоду минулого року.
Постачанням хліба і хлібобулочних виробів в районі займається 7
хлібопекарів. Однак близько 60 відсотків цієї продукції продовжують завозити
з-за меж району. При тому, що через ряд магазинів реалізується сметана, сир
м’який та бринза місцевих виробників питома вага їх у продажі молочної
продукції залишається ще незначною.
Управлінням економічного розвитку і торгівлі розроблено норми на
продукти харчування та промислові товари, розрахована потреба на кожну
сільську раду і в співпраці з селищним та сільськими головами пророблено
роботу по заключення угод з власниками торгових підприємств на утворення
запасів на час особливого періоду.
За 2014 рік через центр зайнятості населення було відправлено на
навчання та перепідготовку і праце влаштовано на підприємствах району :
- кухарів
-4
- барменів
-2

- перукарів
-6
Побутові послуги населенню району надаються : в 1 лазні
селища
Верховина та 36 саунах, які розміщені у зелених садибах району; 17
перукарнями, 4 майстернями по ремонту одягу (3 у Верховині,1-с.Голови); 7
підприємцями, що займаються ремонтом взуття у см. Верховина, с. Голови,
Гринява, Яблуниця. Довгополе та 2 підприємцями по ремонту побутової
техніки.
Ринок праці
У пошуках роботи до служби зайнятості району протягом січня-вересня 2014
року звернулося 1192 громадян, що на 11 осіб менше проти відповідного
періоду минулого року. Станом на 01.10.2014 року статус безробітного мали
679 осіб.
Рівень зареєстрованого безробіття в районі станом на 01.10.2014 року
склав 3,86 відс. проти 3,1відс. станом на 01.04.2013 року.
За сприянням служби зайнятості працевлаштовано за січень-вересень
2014 року на вільні та новостворені робочі місця 765 осіб, що на 34 особи
більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
За січень-вересень за рахунок різних джерел фінансування на
підприємствах, організаціях різних форм власності було введено в дію 422
нових робочих місця. Направлено на професійне навчання з початку року 269
осіб. Навчання проводиться під замовлення роботодавців за робітничими
професіями актуальними на ринку праці нашого району.
В оплачуваних та інших тимчасових роботах взяли участь 490 осіб. Це
дало змогу безробітним отримати легальний заробіток у період пошуку роботи,
відновити трудові навички та отримати тимчасову роботу.
Освіта
Відповідно до Конституції України, вимог законів України «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та інших нормативноправових документів в районі функціонує мережа закладів освіти на 2014-2015
н.р.:
- 34 денні загальноосвітні школи, в т.ч. ліцей, школа-інтернат, три
навчально-виховні комплекси із загальною кількістю учнів 3886;
- вечірня школа – 221 учень;
- 2 позашкільні заклади (дитячо-юнацька спортивна школа, Верховинський
Будинок школяра), в яких займаються у вільний від уроків час 1562 дітей;
- 18 дошкільних закладів (дитсадки та три навчально-виховні комплекси), в
яких виховуються та здобувають дошкільну освіту 826 дітей.
Для підготовки до школи дітей п’ятирічного віку в населених пунктах, де
відсутні ДНЗ, діють 12 підготовчих груп при школах, де займаються 93 дітей.
Для дітей, які проживають на віддалених високогірних присілках
функціонують пришкільні інтернати при 11 школах, в т.ч. з постійним
перебуванням 7, з сезонним – 4, в яких проживають 242 учні.
Для учнів і педагогічних працівників, які проживають більше 3-х
кілометрів від закладу освіти організовано підвезення 15 шкільними
автобусами, на даний час потребують підвезення 1231 учень /підвозиться

1159/, вчителів - 108 /підвозиться 108/. Відсоток підвезення учасників
навчально-виховного процесу складає 94%.
Для 23 дітей, які потребують корекції фізичного розвитку організовано
індивідуальне навчання вдома.
Під постійним контролем подальше здобуття повної середньої освіти
випускниками 9-х класів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. З 7-ми випускників (дітей-сиріт) 9-го класу 6 учнів
продовжують навчання у загальноосвітніх закладах району, 1 учень – у
навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, а з числа 8-ми випускників (дітейсиріт) 11-х класів 5 учнів продовжують навчання у вищих навчальних закладах,
2 – працевлаштовані, 1- не продовжує навчання і не працевлаштований, в
зв’язку з сімейними обставинами (займаються домашнім господарством).
За 9 місяців 2014 року 10 учням-сиротам виплачено допомогу по
досягненню ними 18-ти річного віку в розмірі 1810 гривень на особу. Загальна
сума виплат складає 18100 грн.
В школах району організовано безоплатне харчування, зокрема: 1494
учнів 1-4-х класів харчуються з розрахунку 8 грн. на одну дитину /100 %/;
597 учнів 5-11-х класів із малозабезпечених сімей згідно поданих
документів з розрахунку 8 грн. на одну дитину /забезпечено 100% від потреби/.
Діти пільгових категорій /42 сироти та позбавлені батьківської опіки/
харчуються з розрахунку 16 грн. на одну дитину в робочі дні, а також у
пришкільних інтернатах - 241 дитина. Середня вартість обіду складає 8 грн. на
одну дитину в робочі дні. Впродовж 9-ти місяців поточного року на
харчування дітей в школах району використано кошти з районного бюджету
1771,681 тис. грн.
За 9 місяців 2014 року в галузі освіти виконано такі роботи:
Дошкільні навчальні заклади:
- у Красноїльському ДНЗ встановлено парове опалення ІІ поверху
приміщення, облаштовано два санвузли, обладнано харчоблок, встановлено
двоє енергозберігаючих дверей та в стадії завершення роботи по реконструкції
приміщення;
- у Верховинському НВК частково замінено вікна і двері на
енергозберігаючі, придбано новий котел для системи опалення;
- у Білоберізькому ДНЗ придбано та встановлено 5 енергозберігаючих
вікон у старому корпусі та в стадії завершення виготовлення документації на
реконструкцію приміщення закладу;
- у Ільцівському ДНЗ розпочато роботи по заміні підлоги у світлиці ;
- у Хороцівському НВК замінено двоє старих вікон та одні вхідні двері на
металопластикові, придбано шкільні меблі (стільці та стіл);
- у Стебнівському ДНЗ замінено вхідні дерев’яні сходи на бетонні;
- у Верховинському ДНЗ «Сонечко» встановлено євросистему опалення,
замінено три старі бойлери на нові, на що використано кошти з місцевого
бюджету селищної ради в сумі 206 тис.грн.
Загальноосвітні навчальні заклади
(за кошти місцевого бюджету):
- облаштування внутрішніх санвузлів та ремонт пришкільного інтернату в
Гринявській ЗОШ І-ІІІ ступенів – 71560 грн.;
- заміна вікон в Довгопільській ЗОШ І-ІІІ ступенів – 36900 грн.;

- перекриття даху, добудова 3-х класних кімнат, внутрішні санвузли і
душові кабіни у спортивному залі, добудова 3-х спортивних кімнат у
Верхньоясенівській ЗОШ І-ІІІ ступенів;
облаштування внутрішніх санвузлів у:
- Замагорівській ЗОШ І-ІІІ ступенів – 57400 грн.;
- Зеленській ЗОШ І-ІІІ ступенів – 47667 грн.;
- Кривопільській ЗОШ І-ІІІ ступенів – 62308 грн.;
- Устеріківській ЗОШ І-ІІ ступенів – 35150 грн.;
- Стебнівській ЗОШ І-ІІ ступенів – 76100грн.;
- заміна дверей в Грамітнянській ЗОШ І-ІІ ступ. – 25000 грн.;
- ремонт приміщення Красницької ЗОШ І-ІІ ступенів -33539 грн.;
- придбання меблів для Білоберізької ЗОШ І-ІІІ ступенів-53930 грн.;
- ремонт пришкільної їдальні Зеленської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 15800грн.;
(за кошти обласного бюджету):
- придбання шкільних меблів для 10-ти шкіл району – 150000 грн. ;
- заміна вікон у Головівській та Красноїльській ЗОШ – 30000 грн.;
- облаштування внутрішніх санвузлів у Красноїльській ЗОШ І-ІІІ ст.- 35000
грн.;
- ремонт спорт. майданчика у Буковецькій ЗОШ І-ІІ ст. - 30000 грн.;
- придбання навчально-комп’ютерних комплексів для Головівської та
В.Ясенівської ЗОШ – 192000 грн.
Охорона здоров’я
В нашому районі основною ланкою, яка забезпечує розвиток медичної
допомоги є центральна районна лікарня, в склад якої входять дві дільничні
лікарні, дві сільські лікарські амбулаторії загальної практики сімейної
медицини та 38 ФАПів.
На даний час в районі функціонує 151 стаціонарне ліжко, при центральній
районній лікарні -131 ліжко, в Яблуницькій дільничній лікарні - 10 ліжок, в
Білоберезькій дільничній лікарні -10 ліжок, де лікуються хворі стаціонарно,
крім цього функціонують ще денні стаціонари у Красноїлівській сільській
лікарській амбулаторії загальної практики сімейної медицини - 5 ліжок, у
Зеленській сільській лікарській амбулаторії загальної практики сімейної
медицини – 5 ліжок та Яблуницькій
дільничній лікарні – 10 ліжок,
Білоберезькій дільничній лікарні – 5 ліжок, при поліклініці Верховинської
центральної районної лікарні – 15 ліжок.
Всього населення по району, яке обслуговується медичними закладами
налічується 30123 особи. З них дорослого населення 22215, дітей до 18р. –
7908, сільського населення – 24462.
План по виконанню ліжкоднів по району виконано на 97,0% проти 93,3%
за аналогічний період 2013, по центральній районній лікарні 95,6 проти 92,5% ,
Білоберезька дільнична лікарня 94,6 проти 74,6%, Яблуницька дільнична
лікарня 116,6 проти 122,2% . В стаціонарах району було проліковано 3991
особа проти 3999 осіб, а у денних стаціонарах 1349 осіб проти 1290 осіб.
Амбулаторно абсолютне число відвідувань становить 189510 звернень, проти
179072 в минулому році.
За 9 міс. 2014р. народилось 404 немовляти проти 412 за минулий рік.
Показник народжуваності становить 13,4% (на 1 тис. нас.) проти 13,7 в

минулому році. Померло протягом 9 міс. 2013р. - 270 осіб проти 260 за 9 міс.
2013 року. Смертність населення становить 8,9% (на 1 тис. нас.) проти в 8,6
минулому році. За 9 міс. 2014р. померло 4 дитини проти 5 в минулому до 1
року. Малюкова смертність за 9 міс. 2014 р. становить 9,8‰ проти 12,0‰, а в
минулому році. Природний приріст населення становить +4,4 проти +5,1.в
минулому році.
План по виконанню заготівлі донорської крові за 9 міс. 2014 р. становить
60,8% проти 76,2% в минулому році.
За 9 міс. 2014 р. поступило бюджетних коштів на загальну суму 16528,5
проти 17706,3 тис. грн. або 550,2 проти 589,0 грн. на одного жителя району.
На заробітну плату на рік заплановано 13829,0 проти 13701,2 тис. грн., а
було профінансовано за 9 міс. 2014 р. –10925,9 проти 11950,3 тис. грн.
Для надання медичної допомоги населенню району за 9 міс. 2014 р. на
медикаменти використано 346,7 проти 222,6 тис. грн. в звітному періоді
минулого року, що на одного хворого становить 6,1 проти 6,22 грн.
На харчування хворих з районного бюджету використано 183,8 проти–
107,8 тис. грн., що на одного стаціонарного хворого становить 5,48 проти 5,58
грн.
Проблемні питання охорони здоровۥя
1. Придбання для лабораторії:
1.1.Біохімічних
аналізатори,мікроскопи,
фотоелектроколориметри,
центрифуги, сухожарові шафи.
2. Автоклав для баклабалаторії.
3. Поновлення фізіотерапевтичної апаратури.
4. Недостатність лікарських кадрів.
5. Реконструкція третього поверху райполіклініки для використання
даного приміщення як додаткові кабінети для призовників та окремих
спеціалістів.
6. Проведення ремонтних робіт ФАПів,капітального ремонту ФАПу села
Довгополе з заміною енергозберігаючих вікон та дверей.
7. Придбання холодильників на ФАПи (5хол.)
Культура
В районі протягом звітного періоду проводилися заходи з відзначення
державних, професійних та релігійних свят. Зокрема : театралізоване дійство
«Гуцульська коляда», 95-ї річниця з нагоди Дня Соборності України, тематична
година «Вони загинули за Україну», свято рідної мови «У мови є і серце, і
вуста, і є ім’я красиве –Україна».
Організовано проведення культурно-мистецьких заходів, присвячених 200річчю від дня народження Т.Шевченка.
Кращі колективи району брали участь у святах та фестивалях обласного,
всеукраїнського та міжнародного рівнів.
Народний ансамбль троїстих музик «Гуцули» взяв участь у ХІУ
регіональному фестивалі оркестрів народної музики, який проходив у смт.
Рожнятові.
З нагоди відзначення Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в
Україні в закладах культури і бібліотеках організовано тематичні години,
вечори-реквієм та оформлено книжкові виставки.

Для підтримки, виявлення та заохочення обдарованої молоді,
популяризації української патріотичної пісні працівниками відділу культури і
мистецтв, районного організаційно-методичного центру проведено районний
фестиваль патріотичної пісні та поезії «Оспівані піснею та словом».
Відзначаючи День Державного Прапора України та День незалежності
України в селищі Верховина організовано і проведено урочистості та святковий
концерт «Бо ти єдина,Україно, бо ти на всіх у нас одна!».
6-7 вересня в с. В.Ясенів проходив І Гуцульський бізнес-форум, в рамках
якого працювала секція відділу культури і мистецтв «Декоративно-прикладне
та ужиткове мистецтво».
До 120-річниці з дня народження О.Довженка в установах культури району
організовано та проведено культурно-мистецькі заходи, зокрема: в районній
дитячій бібліотеці оформлено тематичну поличку «О. Довженко - український
прозаїк, кінорежисер», в Будинку культури с. Яблуниця проведено тематичну
годину «Я належу людству, як художник, і йому служу».
З нагоди відзначення в районі 150-річчя з дня народження
М.Коцюбинського та 50-річчя фільму «Тіні забутих предків», в дитячій
районній бібліотеці організовано виставку-діалог «Призабута літературна
спадщина».
За 9 місяців цього року відповідно до Програми культурно-мистецьких
заходів використано кошти в сумі 32 256,5 грн.
Соціальний захист населення
Проводиться відповідна робота з виконання державних і місцевих
соціальних програм, захисту соціально вразливих
верств населення –
малозабезпечених сімей, одиноких матерів, дітей-сиріт, сімей, на утриманні
яких є діти-інваліди та одиноких перестарілих громадян.
Види допомоги

Допомога по
вагітності і пологах
Одноразова допомога
при народженні
дитини
По догляду за
дитиною до 3-х
річного віку
На дітей одиноким
матерям
Дітям, що
знаходяться під
опікою
Тимчасова допомога
на дітей, батьки яких
відмовляються від
сплати аліментів
Всього допомог
сім’ям з дітьми

Державна допомога сім’ям з дітьми
Кількість сімей
Кількість
Нараховано
(осіб), які
одержувачів
одержувачам
звернулися за
допомоги за
допомоги з
допомогою з
звітний
початку року
початку року
місяць
(тис. грн.)
296
31
431,394

Нараховано
одержувачам
допомоги за
звітний місяць
(тис. грн.)
46,086

393

1470

23129,731

2823,078

1501

156

7144,271

26,472

252

595

4154,089

464,203

66

26

1037,748

110,969

25

12

92,229

12,843

2533

2290

35995,462

3483,651

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям
Станом на 1 жовтня
Кількість сімей
Кількість
Нараховано
Нараховано
(осіб), які звернулися
одержувачів
одержувачам
одержувачам
за допомогою з
допомоги за звітний
допомоги з початку
допомоги за звітний
початку року
місяць
року (тис. грн.)
місяць (тис. грн.)
1892
880
29427,183
2576,217
Допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
Станом на 1 жовтня
Кількість сімей
Кількість
Нараховано
Нараховано
(осіб), які звернулися
одержувачів
одержувачам
одержувачам
за допомогою з
допомоги за звітний
допомоги з початку
допомоги за звітний
початку року
місяць
року (тис. грн.)
місяць (тис. грн.)
86
345
4474,437
483,380
По догляду за психічно хворими
Станом на 1 жовтня
Кількість сімей
Кількість
Нараховано
Нараховано
(осіб), які звернулися
одержувачів
одержувачам
одержувачам
за допомогою з
допомоги за звітний
допомоги з початку
допомоги за звітний
початку року
місяць
року (тис. грн.)
місяць (тис. грн.)
80
17
718,186
82,397
Прийомна сім’я
Станом на 1 жовтня
Кількість сімей
Кількість
Нараховано
Нараховано
(осіб), які звернулися
одержувачів
одержувачам
одержувачам
за допомогою з
допомоги за звітний
допомоги з початку
допомоги за звітний
початку року
місяць
року (тис. грн.)
місяць (тис. грн.)
0
5
480,222
52,921

Виплата всіх видів державних соціальних допомог проводиться у
звітному місяці, заборгованості немає.
Згідно розпорядження голови райдержадміністрації, працює комісія з
призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.
Протягом 9 місяців 2014 року відбулося 15 засідань комісії, на яких розглянуто
1610 справ. Призначено допомогу 1040 сім’ям. Відмовлено у призначенні
допомоги 570 сім’ям. Основна причина відмови-непрацюючі батьки.
Станом на 01.10.2014 року призначено субсидій 688 сім’ям на суму 459,6
тис. грн., виплачено 670 сім’ям в сумі 444,8 тис. грн., 91 пенсіонер з числа
педагогічних і медичних працівників, 1267 багатодітних сімей та дітей з
багатодітної сім’ї та 1127 інших категорій пільговиків.
Н відшкодування витрат за надання пільг вказаним категоріям громадян у
2014 році передбачена субвенція з державного бюджету в сумі 1817,2 тис. грн.
За 9 місяців 2014 року нараховано пільг за користування житловокомунальними послугами, на придбання твердого палива та скрапленого газу,
за користування послугами зв’язку, іншими послугами та за проїзд у міському і
приміському громадському транспорті на загальну суму 1258,12 тис. грн., з них
профінансовано 1172,96 тис.грн.
В Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право
на пільги, зареєстровано 5459 пільговиків, з яких 752 ветерани війни, 449
ветеранів праці, 14 ветеранів військової служби та органів внутрішніх справ, 83
особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 1676 дітей війни, 91
пенсіонер з числа педагогічних і медичних працівників, 1267 багатодітних
сімей та дітей з багатодітної сім’ї та 1127 інших категорій пільговиків.

На відшкодування витрат за надання пільг вказаним категоріям громадян
у 2014 році передбачена субвенція з державного бюджету в сумі 1817,2 тис.
грн. За 9 місяців 2014 року нараховано пільг за користування житловокомунальними послугами, на придбання твердого палива та скрапленого газу,
за користування послугами зв’язку, іншими послугами та за проїзд у
приміському громадському транспорті на загальну суму 1258,12 тис., з них
профінансовано 1172,96 тис. грн.
Проведено виплату щорічної разової грошової допомоги до Дня
Перемоги 793 ветеранам війни на загальну суму 192303,72 грн.
Протягом 9 місяців 2014 року забезпечено санаторно-курортними
путівками 9 ветеранів війни та інвалідів, 2 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС,
а також 2 учасників бойових дій ОУН-УПА. Видано 2 технічних засоби
реабілітації для інвалідів району.
Протягом січня-вересня 2014 року здійснено 26 перевірок підприємств,
установ та організацій з питань забезпечення дотримання чинного
законодавства про соціальний захист працівників, зайнятих у важких та
шкідливих умовах праці на підприємствах, в установах та організаціях району
різних форм власності та проведено 12 обстежень щодо вивчення стану
виконання вимог Закону України «Про колективні договори та угоди» та 12
перевірок з питань оплати праці та нормування праці .
Оплата праці. Станом на 01.11.2014 року, за оперативними даними
відділу статистики, заборгованість із виплати заробітної плати серед
економічно активних підприємств основного кола становила 197,4 тис. грн. філія «Верховинська ДЕД».
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників,
зайнятих на підприємствах, в установах,організаціях ( з кількістю працівників
10 і більше осіб), розташованих на території району, за 9 місяців цього року
становила 2444,0 грн., що у 2 рази перевищує розміри державних соціальних
гарантій – прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати (1218 грн.).
Постійно діючою робочою групою з питань легалізації заробітної плати
організовано та здійснено обстеження щодо використання найманої праці у 28
суб’єктів господарювання району, в ході яких у 24 СПД виявлено 43 наймані
працівники, які працювали без належного оформлення трудових відносин. За
результатами обстежень легалізовано 33 робочих місця.
За звітний період проведено 3 засідання робочої групи з питань
легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення щодо недотримання
суб’єктами господарювання мінімально встановленого рівня заробітної плати
та 2 засідання комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної
плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано 15
суб’єктів господарювання, які допустили борг по заробітній платі, страхових
внесках, недоїмку по єдиному соціальному внеску та інше.
Пенсійне забезпечення
Станом на 01.10.2014 року борг по страхових внесках становить 34,6 тис.
грн. ( це борг по підприємства ВАТ «Компанія «Верховина», якого визнано
банкрутом 06.11.2012 р.). Недоїмка по єдиному соціальному внеску становить
30,6 тис. грн., заборгованість по відшкодуванню пільгових пенсій – 3,5 тис. грн.

Проводяться планові спільні виїзди працівників управління Пенсійного
фонду та працівників відділу ДВС щодо стягнення боргу з платниківборжників, в результаті чого поступило коштів в сумі 13,5 тис. грн. За січеньвересень 2014 року проведено 22 ознайомлення з провадженнями за
виконавчими документами на суму 113,4 тис. грн. за результатами яких
складено
22 довідки. Щоквартально проводяться взаємозвірки щодо
направлених виконавчих документів про стягнення коштів на користь
управління. Від вжитих заходів погашення заборгованості становить 29,5 тис.
грн. або 32,6 відс.
Забезпечено своєчасну виплату пенсій.

Керівник апарату
райдержадміністрації

Василь Бровчук

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(двадцять сьома сесія)
РІШЕННЯ
від _____________ 2014 року
селище Верховина
Про підсумки виконання
районного бюджету
за 9 місяців 2014 року
Районний бюджет по доходах виконано за 9 місяців 2014 року на 99,5
відсотка (при уточненому плані – 146444,9 тис. грн., фактично надійшло
доходів – 145728,3 тис. грн.).
Власних
надходжень до загального фонду
районного бюджету
поступило в сумі 6375,3 тис.гривень, що складає 106,2 відсотка до уточненого
плану на звітний період (6005,2 тис.грн.).
Спеціальний фонд забезпечено на 149,1 відсотка (при уточненому плані
1078,9 тис.грн., фактично надійшло до районного бюджету – 1609 тис.грн.).
Дотації вирівнювання з державного бюджету до районного бюджету
надійшло в сумі 64618,0 тис.гривень, що становить 97 відсотка до уточненого
плану (66624,8 тис.грн.), субвенцій з державного та місцевих бюджетів –
73126,0 тис.гривень, або 99,3 відсотка до уточненого плану на звітний період
( 73608,9 тис.грн.) .
Видаткова частина районного бюджету за 9 місяців цього року виконана в
сумі 147268,2 тис.гривень, з яких по загальному фонду використано - 145991,9
тис.гривень, що становить 93,3 відсотка до уточненого плану на звітний період
(156511,1 тис.грн.), по спеціальному фонду - 1276,3 тис.гривень, або на 73,5
відсотка до уточненого плану на звітний період (937,9 тис.грн.).
Заборгованості із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери
станом на 01 жовтня поточного року немає.
З резервного фонду районного бюджету спрямовано за 9 місяців 2014
року – 35,5 тис.гривень.

В звітному періоді в першу чергу здійснювались видатки на заробітну
плату та інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей видатків.
Виходячи з вищенаведеного, районна рада
вирішила:
1. Інформацію фінансового управління райдержадміністрації про
підсумки виконання районного бюджету за 9 місяців 2014 року взяти до уваги
(додається).
2. Затвердити :
- звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2014 року (додаток
№1);
- розподіл резервного фонду районного бюджету згідно розпоряджень
голови райдержадміністрації ( додаток №2).
3. Керівникам бюджетних установ, сільським і селищному головам
вжити заходів щодо дотримання штатно - кошторисної дисципліни,
раціонального використання бюджетних коштів, мобілізації доходних джерел
до загального та спеціального фондів бюджету з метою забезпечення планових
річних показників.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету і фінансів (М Нечай).

Голова районної ради

Іван Маківничук

Довідка
про виконання бюджету району та районного бюджету
за 9 місяців 2014 року

Зведений бюджет району за 9 місяців 2014 року по доходах виконано
на 99,5 відсотка (при уточненому плані – 164159,2 тис.грн., фактично
надійшло до бюджету району – 163408 тис.грн.), з яких загальний фонд
бюджету - на 99 відсотка (при уточненому плані – 160516 тис.грн., фактично
надійшло – 158921,8 тис.грн.) та спеціальний фонд - на 123,1 відсотка (при
уточненому плані – 3643,2 тис.грн., фактично надійшло – 4486,2 тис.грн.).
Власні та закріплені доходи загального фонду бюджету району за
9 місяців цього року склали 11993,4 тис.грнивень, що становить 108,6 відсотка
до уточненого плану (11039,1 тис.грн.), або перевиконання склало 954,3
тис.гривень.
Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів забезпечено на 106,4 відсотка ( при уточненому плані – 8794 тис.
грн., фактично надійшло до бюджету району – 9360,3 тис.грн.).
Найбільший відсоток виконання планових показників за звітний період
досягнуто по слідуючих платежах і понад план одержано:
- платежі за спеціальне використання лісових ресурсів (158,6 відс., або
288,9 тис.грн.);
- місцеві податки і збори (114 відс., або 40,5 тис.грн.);
- податок на доходи фізичних осіб (106,4 відс., або 561,2 тис. грн.);
- плата за землю ( 101,6 відс., або 20,4 тис.грн.).
Не забезпечили виконання затверджених
власних доходах шість місцевих бюджетів:
-

Буковецький (94,8 відс.);
Довгопільський (84,9 відс.);
Кривопільський (98,7 відс.);
Криворівнянський ( 90,4 відс.);
Перехреснянський (98,9 відс.).

планових показників по

Рівень виконання місцевими радами планових показників за
9 місяців 2014 року по власних надходженнях наведено нижче:
(відс.)

Дотації вирівнювання з державного бюджету надійшло в сумі 73626,1
тис.гривень, що становить 97,3 відсотка до уточненого плану на звітний період
(75662 тис.грн.).
Субвенцій з Державного та обласного бюджетів надійшло до загального
фонду бюджету – 73302,3 тис.гривень і становить 99,3 відсотка до уточненого
плану ( 73814,9 тис.грн.).

Питома вага джерел надходжень до загального фонду бюджету району
наведена в слідуючій діаграмі:

Власні доходи; 11993,4;
7,6%

Субвенція; 73302,3;
46,1%

Дотація вирівнювання;
73626,1; 46,3%

Районний бюджет по доходах виконано на 99,5 відсотка (при уточненому
плані – 146444,9 тис.грн., фактично надійшло доходів – 145728,3 тис.грн.).
Власних
надходжень до загального фонду
районного бюджету
поступило в сумі 6375,3 тис.гривень, що складає 106,2 відсотка до уточненого
плану на звітний період (6005,2 тис.грн.).
Спеціальний фонд забезпечено на 149,1 відсотка (при уточненому плані
1078,9 тис.грн., фактично надійшло до районного бюджету – 1609 тис.грн.).
Податковий борг станом на 01.10.2014 року до загального та
спеціального фондів місцевого бюджету становить 720,9 тис.гривень. В розрізі
платежів: по податку з доходів фізичних осіб – 92,8 тис.гривень, по платі за
землю – 434,2 тис.гривень (найбільше підприємство - боржник
ТзОВ
«Верховинська лісова компанія», борг якого становить 194,5 тис.грн.), єдиному
податку – 60,4 тис.гривень, інших надходженнях – 1,9 тис.гривень.
Зведений бюджет району за 9 місяців 2014 року по видатках виконано
на 91,2 відсотка (при уточненому плані – 177267,4 тис.грн., використано –
163375,2 тис.грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 92,8 відсотка (при
уточненому плані – 172368,9 тис.грн., фактично використано – 159913,4 ( тис.
грн.) та спеціальний фонд - на 70,7 відсотка (при уточненому плані – 4898,5
тис.грн., фактично використано – 3461,8 тис.грн.).
У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг видатків
загального фонду бюджету збільшився на 12847,3 тис.гривень, або на 8,7
відсотка.

Динаміка видатків загального фонду бюджету Верховинського
району на галузі соціально-культурної сфери
за 9 місяців 2013 та 2014 років
тис. грн.
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В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 33,8
відсотка від обсягу бюджету, або 54051,4 тис.гривень, охорону здоров’я – 10,1
відсотка (16164,8 тис.грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 46,7
відсотка (74718,8 тис.грн.), культуру – 3,2 відсотка (5053,3 тис.грн.), місцеве
самоврядування – 3,3 відсотка (5330,5 тис.грн.).
Структура видатків загального фонду бюджету району
за 9 місяців 2014 року
(тис.грн.)

Інші видатки;
4469;
2,8%

Заробітна плата;
75983,3;
47,5%

Трансферти
населенню;
73035,7; 45,7%

Продукти
харчування;
3243,4;
2,0
%

Оплата компослуг
та енергоносіїв;
2825,9;
1,8%
Медикаменти;
356,1;
0,2%

У ході виконання бюджету району першочергова увага приділялась
фінансуванню захищених статей бюджету, на фінансування яких спрямовано
97,3 відсотка коштів загального фонду бюджету району, або 155444,5 тис.гривень
із загального обсягу видатків.
Видаткова частина районного бюджету за 9 місяців цього року виконана
по загальному фонду в сумі 145991,9 тис.гривень, що становить 93,3 відсотка до
уточненого плану на звітний період (156511,1 тис.грн.). По спеціальному фонду
використано 1276,3 тис.гривень, або на 73,5 відсотка до уточненого плану на
звітний період цього року (937,9 тис.грн.).
Заборгованості із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери
станом на 01 жовтня поточного року немає.
З метою недопущення заборгованості по виплаті заробітної плати та за
спожиті енергоносії протягом звітного періоду одержано короткотермінові
позички в управлінні Державної казначейської служби в районі на загальну
суму 51962,1 тис.гривень.
Фінансове управління райдержадміністрації здійснює щомісячний
моніторинг виконання розпорядження голови райдержадміністрації від
31.03.2014 року №82 в частині виконання заходів щодо збалансування місцевих
бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень, економного й
раціонального використання коштів та посилення фінансово - бюджетної
дисципліни. Проведений аналіз засвідчив, що головними розпорядниками
коштів районного бюджету, селищним та сільськими головами
не
забезпечується належне виконання зазначеного плану заходів.
За 9 місяців цього року отримано додаткових коштів від реалізації
затверджених заходів у 2014 році із наповнення місцевих бюджетів, вишукання
додаткових джерел надходжень до бюджетів – 179,1 тис. грн., при запланованій
сумі на рік – 301 тис.гривень, ( згідно вимог розпорядження Кабінету Міністрів
України від 01.03.2014 року №156-р не менше 2% доходів загального фонду).
При цьому у звітному періоді не забезпечено виконання планових показників
по власних надходженнях 5-ма сільськими радами (Буковецькою,
Довгопільською, Кривопільською, Криворівнянською, Перехресненською).
В звітному періоді поточного року отримано додаткових коштів від
реалізації затверджених заходів у 2014 році із дотримання жорсткого режиму
економії бюджетних коштів та посилення фінансово - бюджетної дисципліни –
1349,9 тис.гривень, при запланованій сумі на рік – 3819,1 тис.гривень.
Економію бюджетних коштів заплановано досягти в основному шляхом
скорочення не першочергових видатків та запровадження жорсткого режиму
економного використання, тобто їх реалізація сприятиме лише отриманню
тимчасової економії і не вплине на підвищення рівня забезпеченості місцевих
бюджетів.
На даний час потреба в коштах на виплату заробітної плати працівникам
бюджетних установ до кінця поточного року залишається не забезпечена в
повному обсязі у Голошинському сільському бюджеті, відділі освіти та
центральній районній лікарні. Штатна чисельність апарату районної ради, яка
затверджена в кількості 15,5 штатних одиниць перевищує граничну чисельність
на 2 штатні одиниці. Структура ради не приведена у відповідність до типових
штатів, передбачених додатком 2 постанови Кабінету Міністрів України від
03.05.1999 року №758.

Керівниками установ не внесено зміни до штатних розписів бюджетних
установ щодо приведення штатної чисельності працівників до фонду оплати
праці в поточному році та не створено робочі групи спільно з представниками
органів місцевого самоврядування, територіальних громад, громадських
організацій щодо оптимізації мережі бюджетних установ та не надано
пропозиції щодо напрямків удосконалення мережі бюджетних установ,
оптимізації їх видатків та покращення якості послуг, що надаються закладами
освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення.
Потребує впорядкування мережа лікарняних ліжок в установах охорони
здоров’я району. Їх кількість із розрахунку на 10 тис. населення складає 51,3
ліжка проти середнього по районах і містах показника – 50,8 ліжка.
Наповнюваність по загальноосвітніх школах у 2013-2014 навчальному
році складає 13,0 учня при середній по області – 17,7 учня. Кількість учнів на 1
педагогічну ставку менша за аналогічний середній показник по області на
17,9% і становить 7,8 учня на 1 педагогічну ставку. Відсоток малокомплектних
шкіл в районі складає 36,4 (12 із 33 шкіл) і є одним із найвищих показників по
області (середній по області - 22,3).
Потребує покращення робота щодо надання платних послуг установами
району з метою залучення цих коштів на виплату заробітної плати та інших
статей видатків, які не забезпечені асигнуваннями по загального фонду.
Надходження від платних послуг за 9 місяців цього року надано 16-ма
клубними закладами району на суму 9,1 тис.гривень, за аналогічний період
минулого року - 19-ма на суму 32,4 тис.гривень. Кількість пільговиків у школі
естетичного виховання становить 33,1 відсотка при середньому показнику по
області – 28,4 відсотка.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету району
станом на 01.10.2014 року складала 756,3 тис.гривень, з яких:
- 136,9 тис.гривень - за придбані товари і послуги ;
- 31,4 тис.гривень - за медикаменти;
- 230,4 тис.гривень – за продукти харчування;
- 178,0 тис.гривень – по оплаті послуг, інших видатках;
- 63,6 тис.гривень - по видатках на відрядження;
- 1,6 тис.гривень - по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв;
- 11,6 тис.гривень - по компенсаційних виплатах на пільговий проїзд;
- 102,9 тис.гривень – по інших виплатах населенню.
Дебіторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату відсутня,
по спеціальному фонду - 14,1 тис.гривень.
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на 01.10.2014 року
становила - 205,2 тис.гривень.
З резервного фонду районного бюджету спрямовано з початку цього
року – 35,5 тис.гривень.
Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

Всеволод Ватаманюк

Додаток №1
до рішення районної ради
від __________ 2014 року

Звіт
про виконання районного бюджету
за 9 місяців 2014 року

Код платежу

Найменування доходів

Затверджено
на 2014 рік з
урахуванням
змін

(тис. грн.)
Виконано
за 9 місяців
2014 року

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
11010000

Податок на доходи фізичних осіб

8299,6

6231,2

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій , що
належать до комунальної власності

15,0

8,4

21010000

Частина чистого прибутку, що вилучається до
бюджету

7,0

2,8

22020000

Плата за утримання дітей у школі- інтернаті

28,0

24,8

22080000

60,0

71,6

24060300

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та
іншого майна, що знаходиться у комунальній
власності
Інші надходження

18,1

0

21080500

Інші надходження

41020100

Разом власних доходів
Дотація вирівнювання, що одержується з
Держбюджету
Субвенції

8427,7
90807,5

6375,3
64618,0

96056,4

73126,0

Разом доходів загального фонду

195291,6

144119,3

41030000

36,5

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
21110000

Надходження від відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва

2,0

0,3

25000000
50110000

Власні надходження бюджетних установ
Цільові фонди, утворені органами місцевого
самоврядування

195,0
266,1

664,7
279,5

41030000

Субвенції з державного та обласного бюджетів

664,5

664,5

Код
функціональ
ної
класифікації
видатків

Разом доходів спеціального фонду

1127,6

1609,0

Всього доходів загального і спеціального фондів

196419,2

145728,3

Найменування видатків

Затверджено
на 2014 рік з
урахуванням
змін

Виконано
за 9 місяців
2014 року

1467,0
64696,9
21253,3
98332,5
4460,2
743,0
1173,2
5,0
384,5
12,0

840,1
46840,6
16164,8
74715,2
3182,7
554,5
855,5
316,3
11,4

2906,3

2510,8

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
010000
070000
080000
090000
110000
120000
130000
160000
170000
210000
250000

Державне управління
Освіта
Охорона здоров'я
Соцзахист та соцзабезпечення
Культура і мистецтво
Засоби масової інформації
Фізкультура і спорт
Сільське господарство
Транспорт, дорожнє господарство
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха
Видатки не віднесені до основних груп
Всього видатків загального фонду

195433,9

145991,9

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
070000
080000
090000
110000
130000
150000
200000
240000
250000

Освіта
Охорона здоров'я
Соцзахист населення
Культура і мистецтво
Фізична культура і спорт
Будівництво
Охорона навколишнього середовища
Цільові фонди
Видатки не віднесені до основних груп
Всього видатків спеціального фонду
Разом видатків загального і спеціального фондів

Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

426,2
124,6
80,8
30,0
2,0
266,1
57,0

484,0
110,1
360,1
51,5
4,2
8,7
250,7
7,0

986,7

1276,3

196420,6

147268,2

Всеволод Ватаманюк

Додаток № 2
до рішення районної ради
від __________ 2014 року
ПЕРЕЛІК
розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з якими виділено кошти з
резервного фонду районного бюджету за 9 місяців 2014 року
№
п/п

Назва установи,
якій виділено
кошти

1.

Управління праці
та соціального
захисту населення
РДА

2.

Управління праці
та соціального
захисту населення
РДА

Дата і номер
розпорядження

Сума (грн.)

Згідно
розпорядження
03.03.2014 р. №52 20000

06.05.2014р. №103 6500

Назва заходів,
на які
направлено кошти

Фактично профінансовано
20000
Матеріальна допомога:
-жительці с. Кривопілля
Месько Н.В., для відбудови
житлового будинку,
знищеного внаслідок пожежі
- 3,0тис.грн.;
- жителю с. Кривопілля
Моркві Р.В. для відбудови
житлового будинку,
знищеного внаслідок пожежі
- 3,0тис.грн.;
- жительці с. Грамотне
Рубаняк Є.М. для відбудови
господарської будівлі,
знищеної внаслідок пожежі
- 2,0 тис.грн.;
- жителю с.Віпче
Павлюку В.І. для відбудови
гаража, знищеного внаслідок
пожежі -1,0 тис.грн.;
- жительці с. Криворівня
Ковалюк М.І. для відбудови
житлово-го будинку,
знищеного внаслідок пожежі
- 5,0 тис.грн.;
- жителю с-ща Верховина
Ілюку М.І. для відбудови
житлового будинку,
знищеного внаслідок пожежі
-3,0 тис.грн.;
- жителю с. Замагора
Маківничуку М.М. для
відбудови житлового
будинку, знищеного внаслідок пожежі - 3,0 тис.грн..
6500
Матеріальна допомога:
-жительці с. В. Ясенів
Максим'юк М.Ю. для
відбудови житлового будинку, знищеного внаслідок
пожежі - 3,0 тис.грн.;

3.

Управління праці
та соціального
захисту населення
РДА

09.07.2014р. №205 7000

7000

4.

Управління праці
та соціального
захисту населення
РДА

18.08.2014р. №257 2000

2000

- жителю с-ща Верховина
Сумаруку В.Ю. для відбудови господарського комплексу, пошкодженого внаслідок пожежі - 1,0 тис.грн.;
- жителю с. Хороцево
Добрянському А.М. для
відбудови господарського
комплексу, пошкодженого
внаслідок пожежі - 2,0
тис.грн.;
- жителю с. В. Ясенів
Савчуку М.Ю. на придбання
покрівельного матеріалу для
ремонту даху житлового
будинку - 0,5 тис.грн..
Матеріальна допомога:
-жителю с. Ільці
Павлюку В.В. для відбудови
житлового будинку,
пошкодженого внаслідок
пожежі - 3,0 тис.грн.;
- жительці с. В. Ходак
Вережак С.М. для відбудови
господарської будівлі,
пошкодженої внаслідок
пожежі - 1,0 тис.грн.;
- жительці с. Білоберізка
Білак О.М. для ремонту
житлового будинку,
пошкодженого внаслідок
зсуву грунту - 2,0 тис.грн.;
- жит. с. Довгополе Скидан
О.М. для відбудови
господарської будівлі,
пошкодженої внаслідок
пожежі - 1,0 тис.грн..
Матеріальна допомога
-жителю с. Явірник
Сумаруку Д.М. для
відбудови господарського
комплексу, пошкодженого
внаслідок пожежі
-1,0 тис.грн.;
- жит. с-ща Верховина
Гаращук М.М. для відбудови
господарського комплексу,
пошкодженого внаслідок
пожежі - 1,0 тис.грн..

Всього спрямовано 35500 (тридцять п’ять тисяч п’ятсот) гривень.
Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

Всеволод Ватаманюк

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(двадцять сьома сесія)
РІШЕННЯ
від _____________ 2014 року
селище Верховина
Про звіти депутатів районної
ради перед виборцями
Згідно зі статтею 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»,
статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до розпорядження голови районної ради від 08.02.2011 року №12
«Про організацію діяльності депутатів в адміністративно-територіальних
одиницях району», враховуючи фракційну структуризацію політичних сил,
представлених в районній раді, районна рада
вирішила:
1. Щорічно проводити звіти депутатів районної ради перед виборцями у
відповідних адміністративно-територіальних одиницях району.
Рекомендувати депутатам районної ради звіти про свою діяльність
поєднати з проведенням Єдиних днів депутата в адміністративнотериторіальних одиницях району – третій четвер кожного місяця.
Взяти до уваги, що при проведенні звітів за ініціативою депутатів
районної ради в адміністративно-територіальних одиницях району вони не
пізніше, як за сім днів повідомляють виборців про час і місце проведення звіту
через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.
2. Депутатам районної ради у тижневий термін після проведення звітів
інформувати керівників депутатських фракцій та постійну мандатну комісію
районної ради з питань депутатської діяльності та етики, захисту прав людини,
законності і правопорядку про результати обговорення звітів, зауваження та
пропозиції, висловлені виборцями на адресу ради, за формою, що додається.
3. Виконавчому апарату районної ради сприяти депутатам у проведенні
ними звітів перед виборцями у визначені районною радою терміни, підготувати
для них інформативні відомості про діяльність районної ради, її постійних
комісій, про прийняті радою рішення, хід їх реалізації для практичного
використання при проведенні звітів.

4. Селищному, сільським радам відповідно до вимог чинного
законодавства сприяти депутатам районної ради в організації їх звітів перед
виборцями, висвітлювати звіти у засобах масової інформації.
5. Рекомендувати селищному, сільським радам для координації роботи
органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань соціальноекономічного та культурного розвитку територій організовувати проведення
звітів депутатів місцевих рад перед виборцями спільно із проведенням
відповідних звітів депутатами районної ради.
6. Рішення районної ради опублікувати в засобах масової інформації.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну мандатну
комісію районної ради з питань депутатської діяльності та етики, захисту прав
людини, законності і правопорядку ( І.Сліпенчук ).

Голова районної ради

Іван Маківничук

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(двадцять сьома сесія)
РІШЕННЯ
від _____________ 2014 року
селище Верховина
Про затвердження списку присяжних
Верховинського районного суду
Відповідно до ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні, статей 58 - 1, 59 Закону України „Про судоустрій і статус суддів» та
подання територіального управління Державної судової адміністрації
України в Івано-Франківській області від 08.09.2014 №05-16/830, враховуючи
рекомендації постійних комісій районної ради: мандатної, з питань
депутатської діяльності та етики, захисту прав людини, законності і
правопорядку, з питань національного і духовного відродження, культури та
засобів масової інформації, районна рада
вирішила:
1. Затвердити список присяжних – громадян Верховинського району,
які дали згоду бути присяжними (список додається).
2. Надіслати територіальному управлінню Державної судової
адміністрації України в Івано - Франківській області та
Верховинському районному суду рішення районної ради «Про
затвердження списку присяжних Верховинського районного суду».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради ради мандатну, з питань депутатської діяльності та
етики, захисту прав людини, законності
і правопорядку
(І. Сліпенчук).
Голова районної ради

Іван Маківничук

Додаток до рішення районної ради
шостого демократичного скликання
від «___» ______________2014 року

Список присяжних
Верховинського районного суду
1. Куриляк Богдан Богданович, 04.08.1981 р.н., проживає у селищі
Верховина, вулиця Лесі Українки,12. Працює начальником
військовооблікового столу у Верховинській селищній раді.
2. Гречук Іван Іванович, 31.05.1961 р.н., проживає у селі Ільці, присілок
Центр, будинок №7. Тимчасово не працює.
3. Копитко Світлана Василівна, 20.03.1971 р.н., проживає у селищі
Верховина, вулиця В. Симоненка, 1. Працює вихователем у
Верховинському ДНЗ «Сонечко».
4. Марчук Дарія Петрівна, 25.07.1959 р.н., проживає у селищі Верховина
вулиця Грушевського, 15. Працює учителем англійської мови у
Верховинській ЗОШ І – ІІІ ступенів.
5. Федорчак Михайло Танасійович, 28.10. 1954 р.н., проживає у селі
Криворівня. Працює директором Криворівнянської ЗОШ І - ІІІ
ступенів.
6. Зеленчук Михайло Васильович, 09.08. 1970 р. н., проживає у селі
Бережниця. Підприємець.
7. Тикинюк Іван Васильович, 22.06.1975 р.н., проживає у селі Черетів.
Підприємець.
8. Фесюк Ганна Юріївна, 10.03.1962 р.н. , проживає у селі Ільці, присілок
Голиці. Продавець магазину «Хмільник».
9. Потяк Дмитро Іванович, 28.07.1980 р.н., проживає у селі Ільці. Працює
касиром у Ільцівській сільській раді.
10. Мартищук Марія Фоківна, 06.03. 1963 р.н., проживає у селі Верхній
Ясенів. Працює фахівцем із соціальної роботи РЦСССДМ у селі
Верхній Ясенів.
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Василь Магнич

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(двадцять сьома сесія)
РІШЕННЯ
від _____________ 2014 року
селище Верховина
Про результати аналізу зовнішнього
незалежного оцінювання 2013, 2014 років
та заходи щодо надання якісної освіти
в загальноосвітніх навчальних закладах району
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти
Василя Гуцуляка про результати аналізу ЗНО 2013, 2014 років та заходи щодо
надання якісної освіти в ЗНЗ району районна рада відмічає, що відділом освіти,
районним методичним центром проводиться значна робота щодо поліпшення
навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах району з
метою надання якісної освіти жителям Верховинщини, яка гарантована їм
Конституцією України та Законами України про освіту, а також належної
організації з проведення ЗНО. Протягом всього періоду підготовки до
зовнішнього незалежного оцінювання в районі здійснювалась управлінська,
організаційна, навчальна, науково-методична та інструктивно-консультативна
робота. Зокрема відділом освіти проведено інструктивно-координаційні
наради з
керівниками навчальних закладів
з питань зовнішнього
незалежного оцінювання. Ініційовано інформування мешканців району через
публікації у
газеті «Верховинські вісті», що забезпечило позитивний
результат проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
Районним
методичним центром забезпечена цілеспрямована навчальна, просвітницька,
інструктивно-методична і координаційно-консультативна робота з керівними
та педагогічними кадрами.
Проведено наради, семінари-практикуми для
педагогічних працівників, що сприяло засвоєнню змісту нових програм
підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та технічних
характеристик предметних тестів. Систематично
інформація про ЗНО
розміщувалась на сайті відділу освіти.
Як показав аналіз, процес підготовки до проведення ЗНО відбувався в
нормативно-правовому полі системно й злагоджено, організовано.
Зовнішнє незалежне оцінювання
проводилось окремо від державної
підсумкової атестації . Обов’язковим для всіх вступників до вищих навчальних
закладів було проходження ЗНО з української мови та літератури.

Відповідно до плану роботи районного методичного центру
було
проведено аналіз успішності випускників навчальних закладів району у
2012-2013 навчальному році , 2013-2014 навчальному році та результатів ЗНО2013, 2014 роках. За результатами аналізу проведено спільні наради
заступників директорів шкіл району
з навчально-виховної роботи з
директорами ЗНЗ району, учителями -предметниками у 2013 та у 2014 роках.
Порівняльний аналіз результатів ЗНО та ДПА свідчить про те, що
більшість тих учнів, які за результатами ДПА у 2012/2013, 2013/2014
навчальних роках продемонстрували достатній та високий рівні навчальних
досягнень, за підсумками ЗНО 2013, 2014 років набрали менше 150 балів, що
вказує на наявність системних помилок в організації навчально-виховного
процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.
Фактором впливу на результати ЗНО є якість навчально-виховного
процесу:
мають місце ознаки необ’єктивного оцінювання навчальних
досягнень учнів;
тестові технології застосовуються вчителями переважно лише на
уроках контролю знань та вмінь учнів;
у більшості учнів відсутня система знань з окремих навчальних тем.
Аналіз одержаних результатів засвідчив, що підготовка випускників
навчальних закладів району до тестування, робота щодо покращення якості
освітніх послуг потребує значного вдосконалення.
Враховуючи вищенаведене, районна рада
вирішила:
1.

Відділу освіти райдержадміністрації (Гуцуляк В.В.)
1.1. Посилити контроль за об’єктивністю оцінювання знань учнів
відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень з
базових дисциплін та нагородженням
золотими і срібними
медалями.
1.2. На нарадах директорів, засіданнях педагогічних рад навчальних
закладів систематично розглядати питання об’єктивності
оцінювання учнів та нагородження випускників золотими і
срібними медалями, аналізувати результативність навчання
випускників та підсумки їх участі у зовнішньому незалежному
оцінюванні.
1.3. Впродовж 2014-2015 навчального року здійснювати систематичний
контроль за виконанням наказів МОНУ від 03.06.2008 № 496 «Про
затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11
класів загальноосвітніх навчальних закладів», в частині оцінювання
навчальних досягнень учнів та від 21.08.2013 № 1222 «Про
затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень
учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».
1.4. У квітні-червні 2015 року провести перевірку проведення
державної підсумкової атестації у навчальних закладах відповідно
до вимог Положення про державну підсумкову атестацію учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 та

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за
№ 151/14842, зі змінами (затверджено наказом Міністерства освіти
і науки України від 23.11.2010 №1116 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 09.12.2010 за № 1237/18532).
1.5. Вжити необхідних організаційних заходів щодо підвищення
ефективності діяльності районних та шкільних методичних
об’єднань з питань покращення підготовки учнів до участі в ЗНО.
1.6. Впродовж листопада 2014 року провести роз’яснювальну роботу
щодо
залучення
максимальної
кількості
випускників
загальноосвітніх навчальних закладів до участі в пробному
незалежному оцінюванні, що проводиться ІФРЦОЯО.
1.7. До 01.01.2015 вивчити рівень здійснення вчителем оцінювальної
діяльності у тих навчальних закладах, де виявлена розбіжність між
результатами ДПА та ЗНО.
1.8. Забезпечити контроль за використанням на уроках навчальнометодичного забезпечення, рекомендованого Міністерством освіти
і науки України.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради
з питань освіти, дошкільного виховання, молоді і спорту
(М.Федорчак).

Голова районної ради

Іван Маківничук

