
 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять четверта сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
   

  

від 23 травня 2014 року 

селище Верховина 

 

Про звільнення від плати  

за перебування у Верховинській 

ЗОШ – інтернат І –  ІІІ ступенів 

 

 

 Розглянувши лист управління освіти, сім»ї, молоді і  спорту 

райдержадміністрації № 228/01- 18/01 від 16.04 2014 щодо звільнення від 

плати за перебування учнів  Верховинської  ЗОШ – інтернат  І – ІІІ ступенів 

за 2013 – 2014 навчальний рік, керуючись п. 3.13 наказу Міністерства освіти 

і науки України № 667 від 21 листопада 2002 року «Про затвердження 

Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 

комунальних дошкільних і інтернатних навчальних закладах», враховуючи 

рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, дошкільного 

виховання, молоді і спорту,  з питань бюджету і фінансів, районна рада 

 

         вирішила: 
 

 

 1.Звільнити Готич - Боганюк Марію Михайлівну, жительку села 

Криворівня  від плати за перебування  її сина Готича Дмитра Дмитровича, 

учня 7 класу, у Верховинській ЗОШ – інтернат І – ІІІ ступенів з 01січня по 

25 травня 2014 року. 

 

 2.Рекомендувати управлінню освіти, сім»ї, молоді і спорту 

райдержадміністрації    (В. Гуцуляк)  ввести в практику  розгляд звернень 

батьків щодо звільнення  від плати за перебування їхніх дітей у                      

Верховинській ЗОШ –  інтернат І – ІІІ  ступенів  до 15 вересня кожного 

навчального року. 

 

 

 

 



3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять четверта сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
   

 

від  23 травня  2014 року 

селище Верховина 

 

Про очікувану мережу установ і 

закладів освіти району 

в 2014 – 2015 навчальному році 

 

 

  Відповідно  до статті 53 Конституції України, статті 43 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про 

освіту», «Про  загальну  середню освіту», «Про дошкільну освіту»,  

постанов Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 964 «Про 

затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»       

(п.п.6; 10) та від 12.04. 2000  № 646 «Про затвердження інструкції з обліку 

дітей та підлітків шкільного віку», розглянувши листи районної державної 

адміністрації від 13.05.2014 №879/01-12/21, управління освіти, сім»ї, молоді 

і спорту районної державної адміністрації від 06.05.2014  №131/01-25/01 

«Про очікувану мережу установ і закладів освіти району в 2014 – 2015 

навчальному році», враховуючи пропозиції постійних комісій районної ради 

з питань освіти, дошкільного виховання, молоді і спорту та з питань 

бюджету і фінансів, районна рада 

 

     вирішила: 

 

1. Погодити очікувану мережу установ  і закладів освіти району в   

2014 – 2015  навчальному році згідно з додатками 1- 6. 

2.Управлінню освіти, сім»ї, молоді і спорту районної державної 

адміністрації (В. Гуцуляк): 

-  продовжити   планову оптимізацію Верховинської вечірньої ЗОШ   

ІІ  - ІІІ ступенів, зокрема  не здійснювати з 01 вересня 2014 року  набір учнів 

у 10 – 12 класи у Буковецький та Ільцівський    навчально – консультаційні 

пункти  та у 10 клас у Переснеснянський  НКП, натомість збільшити 

кількість груп у Верховинському НКП відповідно до чисельності учнів          

( додаток 2). 

 



-  відкрити з 01 вересня 2014 року по одній групі у Верховинському 

ДНЗ  «Сонечко» та Ільцівському ДНЗ  «Квітка Карпат» (додаток 4); 

- здійснити оптимізацію гуртків  Центру дитячої та юнацької 

творчості,  перепрофілювавши їх за напрямками для задоволення потреб та 

побажань дітей, зокрема з 01 вересня 2014 року погодити 30 ставок і 

відповідно внести зміни до штатного розпису ( додаток 6). 

-  до 10  вересня  2014  року  подати  на  сесію районної ради фактичну 

мережу установ  і  закладів  освіти  району  в 2014-2015 навчальному році за 

уточненою інформацією про контингент дітей шкільного віку станом на     

05 вересня 2014 року; 

- до 10 вересня проаналізувати штатну чисельність працівників 

установ і закладів освіти району в 2014 – 2015 навчальному році з метою 

утримання штатних працівників в межах кошторисних призначень. 

3. 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 

 

 

 

 

 
 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

                                                                         



                                                                           Додаток  1 

        до рішення сесії  районної ради 

                                                                                                               від 23 травня 2014 року 

 

 

ОЧІКУВАНА МЕРЕЖА 

загальноосвітніх навчальних закладів  Верховинського району 

в  2014 - 2015 навчальному році 

 

 
№ 

п/п 

Назва загальноосвітніх шкіл К-сть 

класів 

К-сть 

комп-

лектів 

К-сть 

учнів 

К-сть 

ГПД 

К-сть 

ставок 

К-сть 

учнів у 

ГПД 

1. Верховинська ЗОШ І – ІІІ ст. 26 26 587 8 8 224 

2. Верховинська школа –інтернат 20 20 402 - - - 

3. Верховинський  ліцей 4 4 47 - - - 

4. Білоберізька ЗОШ І –  ІІІ ст. 11 13 132 1 1 30 

5. В. Ясенівська ЗОШ  І –  ІІІ ст. 17 17 211 2 2 50 

6. Гринявська ЗОШ І –ІІІ ст. 11 11 161 1 1 30 

7. Довгопільська ЗОШ І –ІІІ ст. 11 11 147 1 1 30 

8. Замагорівська ЗОШ І – ІІІ ст. 11 11 170 1 1 30 

9. Зеленська ЗОШ І – ІІІ ст. 12 12 139 1 1 30 

10. Ільцівська ЗОШ І –ІІІ ст. 11 11 153 1 1 30 

11. Красноїльська ЗОШ І –ІІІ ст. 17 17 305 3 3 89 

12. Кривопільська ЗОШ І – ІІІ ст. 11 11 158 2 1,5 58 

13. Криворівнянська ЗОШ І – ІІІ ст. 11 11     198 3 2,5 89 

14. Черемошнянська ЗОШ І –ІІІ ст. 16 16 226 1 1 30 

15. Бистрецька ЗОШ І – ІІ ст. 6 6 48 - - - 

16. Буковецька  ЗОШ І – ІІ ст. 9 9 93 1 1 30 

17. Великоходацька ЗОШ І – ІІ ст. 9 9 68 - - - 

18 Грамітнянська ЗОШ І – ІІ ст. 5 5 45 - - - 

19. Головівська ЗОШ І – ІІ ст. 11 11 129 1 0,5 30 

20. Красницька ЗОШ І – ІІ ст. 9 9 96 1 1 30 

21. Перехреснянська ЗОШ І – ІІ ст. 9 9 84 1 0,5 25 

22. Пробійнівська ЗОШ І –ІІ ст 7 7 50 - - - 

23. Стебнівська ЗОШ І –ІІ ст. 8 8 46 - - - 

24. Устеріківська ЗОШ І – ІІ ст. 8 8 77 1 1 30 

25. Барвінківська ЗОШ І ст. 1 2 13 - - - 

26. Бережницька ЗОШ І ст. 0 0 4 - - - 

27. Білорічанська ЗОШ І ст. 3 3 20 - - - 

28. Голошинська ЗОШ І ст. 1 2 14 - - - 

29. Синицька ЗОШ І ст. 1 2 11 - - - 

30. Чорнорічанська ЗОШ І ст. 2 2 24 - - - 

31. Явірницька  ЗОШ І ступеня 2 3 18 - - - 

32. Верховинський НВК 4 4 43 1 1 30 

33. Хороцівський НВК 3 3 21 1 0,5 16 

34. Яблуницький НВК 4 4 77 1 1 30 

 Всього: 291 297 4017 33 30,5 941 

 

 

 

Заступник керуючого справами  

виконавчого апарату районної ради                                Василь Нагірняк 

 
 



         Додаток  2 

                                                                                                                         до рішення сесії районної ради 

                                                                                                               від 23 травня 2014 року 

 
 

 

 

ОЧІКУВАНА  МЕРЕЖА 

Верховинської вечірньої ЗОШ ІI - ІІІ ступенів  в 2014 – 2015 

навчальному  році 

 
 

 

 

 

 

 

Заступник керуючого справами  

виконавчого апарату районної ради                                 Василь Нагірняк 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                  

№ 

п/п 

Назва НКП К-сть 

груп 

Кількість учнів по 

класах 

К-сть 

учнів 

В т.ч. 

к-сть 

учн. з 

індив. 

навч. 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

 12 

 

1. Верховинський 

НКП 

6 - 14 30 63 65 172 - 

2. Перехреснянський 

НКП 

2 - - - 10 12 22 - 

 Разом: 8 - 14 30 73 77 194 - 

  

Всього учнів: 

 

                                      194 

 



                              

        Додаток  3 

                                                                                                              до рішення сесії  районної ради 

                                                                                                              від 23 травня 2014 року 

 
 

 

     ОЧІКУВАНА  МЕРЕЖА 
ПІДГОТОВЧИХ ГРУП 

при загальноосвітніх школах Верховинського району в  2014 - 2015 

навчальному   році 

 

№ 

п/п 

Назва школи Кількість 

дітей 

Режим 

роботи 

Примітка 

1. Гринявська ЗОШ І –  ІІІ ступенів 14 3 год.  

2. Зеленська ЗОШ І –  ІІІ ступенів 15 3 год.  

3. Кривопільська ЗОШ І – ІІІ 

ступенів 

14 3 год.  

4. Бистрецька ЗОШ І –  ІІ ступенів 5 3 год.  

5. Буковецька ЗОШ І – ІІ ступенів 

/філія Черетів/ 

5 3 год.  

6. Великоходацька ЗОШ І – ІІ 

ступенів 

11 3 год.  

7. Пробійнівська ЗОШ І –  ІІ 

ступенів 

6 3 год.  

8. Устеріківська ЗОШ І – ІІ ступенів 10 3 год.  

9. Бережницька ЗОШ I ступеня 5 3 год.  

10. Явірницька ЗОШ I ступеня 5 3 год.  

11 Синицька ЗОШ І ступеня 5 3 год.  

  

                         Всього:                                               95             
 

 

 

  

Заступник керуючого справами  

виконавчого апарату районної ради                                Василь Нагірняк 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
 

 

                                                                                                                                               



Додаток 4 

                                                                                                            до рішення сесії  районної ради 

                                                                                                            від 23 травня 2014 року 

 
 

 

 

ОЧІКУВАНА МЕРЕЖА 

дошкільних навчальних закладів  Верховинського району  

в  2014 – 2015 навчальному  році  

 

 
№ 

п/п 

Назва ДНЗ 

 

К-ть 

груп 

В 

т.ч.яс

ельна 

В 

т.ч.гру

п для 

5-

річок 

Ін

ші 

Всьо

го 

дітей 

В 

т.ч. 

в яс. 

груп

і 

В 

т.ч. 

дітей 

5-

річо

к 

Інші Режим 

роботи 

(год) 

6 9 10.5 

1 Верховинський ДНЗ (ясла-

садок) «Сонечко» 

8 1 2 5 190 30 60 100 - - 8 

2 Верховинський НВК 4 1 1 2 80 20 20 40 - - 4 

3 Білоберізький ДНЗ «Теремок» 2 - - 2 27 -    8 19 - - 2 

4 Буковецький ДНЗ 

«Світлячок» 

1 - - 1 15 - 6 9 - - 1 

5 Верхньясенівський ДНЗ 

«Гуцулятко» 

2 - 1 1 40 - 17 23 - - 2 

6 Головівський ДНЗ «Ластівка» 1 - - 1 24 - 13 11 - - 1 

7 Грамітнянський ДНЗ 

(ясла-садок) «Веселка» 

1 - - 1 25 5 6 14 - - 1 

8 Довгопільський ДНЗ  

«Струмок» 

2 - 1 1 33 - 14 19 - - 2 

9 Замагорівський ДНЗ 

 «Лісова казка» 

2 - 1 1 45 - 13 32 - - 2 

10 Ільцівський ДНЗ «Квітка 

Карпат» 

3 - 1 2 60 - 15 45 1 - 2 

11 Красницьний ДНЗ «Смерічка» 2 - 1 1 40 - 20 20 - 2 - 

12 Красноїльський ДНЗ 

«Дударик» 

2 - 1 1 30 - 15 15 - - 2 

13 Криворівнянський ДНЗ 

 «Червона шапочка» 

2 - 1 1 42 - 18 24 - - 2 

14 Стебнівський ДНЗ 

«Гуцулочка» 

1 - - 1 16 - 7 9 - - 1 

15 Черемошнянський ДНЗ (ясла-

садок) «Дзвіночок» 

3 1 1 1 40 14 9 17 - - 3 

16 Хороцівський НВК 1 - - 1 23 - 5 18 - - 1 

17 Яблуницький НВК 3 1 1 1 60 18 20 22 - - 3 

18 Перехресненський ДНЗ 

«Дивокрай» 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

20 

 

- 

 

7 

 

13 

 

- 

 

- 

 

1 

 

  Всього: 41 4 12 25 810 87 273  450 1 2 38 

 

 

Заступник керуючого справами  

виконавчого апарату районної ради                                Василь Нагірняк 

 

 



 
       Додаток  5 

                                                                                                                до рішення сесії  районної ради 

                                                                                                                від 23 травня 2014 року 

 
 

 

                                    ОЧІКУВАНА МЕРЕЖА 

пришкільних інтернатів в загальноосвітніх закладах  Верховинського 

району  в  2014 - 2015 навчальному  році 

 

№ 

п/п 

Назва закладу Постійно 

чи 

сезонно 

К-сть учнів 

1. Верховинський  ліцей постійно 20 

2. В.Ясенівська ЗОШ І –  ІІІ ступенів постійно 17 

3. Гринявська ЗОШ І –  ІІІ ступенів постійно 32 

4. Замагорівська ЗОШ І – ІІІ ступенів сезонно 15 

5. Красноїльська ЗОШ І –   ІІІ ступенів постійно 26 

6. Криворівнянська ЗОШ І –  ІІІ 

ступенів 

постійно 20 

7. Бистрецька ЗОШ І – ІІ ступенів постійно 15 

8. Буковецька ЗОШ І – ІІ ступенів постійно 25 

9. Головівська ЗОШ І – ІІ ступенів сезонно 26 

10. Перехреснянська ЗОШ І – ІІ 

ступенів 

сезонно 25 

11. Стебнівська ЗОШ І – ІІ ступенів сезонно 17 

  

Всього:        238 

 

 

Заступник керуючого справами  

виконавчого апарату районної ради                                Василь Нагірняк 

 

 

  

 

 



                Додаток  6 

                                                                                                                до рішення сесії  районної ради 

                                                                                                                від 23 травня 2014 року 

 

 
                                                  

 

                                        ОЧІКУВАНА  МЕРЕЖА 

позашкільних навчальних закладів  Верховинського району 

в 2014 - 2015 навчальному  році 

 

 

 

№ 

п/п 

Назва закладу К-сть ставок К-сть 

гуртків 

К-сть учнів 

1. Центр дитячої та 

юнацької творчості 

           30          89        1068 

2. Дитячо - юнацька 

спортивна школа 

23 48 469 

 

 

Заступник керуючого справами  

виконавчого апарату районної ради                                Василь Нагірняк 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять четверта сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
   

 

 

від  23 травня 2014 року 

селище Верховина 

 

Про уточнення  

районного бюджету 

на 2014 рік  

 

 

          Відповідно до Бюджетного кодексу України та  протоколу засідання 

постійної комісії районної ради з питань бюджету і фінансів від  22.05.2014 

року  №80,  районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Зменшити бюджетні призначення головного розпорядника коштів 

районного бюджету – управління праці та соціального захисту населення 

райдержадміністрації на суму 15500 гривень по Районній програмі 

розвитку ветеранського руху на 2014 рік. 

2. Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

районного бюджету: 

2.1 центральній районній лікарні – 6000 гривень на програму 

«Цукровий діабет в районі на 2014 рік» для забезпечення хворих 

препаратами інсуліну; 

          2.2 управлінню праці та соціального захисту населення 

райдержадміністрації – 9500 гривень на «Комплексну програму соціальної 

підтримки інвалідів зору та соціально незахищених верств населення  в 

районі на 2014 рік» для забезпечення скрапленим газом ліквідаторів та 

постраждалих  І-ІІ категорій  внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. 

         3. Центральній районній лікарні (В.Пугальський),  управлінню праці 

та соціального захисту населення райдержадміністрації (В.Кімейчук) 

внести відповідні зміни до планів заходів вищезазначених програм. 

 

 

 



 

         4. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації 

(В.Ватаманюк) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення 

головних розпорядників коштів районного бюджету з врахуванням їх 

пропозицій щодо  розподілу за функціональною та економічними ознаками.  

         5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань бюджету і фінансів (М.Нечай).  

 

 

 

 

Голова районної ради                                                          Іван Маківничук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        



 

 

 

 

             У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять четверта сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
   

 

від 23 травня  2014 року 

селище Верховина 

 

              

Про звернення районної ради 

 

 Відповідно до частин 7, 8 статті 49 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», районна рада 

 

 

 вирішила: 

 

  1.   Схвалити  текст  звернення   до  голови Держлісагентства Чернякова В.В.,       

        голови Івано-Франківської     обласної     державної     адміністрації    

        Троценка А.В.,     голови   Івано-Франківської    обласної ради                               

        Скрипничука В.М., народного  депутата  Гладія В.І. з приводу   змін до     

        правил   ведення   лісозаготівельних   робіт  та   правил   продажу     

        необробленої деревини   ( додається ). 

   

1. Направити рішення районної ради Надвірнянській, Коломийській,    

         Косівській,   Долинській,    Богородчанській   районним   радам,   

         Коломийській,   Яремчанській,   Болехівській    міським     радам 

     Івано – Франківської  області,   Вижницькій,    Путильській    

     районним радам Чернівецької області, Рахівській  районній раді   

     Закарпатської області, Асоціації органів місцевого самоврядування    

     регіону Гуцульщини з метою підтримки даного звернення.  

  

2. Контроль за виконанням рішення  покласти  на  постійну  комісію     

     районної ради  з питань підприємництва, туризму, лісового і     

     сільського господарства, використання природних ресурсів та     

     інвестиції (О. Корнелюк). 

 

 

 Голова районної ради                                                         Іван  Маківничук 

 

 



 

 

                                                         Голові Держлісагентства  

                                                         Чернякову В.В. 

 

      Голові обласної державної адміністрації  

      Троценку  А. В. 

 

                                                          Голові обласної ради 

                                                          Скрипничуку В.М.   

             

             Народному депутату 

             Гладію В.І. 

 

 

 

                                                  ЗВЕРНЕННЯ 

 

 Ми, депутати Верховинської районної ради Івано-Франківської 

області, звертаємось до Вас з проханням розглянути  питання щодо змін до 

правил ведення лісозаготівельних робіт та правил продажу необробленої  

деревини.   

           Проведення  лісозаготівельних робіт в гірських умовах Карпат у 

попередні роки та в даний час не забезпечує збереження унікальної 

природи Карпат, раціонального та ефективного використання деревини. 

Допускається вирубка смерекових лісів віком 50-60 років, натомість в 

перестиглих лісах віком 100 і більше років на висоті вище 1100 м над 

рівнем моря не допускаються суцільні рубки головного користування. 

Внаслідок цього проводиться вирубування молодих лісів біля населених 

пунктів та доріг, а у віддалених гірських масивах ліси гниють, висихають 

сотні тисяч кубометрів деревини та розплоджуються шкідники лісу. 

         Правила продажу необробленої деревини через аукціони призвели до 

значного скорочення обсягів переробки деревини у Верховинському 

районі, зменшення кількості деревообробних підприємств на загальній 

системі оподаткування та відповідно, - до зменшення кількості працюючих 

і зменшення сум сплачених податків. Все це стало можливим через 

недобросовісну конкуренцію на аукціонах з продажу необробленої 

деревини. 

         Виходячи з вищенаведеного, з метою раціонального та ефективного 

використання лісових ресурсів Верховинського району та враховуючи 

тенденцію у державі до перерозподілу повноважень від центру до регіонів, 

пропонуємо внести відповідні зміни до: 

        1. Правил рубок головного користування в гірських умовах Карпат, а 

саме: 

       1.1.заборонити вирубку смерекових лісів віком 50-60 років; 

       1.2. дозволити проведення суцільних рубок головного користування в   

гірських лісах Карпат на висоті вище 1100 м над рівнем моря. 



        2. Правил продажу необробленої деревини державними лісгоспами, а 

саме: 

        2.1.дозволити продаж необробленої деревини в кількості до 70 % від 

загальної кількості по прямих договорах між держлісгоспами та 

суб»єктами підприємницької діяльності – на підставі рішень комісії, 

створеної за участі депутатів районної ради, працівників 

райдержадміністрації та представників громадських організацій,на підставі 

поданих суб»єктами підприємницької діяльності заявок ( бізнес - планів). 

Заявки  суб»єктів підприємницької діяльності повинні містити інформацію 

про : 

- кількість деревини для переробки ; 

- види та кількість продукції, яка має бути вироблена; 

- кількість працюючих; 

- фонд заробітної плати ; 

- суму сплачених податків та відрахувань в соціальний фонд. 

        2.2.  Решту, 30% деревини, продавати через аукціони. 

        3. Заборонити експорт необробленої деревини, зокрема пиловника 

діаметром  20 см  і більше. 

      Прийняття даних рішень дасть значний економічний ефект для 

розвитку Верховинського району та інших гірських районів Карпат за 

рахунок : 

- збереження молодих смерекових лісів, які найбільш продуктивні у                

 віці 50- 70 років, та освоєння стиглих та перестиглих лісів, значна  частина 

яких є пошкоджена шкідниками та хворобами. Дане рішення позитивно 

вплине на екологію Карпат та дасть можливість уникнути   значних 

фінансових втрат від подальшого   знецінення пошкодженої деревини;    

-    можливості для суб»єктів підприємницької діяльності  планувати   

своє виробництво  під гарантовані обсяги  поставок деревини;   

- можливості для місцевих громад усвідомити, які слід очікувати 

надходження в бюджет, скільки буде створено робочих місць, скільки 

коштів отримають місцеві працівники у вигляді заробітної плати, які плани 

у суб»єктів підприємницької діяльності до розвитку власного бізнесу на 

території місцевих громад; 

- прозорості прийняття рішень, що дасть можливість значно  

зменшити тіньовий сектор у деревообробній галузі; 

-  заборони експорт пиловника, що збільшить  обсяги переробки   

деревини, а це додатково 80-150 гривень з одного кубометра   переробленої 

деревини у вигляді відрахувань до бюджету та в соціальні фонди , а також 

70 – 200 гривень з одного кубометра  переробленої деревини виплаченої 

заробітної плати.        

    

                                              

                         Прийнято на позачерговій ХХІУ сесії 

                            Верховинської  районної ради  

                шостого демократичного скликання 

          23 травня 2014 року 

 



 

 

 

 

             У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять четверта сесія) 

 

                                                Р І Ш Е Н Н Я 
   

  

 

від  23 травня 2014 року 

селище Верховина 

         

Про депутатський запит 

В. Скидана 

 

       Відповідно до частин 7, 8 статті 49 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 21, 22 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», районна рада 

 

вирішила: 

 

 1. Депутатський запит В.Скидана щодо підключення та цілодобового 

режиму роботи світлодіодного знаку «Пішохідний перехід» у центрі 

Верховина направити для розгляду голові районної ради І.Маківничуку 

(додається). 

 

 2. Відповідь на запит подати районній раді та депутату у 

встановлений законом термін. 

 

 

 

 Голова районної ради                                                  Іван Маківничук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

             У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять четверта сесія) 

 

                                                Р І Ш Е Н Н Я 
   

  

 

від  23 травня 2014 року 

селище Верховина 

         

Про депутатський запит 

В. Скидана 

 

       Відповідно до частин 7, 8 статті 49 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 21, 22 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», районна рада 

 

вирішила: 

 

 1. Депутатський запит В.Скидана щодо  надання  дозволу на 

використання річкового гравію направити для розгляду голові районної 

державної    адміністрації    Я.Скуматчуку    та    голові       районної     ради 

І.Маківничуку (додається). 

 

 2. Відповідь на запит подати районній раді та депутату у 

встановлений законом термін. 

 

 

 

 Голова районної ради                                                  Іван Маківничук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять четверта сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

від 23 травня 2014 року_                     
селище Верховина  
 
 
Про звернення районної ради 

 

Відповідно до частин 7, 8 статті 49 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, районна рада 
 

вирішила: 
 

1. Схвалити текст звернення до Кабінету міністрів України, 

Верховної Ради України, Державної екологічної інспекції України, 

Державного агентства рибного господарства України, Державного 

агентства водних ресурсів України, Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації, Івано-Франківської обласної ради,  прокуратури Івано-

Франківської області, прокуратури Верховинського району з приводу 

доцільності будівництва міні-ГЕС у басейні річок Чорний та Білий 

Черемош Верховинського району та  в цілому у Карпатах. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань підприємництва, туризму, лісового і сільського 

господарства, використання природних ресурсів та інвестицій 

(О.Корнелюк).  

 
 

Голова районної ради       Іван Маківничук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кабінету міністрів України 
 

Верховній Раді України 
  

Державній екологічній інспекції України 
 

Державному агентству рибного господарства 

України 
 

Державному агентству водних ресурсів України 
 

Івано-Франківській обласній державній 

адміністрації 
 

Івано-Франківській обласній раді  
 

Прокуратурі Івано-Франківської області 
 

Прокуратурі Верховинського району 

 

 ЗВЕРНЕННЯ 
 

Ми, депутати Верховинської районної ради Івано-Франківської 

області, глибоко обурені продовженням руйнації унікальної природно-

ландшафтної території України – Верховинських Карпат.  Їх бистрі ріки та 

гірські потоки знову заковують у залізні ржаві труби, а корупційно високий 

розмір «зеленого тарифу» обертається для власників міні-ГЕС у 

надприбутки. 

Забили на сполох жителі високогірних сіл Голошино, Гринява та Біла 

Річка, бо завдається непоправної шкоди руслу річки Білий Черемош, 

знищуються береги, губиться навіки карпатська краса. Це призводить до 

погіршення якості питної води, яку беруть з Черемошу для водопостачання 

жителі багатьох населених пунктів, зокрема сусіднього обласного центру – 

Чернівців. А у високогірних селах та на присілках питна вода зникає 

зовсім, завмирає життя, у несусвітню пустку перетворюється життя 

гуцулів. 

Спорудження малих ГЕС на річці Білому Черемоші та її притоках 

призведе також до повного вимирання карпатської форелі, затоплення 

порогів вище греблі ГЕС та обміління русла нижче за течією. Фактично це 

знищить туристичний потенціал долини Білого Черемошу і позбавить 

горян розвивати сільський зелений туризм, а район – перспективи 

подальшого розвитку туристичної сфери. Аналогічна ситуація і на Чорному 

Черемоші. 

Усілякі дозволи на будівництво міні-ГЕС видавала колишня 

корумпована влада без урахування думки громадськості, без проведення 

громадських слухань, тому зараз спритні ділки квапляться якнайшвидше 

завершити будівельні роботи, у максимально стислі терміни, щоб потім із 

державного бюджету  по 2.50 грн. за кіловат-годину виробленої 



електроенергії викачувати неймовірні грошові потоки – за рахунок  

платників податків. 

Проти свавільного нищення карпатської природи, руйнації гірської та 

водної екосистем, нівелювання розвитку туризму в регіоні та злочинного 

викачування грошей із держаної скарбниці за рахунок привілейованого 

«зеленого тарифу» на електроенергію і виступає громадськість краю, 

органи місцевого самоврядування, екологічні та туристичні громадські 

організації, Національний природний парк «Верховинський»  тощо. 

Тому ми, депутати Верховинської районної ради, вимагаємо, по-

перше, тимчасово зупинити спорудження малих гідроелектростанцій на 

річках Верховинщини, утворити регіональну комісію у складі експертів і 

представників усіх зацікавлених сторін, в тому числі й представників 

владних структур Буковини –  і лише на підставі ґрунтовних висновків 

комісії вирішувати питання щодо  доцільності  продовження будівництва 

міні-ГЕС у Верховинському районі Івано-Франківської, Путильському –  

Чернівецької областей. 

Однак впевнені, що міні-ГЕС кардинально не вирішують жодної із 

найгостріших проблем у гірському регіоні Карпат – ні енергонезалежності 

територій місцевих громад, ні працездатності  місцевого  населення  (кілька 

робочих місць),  ні  підвищення рівня добробуту і достатку людей. А вся 

їхня економічна ефективність і рентабельність держиться лише на 

корупційно високому розмірі “зеленого тарифу”. 

Виходячи з вищенаведеного, ми вважаємо, що на річках Білий та 

Чорний Черемош і взагалі у Карпатах недоцільно будувати міні-

гідроелектростанції, оскільки дані об’єкти малої енергетики руйнують 

гори, завдають величезної шкоди довкіллю, зводять нанівець перспективу 

розвитку туризму тощо. Тому вимагаємо на законодавчому рівні 

заборонити будівництво міні-ГЕС на території Верховинського району та в 

цілому у Карпатах. Вважаємо, що необхідно внести зміни у регіональну 

Програму будівництва міні-ГЕС. Будівництво міні-гідроелектростанцій на 

суміжних ріках (для прикладу: ріка Білий Черемош – межа Чернівецької та 

Івано-Франківської областей)  погоджувати на рівні відповідних районів та 

областей. 

Ми звертаємося також до Державної екологічної інспекції України, 

Державного агентства рибного господарства України, Державного 

агентства водних ресурсів України проводити постійний моніторинг та 

контроль за спорудженням міні-ГЕС та функціонуванням діючих об’єктів 

малої енергетики у гірських регіонах Карпат. Окрім цього – здійснювати на 

регіональному рівні державну експертизу кожної міні-ГЕС на етапі її 

будівництва та введення в експлуатацію. 

Розвиток туристично-рекреаційного потенціалу у Карпатах, зокрема 

у нашому гірському районі – це поступ уперед, це наша близька і далека 

перспектива, яка дає можливість вирватися із тенет депресивного регіону і 

стати самодостатнім, самоокупним, одним із найпривабливіших 

туристичних центрів України. 



Ми віримо у нашу перспективу і щиро просимо допомогти 

визволитись із залізних оков зелено-тарифної політики міні-гесівської 

енергетики колишньої корумпованої влади. 

Щире спасибі за розуміння наших проблем – і запрошуємо у чарівний 

та неповторний Верховинський край на відпочинок.  

 

Прийнято на позачерговій двадцять четвертій  

сесії районної ради шостого демократичного  

скликання 23 травня 2014 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять четверта сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 23 травня 2014 року 

від 23 травня 2014 року_                     
селище Верховина  
 
 

Про звернення районної ради 

 

Відповідно до частин 7, 8 статті 49 Закону України  «Про місцеве  
самоврядування  в Україні», районна рада 

 
вирішила : 

 
1. Схвалити текст звернення до в.о. Президента України, Голови 

Верховної Ради України Турчинова О. В., Прем»єр-міністра України 

Яценюка А.П., депутата Верховної Ради України Гладія В. І. щодо 

внесення змін до підпункту 288.5.1 пункту 288.5 статті 288 Податкового 

кодексу України в частині розміру орендної плати для високогірних земель 

сільськогосподарського призначення ( додається). 

2. Направити рішення районної ради Надвірнянській, Коломийській, 
Косівській, Долинській, Рожнятівській районним радам, Коломийській, 
Яремчанській, Болехівській міським радам Івано-Франківської області, 
Вижницькій, Путильській районним радам Чернівецької області, Рахівській 
районній раді Закарпатської області та Асоціації органів місцевого 
самоврядування регіону Гуцульщини з метою підтримки даного звернення. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань  підприємництва, туризму, лісового і сільського 

господарства, використання природних ресурсів та інвестицій (О. 
Корнелюк). 

 

 

 

 

Голова районної ради                          Іван Маківничук 

 
 

 

   



 

В.о. Президента України 

Голові Верховної ради України 

Турчинову О. В. 

       Прем»єр-міністру України 

       Яценюку А.П. 

      Депутату Верховної Ради України 

       Гладію В. І.  

 

З в е р н е н н я 

 

 Ми, депутати Верховинської районної ради Івано-Франківської 

області, глибоко стурбовані прийняттям Закону України «Про запобігання 

фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання 

в Україні» у частині внесення змін до підпункту 288.5.1 пункту 288.5 статті 

288: «розмір орендної плати не може бути меншою 3 відсотків нормативно-

грошової оцінки» Податкового кодексу України. У нас виникає 

стурбованість в тому, що за випасання худоби на землях 

сільськогосподарського призначення (пасовищах) громадяни будуть 

сплачувати орендну плату в трикратному розмірі, тобто 3 відсотки від 

нормативної грошової оцінки землі. 

 Верховинський район Івано-Франківської області є високогірним, 

розташованим  у Карпатському регіоні. На території району, на висоті 1000 

- 1200 метрів над рівнем моря, розташовані землі сільськогосподарського 

призначення (полонини - пасовища) загальною площею 7,7 тисяч гектарів, 

які знаходяться за межами населених пунктів і є державною формою 

власності. Із них в оренді громадян знаходиться 3 тисячі гектарів. На інші 

земельні ділянки  розробляється документація із землеустрою щодо 

передачі їх в оренду. Дані землі використовуються виключно для 

випасання худоби жителів району та інших районів (Косівський - Івано-

Франківської області, Путильський - Чернівецької області). Випасання 

худоби проводиться в сезонний період, який триває 3 місяці (період 

вегетації рослин на полонинах не більше 120 днів). Норма випасу на 1 

умовну голову становить для високогірних пасовищ 2-3 гектари. 

 Нормативно-грошова оцінка сільськогосподарських земель – 

пасовищ на території Верховинського району, за межами населених 

пунктів, яка розроблялася в 1995 році на підставі Методики нормативної 

грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення (затвердженої 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213), із 

введеним коефіцієнтом індексації за всі роки на сьогоднішній день 



становить 4 380 грн.  за 1 гектар. Таким чином, тривідсоткова орендна 

плата за 1 гектар становить 131,43 гривні. Громадянину для випасання 

однієї голови великої рогатої худоби необхідно сплатити орендну плату за 

користування земельною ділянкою в сумі 260-390 гривень. Під час 

випасання великої рогатої худоби на високогірних полонинах (пасовища) 

приріст живої маси на одну голову становить 60-70 кілограмів або 600-700 

гривень. Орендна плата за землю буде становити 300 грн., не враховуючи 

інших витрат (оплата за догляд та інше). Для прикладу, з одного гектару 

ріллі на низинних територіях України  можна отримати середній дохід в 

розмірі 5-7 тисяч гривень. Таким чином, економічного ефекту від 

використання пасовищ практично не буде.  

 На сьогоднішній день від орендарів сільськогосподарських земель 

(полонин) надходять клопотання щодо розірвання договорів оренди, що 

призведе до невикористання земель, їх застою, а це в майбутньому 

унеможливить використовувати зазначені землі за цільовим призначенням  

та призведе до скорочення поголів»я  сільськогосподарських тварин. У 

районі, де тваринництво є основною статтею доходу більшості господарств 

населення та джерелом продукції харчування, збільшення орендної плати 

за використання пасовищ може призвести до зубожіння населення та 

поставити його на грань виживання. 

 Враховуючи вищенаведене, Верховинська районна рада та громада 

району просить Вас внести зміни до підпункту 288.5.1 пункту 288.5 статті 

288 Податкового кодексу України в частині розміру орендної плати для 

високогірних земель сільськогосподарського призначення, де визначити 

орендну ставку в розмірі земельного податку. 

 

Прийнято на позачерговій двадцять 

четвертій сесії Верховинської 

районної ради VI демократичного 

скликання    

23 травня 2014 року 

 

 


