УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(позачергова двадцять четверта сесія)
РІШЕННЯ
від 08 травня 2014 року
селище Верховина
Про створення районного цільового
фонду для здійснення мобілізаційних
заходів та цивільного захисту населення
Відповідно до статті 68 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 69 Бюджетного кодексу України та з
метою акумуляції фінансових ресурсів і їх використання на невідкладні
заходи з мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення,
районна рада
вирішила:
1. Створити районний цільовий фонд.
2. Затвердити Положення про районний цільовий фонд (додається).
3. Затвердити посадовий склад Комісії по розподілу коштів цільового
фонду на здійснення фінансування заходів щодо мобілізаційної
роботи і цивільного захисту населення та заходів з територіальної
оборони району (додається).
4. Головним розпорядником коштів районного цільового фонду
визначити районну державну адміністрацію.
5. Доручити районній державній адміністрації інформацію про облік
надходжень і використання коштів фонду опубліковувати в районній
газеті «Верховинські вісті» не рідше одного разу у квартал.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету і фінансів (М. Нечай).

Голова районної ради

Іван Маківничук

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від 08 травня 2014 р.
ПОЛОЖЕННЯ
про районний цільовий фонд
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Районний цільовий фонд (надалі – Фонд) формується відповідно
до статті 68 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та
статті 69 Бюджетного кодексу України з метою акумуляції фінансових
ресурсів та їх використання на невідкладні заходи з мобілізаційної роботи
та цивільного захисту населення, а також соціальні та першочергові заходи,
фінансування яких не передбачено бюджетом.
1.2. Фонд створюється у складі спеціального фонду районного
бюджету.
1.3. Порядок формування і використання коштів Фонду регулюється
чинним законодавством України, рішеннями районної ради та цим
Положенням.
1.4. Фонд створений і діє відповідно до діючого законодавства та
даного Положення.
2. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ФОНДУ
ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КОШТІВ
2.1. До джерел формування Фонду належать благодійні внески –
добровільні пожертвування юридичних та фізичних осіб, організацій,
установ, підприємств усіх форм власності, безповоротна фінансова
допомога, інша благодійна допомога.
2.2. Кошти зараховуються на окремий рахунок, який відкрито в
Головному управлінні Державної казначейської служби України у
Верховинському районі за кодом бюджетної класифікації доходів
50110000.
3. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ
3.1. Кошти Фонду мають цільовий характер та використовуються на
такі потреби:
- на здійснення фінансування заходів щодо мобілізаційної роботи та
цивільного захисту населення;
- на здійснення заходів з територіальної оборони району;
- для надання матеріальної допомоги військовослужбовцям та
постраждалим громадянам району.
3.2. Кошти Фонду використовуються головним розпорядником
коштів – Верховинською райдержадміністрацією на підставі спільних

розпоряджень голови районної ради та голови районної державної
адміністрації з подальшим затвердженням на сесії районної ради.
3.3. Кошти Фонду, які спрямовуються на здійснення фінансування
заходів щодо мобілізаційної роботи і цивільного захисту населення та
заходів з територіальної обороноздатності розподіляються відповідно до
пункту 3.2. цього Положення на підставі рішення Комісії (додається) по
розподілу коштів фонду на здійснення фінансування заходів щодо
мобілізаційної роботи і цивільного захисту населення, заходів з
територіальної оборони та заходів, які не суперечать даному Положенню та
діючому законодавству.
3.4. Видатки з Фонду обліковуються на рахунку за кодом бюджетної
класифікації видатків 240900.
3.5. Невикористані протягом року кошти Фонду вилученню не
підлягають і переносяться на наступний бюджетний період і можуть бути
перерозподілені на інші цілі, відповідно до рішень районної ради.
4. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ
4.1. Бухгалтерський облік фінансово-господарських операцій Фонду
за напрямами використання коштів здійснюється головним розпорядником
коштів - Верховинською районною державною адміністрацією, згідно з
чинним законодавством.
4.2. Бухгалтерський облік надходжень і використання коштів Фонду
здійснюється управлінням Державної казначейської служби України у
Верховинському районі на підставі звітів, поданих головним
розпорядником коштів.
4.3. Оперативний облік надходжень до Фонду та використання його
коштів здійснюється управлінням Державної казначейської служби
України у Верховинському районі.
4.4. Звіти про використання коштів Фонду складається після
закінчення відповідного бюджетного періоду щоквартально та за рік і
затверджується на сесії районної ради одночасно з розглядом звіту про
виконання районного бюджету.
4.5. Контроль за надходженнями та використанням коштів Фонду
здійснюють органи, на які покладено функції контролю за дотриманням
бюджетного законодавства згідно із Бюджетним кодексом України.
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Положення про районний цільовий фонд та посадовий склад
Комісії, а також зміни і доповнення до них, затверджуються виключно
сесією районної ради.
5.2. Персональний склад Комісії по розподілу коштів цільового
фонду та внесення змін до даної Комісії затверджується спільним
розпорядженням голів районної ради та районної державної адміністрації.

5.3. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Положення про
цільовий фонд районної ради мають право подавати постійні комісії
районної ради.
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від 08 травня 2014 р.
Посадовий склад комісії
по розподілу коштів цільового фонду на здійснення фінансування
заходів щодо мобілізаційної роботи, цивільного захисту населення та
заходів з територіальної оборони району
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Перший заступник голови районної
державної адміністрації
Голова Верховинської районної ради
Головний спеціаліст-юрисконсульт
юридичного відділу апарату
райдержадміністрації,
Члени комісії:

- голова комісії
- співголова комісії
- секретар комісії

Начальник відділу Державної прикордонної служби України
“Шибени” Чернівецького прикордонного загону
Військовий комісар Косівсько–Верховинського міжрайонного
об’єднаного військового комісаріату
Керівник апарату райдержадміністрації, заступник начальника
штабу територіальної оборони району
Оперуповноважений Косівсько-Верховинського міжрайонного
відділення УСБУ в Івано-Франківської області
Начальник РВ УДСНС в Івано-Франківській області
Начальник РВ УМВС в Івано-Франківській області
Головний спеціаліст апарату райдержадміністрації з питань
мобілізаційної роботи
Голова постійної комісії районної ради з питань депутатської
діяльності та етики, захисту прав людини, законності та
правопорядку
Начальник відділу надзвичайних ситуацій райдержадміністрації
Начальник фінансового управління райдержадміністрації
Начальник управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Начальник управління житлово-комунального господарства та
будівництва райдержадміністрації
Начальник управління економіки райдержадміністрації
Начальник СТК ТСОУ в Верховинському районі
Головний лікар Верховинської ЦРЛ
Представник районного громадського формування з охорони

громадського порядку та державного кордону

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(позачергова двадцять четверта сесія)
РІШЕННЯ
від 08 травня 2014 року
селище Верховина
Про внесення змін та доповнень до
рішення районної ради від 07.12.2010 року
«Про президію районної ради»
Відповідно до статей 43, 57 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Положення про президію районної ради та
відповідно до протоколу позачергової XXIII сесії районної ради від
28 березня 2014 року, подання Верховинської районної партійної
організації ВО «Батьківщина» про зміну керівника депутатської фракції
ВО «Батьківщина», заяв депутатів районної ради про вихід з
депутатської групи «Єдність», районна рада
вирішила:
Внести до рішення районної ради від 07.12.2010 року «Про президію
районної ради» такі зміни:
1. Вивести зі складу президії районної ради:
Рибенчука Василя Васильовича - керівника депутатської фракції
ВО «Батьківщина»;
Гондурака Василя Івановича – керівника депутатської групи
«Єдність».
2. Включити до складу президії районної ради:
Русняк Іванну Миколаївну – керівника депутатської фракції
ВО «Батьківщина».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради мандатну, з питань депутатської діяльності та етики,
захисту прав людини, законності і правопорядку (Сліпенчук І.І.).

Голова районної ради

Іван Маківничук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(позачергова двадцять четверта сесія)
РІШЕННЯ
від 08 травня 2014 року
селище Верховина
Про підсумки виконання
районного бюджету
за І квартал 2014 року
Районний бюджет по загальному фонду виконано на 104,7 відсотка
(при затвердженому плані – 45364,7 тис.грн., фактично надійшло – 47518,9
тис.грн.).
Власних надходжень до загального фонду районного бюджету
поступило в сумі 1930,9 тис.гривень, що складає 100,4 відсотки до
затвердженого плану на звітний період (1923,8 тис.грн.).
Спеціальний фонд забезпечено на 259 відсотки (при затвердженому
плані 172,2 тис.грн., фактично надійшло до районного бюджету - 446,0 тис.
грн.).
Дотації вирівнювання з державного бюджету до районного бюджету
надійшло в сумі 21941,5 тис.гривень, що становить 116,5 відсотка до
затвердженого плану (18826,3 тис.грн.), субвенцій з державного та
місцевих бюджетів – 23646,5 тис.гривень, або 96,1 відсотка
до
затвердженого плану на звітний період ( 24614,6 тис.грн.) .
Видаткова частина районного бюджету за І квартал цього року
виконана по загальному фонду в сумі 47501,8 тис.гривень, що становить 90,3
відсотка до уточненого плану на звітний період (52589,6 тис.грн.). По
спеціальному фонду використано 72,5 тис.гривень, що становить 111,9
відсотка до уточненого плану на І квартал цього року (64,8 тис.грн.).
Заборгованості із виплати заробітної плати працівникам бюджетної
сфери станом на 01 квітня поточного року немає.
З резервного фонду районного бюджету спрямовано за перший
квартал 2014 року – 20,0 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 І квартал 2014 року взяти до
уваги (додається).
2. Затвердити :
- звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2014 року
(додаток 1);
- розподіл
резервного фонду районного бюджету згідно
розпоряджень голови районної державної адміністрації ( додаток 2).
3. Керівникам бюджетних установ, селищному і сільським головам
вжити заходів щодо дотримання штатно - кошторисної дисципліни,
раціонального використання бюджетних коштів, мобілізації доходних
джерел до загального та спеціального фондів бюджету.
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 І квартал 2014 року

Зведений бюджет району за І квартал 2014 року по доходах
виконано на 105,9 відсотка (при уточненому плані – 50818,8 тис. грн.,
фактично надійшло до бюджету району – 53799,0 тис. грн.), з яких
загальний фонд бюджету - на 105,3 відсотка (при уточненому плані –
49959,8 тис.грн., фактично надійшло – 52615,3 тис.грн.) та спеціальний
фонд - на 137,7 відсотків (при уточненому плані – 859 тис.грн., фактично
надійшло – 1183,7 тис.грн.).
Власні та закріплені доходи загального фонду бюджету району за
І квартал поточного року склали 3576,6 тис.гривень, або 108,4 відсотка до
затвердженого плану (3299,1 тис.грн.). В порівнянні з надходженнями за
відповідний період минулого року надходження зменшились на 128,6 тис.
гривень (- 3,5 відсотка).
Найбільший відсоток виконання показників затвердженого плану за
звітний період досягнуто по слідуючих платежах і понад план одержано:
- платежі за спеціальне використання лісових ресурсів (228,3 відс.,
або 136,8 тис. грн.);
- плата за землю (130,4 відс., або 73,0 тис. грн.);
- місцеві податки і збори (124,2 відс., або 21,7 тис. грн.);
- податок на доходи фізичних осіб (101,7 відсотки, або 48,5тис. грн.).
Не забезпечили виконання затверджених
власних доходів чотири місцеві ради:
- Буковецький (88,5 відсотки);
- Замагорівський (77,3 відсотки);
- Красноїлівський (92,1 відсотки);
- Перехреснянський (93,4 відсотки).

планових показників

Рівень виконання місцевими радами планових показників за
І квартал 2014 року по власних надходженнях наведено нижче:
(відсотки)

Дотації вирівнювання
з державного бюджету надійшло в сумі
25317,9 тис.гривень, що становить 115,8 відсотка до затвердженого плану
на звітний період (21862,2 тис.грн.).
Субвенцій з Державного та обласного бюджетів надійшло – 23721,4
тис.гривень і становить 95,7 відсотка до затвердженого плану ( 24798,5

тис.грн.), що пов’язано з недопоступленням
бюджету місцевим бюджетам.

субвенції з Державного

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

Власні доходи;
3576,6; 7%

Субвенція; 23721,4;
45%

Дотація
вирівнювання;
25317,9; 48%

Районний бюджет по загальному фонду виконано на 104,7 відсотка
(при затвердженому плані – 45364,7 тис.грн., фактично надійшло – 47518,9
тис. грн.).
Власних надходжень до загального фонду районного бюджету
поступило в сумі 1930,9 тис.гривень, що складає 100,4 відсотка до
затвердженого плану на звітний період (1923,8 тис.грн.).
Спеціальний фонд забезпечено на 259 відсотків (при затвердженому
плані 172,2 тис.грн., фактично надійшло до районного бюджету - 446,0 тис.
грн.).
Податковий борг станом на 01.04.2014 року до загального та
спеціального фондів місцевого бюджету становить 313,4 тис.гривень. В
розрізі платежів: по податку з доходів фізичних осіб – 48,1 тис.гривень,
по платі за землю – 190,9 тис.гривень (найбільше підприємство - боржник
ТзОВ «Верховинська лісова компанія», борг якого становить 159,7 тис.
грн.), єдиному податку – 44,0 тис.гривень, інших надходженнях – 30,4 тис.
гривень.

Видаткова частина бюджету району за І квартал 2014 року виконана
по загальному фонду на 89,5 відсотка (при уточненому плані – 58078,1
тис.грн., фактично використано – 51970,3 тис.грн.).
Обсяг виконання бюджету району за звітний період цього року по
спеціальному фонду склав 486,4 тис.гривень, при уточненому плані – 893,8
тис.гривень, що становить 54,4 відсотка.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг видатків
загального фонду бюджету збільшився на 3247,9 тис.гривень, або на 6,7
відсотка.
Динаміка видатків загального фонду бюджету
Верховинського району на галузі соціально-культурної сфери
за І квартал 2013 та 2014 років
тис. грн.
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І квартал 2013 року

Іквартал 2014 року

В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають
33,1 відсотка від обсягу бюджету, або 17190,8 тис.гривень, охорону
здоров’я – 10 відсотків (5174,7 тис.грн.), соціальний захист та соціальне
забезпечення – 46,8 відсотка (24328,7 тис.грн.), культуру – 3,1 відсотка
(1613,7 тис.грн.), місцеве самоврядування – 3,3 відсотка (1701,2 тис.грн.).
По відношенню до видатків відповідного періоду 2013 року, вони
зросли: по освіті на 1 відсоток (+184,5 тис.грн.), соціальному захисту та
соціальному забезпеченню на 15,6 відсотка (+3280,7 тис.грн. ), культурі на
2,5 відсотка (+40,0 тис.грн.), місцевому самоврядуванню на 4,4 відсотка
( +72,2 тис. грн..).
Видатки по охороні здоров’я зменшились на 9,2 відсотка (- 448,2 тис.
грн.), в зв»язку з передачею з 01 січня цього року на фінансування з
обласного бюджету відділення швидкої та невідкладної медичної
допомоги.

Структура видатків загального фонду бюджету району за
І квартал 2014 року
(тис.грн.)

Інші видатки;
2043;
4%

Заробітна плата;
24102,9;
50%

Трансферти
населенню;
20377; 42%
Продукти
харчування;
709,9;
1%

Оплата компослуг
та енергоносіїв;
1428,8;
3%
Медикаменти;
60,8;
0,1%

У ході виконання бюджету району першочергова увага приділялась
фінансуванню захищених статей бюджету, зокрема, на заробітну плату
працівників бюджетних установ з нарахуваннями із загального фонду
використано 24663,6 тис.гривень, або на 2,3 відсотка більше відповідного
показника 2013 року, на медикаменти – 187,6 тис.гривень ( на 308,6
відсотка більше), на продукти харчування – 1567,7 тис.гривень (на 220,8
відсотка більше), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1152,1
тис.гривень (на 19,4 відсотка менше), на трансферти населенню – 23702,0
тис.гривень (на 18,2 відсотка більше).
На фінансування захищених статей видатків спрямовано 98,7
відсотка коштів загального фонду бюджету району, або 51273,0 тис.гривень із
загального обсягу видатків.
Видаткова частина районного бюджету за І квартал цього року
виконана по загальному фонду в сумі 47501,8 тис.гривень, що становить 90,3
відсотка до уточненого плану на звітний період (52589,6 тис.грн.). По
спеціальному фонду використано 72,5 тис.гривень, або на 111,9 відсотка до
уточненого плану на І квартал цього року (64,8 тис. грн.).
Заборгованості із виплати заробітної плати працівникам бюджетної
сфери станом на 01 квітня 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 13978,7 тис.гривень.

Потреба в коштах на виплату заробітної плати працівникам
бюджетних установ залишається не забезпечена в повному обсязі у 8 - ми
місцевих бюджетах ( Білоберізький, Криворівнянський, Устеріківський,
Стебнівський, Перехресненський, Пробійнівський, Яблуницький - сільські
бюджети, Верховинський - селищний бюджет) та в установах, що
фінансуються з районного бюджету (управління освіти, сім»ї, молоді та
спорту
райдержадміністрації,
відділ
культури
та
мистецтв
райдержадміністрації, центральна районна лікарня, територіальний центр
по обслуговуванню пенсіонерів та інвалідів, центр соціальної реабілітації
та районний центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді), що
суперечить вимогам Бюджетного кодексу України та „Порядку складання,
розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів
бюджетних установ”, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів
України від 28.02.2002 року №228. Керівниками зазначених установ та
сільськими і селищним головами не внесено зміни до штатних розписів
бюджетних установ щодо приведення штатної чисельності працівників до
фонду оплати праці в поточному році та не вжито інших належних заходів
щодо економії бюджетних коштів.
Поряд з цим, перевіркою правильності складання кошторисів
видатків на 2014 рік встановлено, що штатна чисельність апарату районної
ради, яка затверджена в кількості 15,5 шт. одиниць перевищує граничну
чисельність на 2 шт. одиниці. Структура ради не приведена у відповідність
до типових штатів, передбачених додатком 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 03.05.1999 року №758.
В звітному періоді у бюджетних установах району при
незабезпеченості обов»язкових виплат по заробітній платі мають місце
виплати стимулюючого та іншого необов»язкового характеру. Зазначені
виплати проведено Стебнівською, Устеріківською сільськими та
Верховинською селищною радами , управлінням освіти, сім»ї, молоді та
спорту райдержадміністрації.
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. В першому кварталі поточного року із 39-ти клубних
закладів, лише по 14-ти з них надійшло коштів до спеціального фонду за
проведення культурних заходів в сумі 4,2 тис.гривень.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету району
зменшилась на 416,4 тис. гривень проти боргу станом на 01.01.2014 року і
станом на 01.04.2014 року складає 1964,1 тис. гривень, з яких :
- 657,4 тис.грн. - за придбанні товари і послуги ;
- 12,9 тис.грн.- за медикаменти;
- 252,1 тис.грн. – за продукти харчування;
- 483,2 тис.грн. – по оплаті послуг, інших видатках;
- 187,7 тис.грн. - по видатках на відрядження;
- 99,6 тис.грн.- по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв;

- 49,5 тис.грн. – заборгованість
по поточних трансфертах
підприємствам, установам – компенсаційні виплати на пільговий проїзд;
- 215,9 тис.грн. – по інших виплатах населенню;
- 5,8 тис.грн. - по виплатах пенсій і допомог.
Дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду на
звітну дату відсутня.
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на
01.04.2014 року становить 357,8 тис.гривень.
З резервного фонду районного бюджету спрямовано з початку цього
року – 20,0 тис.гривень.
Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

Всеволод Ватаманюк

Додаток 1
до рішення районної ради
від 08 травня 2014 року
Звіт
про виконання районного бюджету
за І квартал 2014 року

Код платежу

11010000

Найменування доходів

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Податок на доходи фізичних осіб

(тис. грн.)
Затверджено
Виконано
на 2014 рік з за І квартал
урахуванням 2014 року
змін

9049,1

1913,4

11020200

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

15,0

8,1

21010000

Частина чистого прибутку, що вилучається до
бюджету

7,0

0,6

22020000

Плата за утримання дітей у школі- інтернаті

28,0

8,8

22080000

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

60,0

0

Разом власних доходів
Дотація вирівнювання, що одержується з
Держбюджету
Субвенції

9174,9
93077,7

1930,9
21941,5

107541,1

23646,5

24060300

41020100
41030000

15,8

47518,9
Разом доходів загального фонду

21110000
25000000
50110000
41030000

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Надходження від відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва
Власні надходження бюджетних установ
Цільові фонди, утворені органами місцевого
самоврядування

209793,7

2,0

0,1

195,0

146,4
179,3

Субвенції з державного та обласного бюджетів

114.9

120,2

Разом доходів спеціального фонду

311,9

446,0

Всього доходів загального і спеціального фондів 210105,6

47964,9

Код
функціональ
ної
класифікації
видатків

010000
070000
080000
090000
110000
120000
130000
160000
170000
210000
250000

070000
080000
090000
110000
150000
200000
250000

Найменування видатків

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
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
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Освіта
Охорона здоров'я
Соцзахист населення
Культура і мистецтво
Будівництво
Охорона навколишнього середовища
Видатки не віднесені до основних груп
Всього видатків спеціального фонду
Разом видатків загального і спеціального фондів

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Затверджено
на 2014 рік з
урахуванням
змін

Виконано
за І квартал
2014 року

1687,8
66386,9
21937,1
110332,7
4629,2
743,0
1183,2
10,0
384,5
12,0

307,5
14810,6
5174,7
24325,1
1014,6
168,9
263,5
84,0
7,1

2417,4
209723,8

1345,8
47501,8

19,2
95,0
80,8
2,0
62,0
259,0
209982,8

5,2
7,5
49,3
10,5
72,5
47574,3

Василь Магнич

Додаток 2
до рішення районної ради
від 08 травня 2014 року
ПЕРЕЛІК
розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з якими виділено
кошти з резервного фонду районного бюджету за І квартал 2014 року
№
п/п

1.

Назва установи,
якій виділено
кошти

Управління праці
та соціального
захисту населення
районної
державної адміністрації

Дата і номер
розпорядження

Сума (грн.)
Згідно
розпорядження

03.03.2014 року 20000
№52

Фактич
но
профінансовано
20000

Назва заходів, на які
направлено кошти

Матеріальна допомога:
-жительці с. Кривопілля Месько
Н.В., для відбудови житлового
будинку, знищеного внаслідок
пожежі в сумі 3,0 тис.грн.;
- жителю с. Кривопілля Моркві
Р.В. для відбудови житлового
будинку, знищеного внаслідок
пожежі в сумі 3,0 тис.грн.;
- жительці с. Грамотне Рубаняк
Є.М. для відбудови
господарської будівлі, знищеної
внаслідок пожежі в сумі 2,0
тис.грн.;
- жителю с.Віпче Павлюку В.І.
для відбудови гаража, знищеного
пожежею в сумі 1,0 тис.грн.;
- жительці с. Криворівня
Ковалюк М.І. для відбудови
житлового будинку, знищеного
внаслідок пожежі в сумі 5,0
тис.грн.;
- жителю селища Верховина
Ілюку М.І. для відбудови
житлового будинку, знищеного
внаслідок пожежі в сумі 3,0
тис.грн.;
- жителю с. Замагора
Маківничуку М.М. для
відбудови житлового будинку,
знищеного внаслідок пожежі в
сумі 3,0 тис.грн..

Всього спрямовано 20000 ( двадцять тисяч) гривень.
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Василь Магнич

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(позачергова двадцять четверта сесія)
РІШЕННЯ
від 08 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:
Схвалити текст звернення щодо виділення додаткової дотації на
вирівнювання
фінансової
забезпеченості
місцевих
бюджетів
Верховинського району для забезпечення виплати заробітної плати
працівникам бюджетної сфери до Кабінету Міністрів України, Комітету
Верховної Ради України з питань бюджету, обласної державної
адміністрації, обласної ради (додається).

Голова районної ради

Іван Маківничук

Кабінету Міністрів України
Комітету Верховної Ради
України з питань бюджету
Обласній державній адміністрації
Обласній раді

ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Верховинської районної ради Івано-Франківської
області звертаємось до Вас з проханням виділити додаткові кошти для
утримання бюджетних установ Верховинського району, оскільки наявний
фінансовий ресурс не забезпечує мінімальної потреби на захищені статті
видатків бюджету Верховинського району, що в свою чергу призводить до
незабезпеченості конституційних прав громадян на основі соціальної
гарантії та виконання Закону України «Про статус гірських населених
пунктів». Незабезпеченість кошторисними призначеннями на виплату
заробітної плати працівникам бюджетної сфери до кінця 2014 року складає
5 380,0 тисяч гривень (0,7 середньомісячного фонду оплати праці).
Просимо виділити бюджету району додаткову дотацію на
вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів в сумі 5 380,0
тисяч гривень для мінімального забезпечення функціонування мережі
установ району, оскільки район повністю підлягає статусу «гірського», а
формульний метод визначення обсягу місцевого бюджету не враховує
цілого ряду демографічних, адміністративно-територіальних обставин та
специфіки високогірного району.

Прийнято на позачерговій двадцять
четвертій сесії Верховинської районної
ради шостого демократичного скликання
08 травня 2014 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(позачергова двадцять четверта сесія)
РІШЕННЯ
від 08 травня 2014 року
селище Верховина
Про заяву Верховинської районної
ради щодо стабілізації суспільнополітичної ситуації в районі

Відповідно до частин 7,8 статті 49 Закону України « Про місцеве
самоврядування в Україні », районна рада
вирішила:
1. Схвалити заяву Верховинської районної ради щодо стабілізації
суспільно - політичної ситуації в районі ( додається).
2. Дану заяву оприлюднити у районній газеті « Верховинські вісті » та
оприлюднити в радіоефірі « Вісті Верховини»
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань національного і духовного
відродження, культури та засобів масової інформації ( О. Чубатько).

Голова районної ради

Іван Маківничук

Додаток
до рішення районної ради
від 08 травня 2014 року

ЗАЯВА
Верховинської районної ради щодо стабілізації
суспільно – політичної ситуації в районі

Ми, депутати Верховинської районної ради, стурбовані подіями, що
відбуваються в Україні. Зважаючи на це, звертаємося до священників усіх
конфесій, до керівників виконавчої влади , місцевого самоврядування, депутатів
селищної і сільських рад, керівників політичних партій та громадських
організацій, Народної ради, громадськості , всіх жителів району зберігати мир,
спокій, злагоду, взаєморозуміння, повагу, виваженість у усіх прийнятих
рішеннях та поступках .
Тільки спільні дії та єдність усіх зможе забезпечити безпеку кожного
громадянина, суверенітет України та проведення чесних, демократичних
виборів. Тому ми, всі жителі Верховинщини, маємо стати пліч –о – пліч, брат
за брата, утверджуючи справедливість, показуючи особисту порядність,
уникаючи та попереджуючи провокації .
Консолідуючи всі гілки влади, спільно з депутатським корпусом,
громадськістю зможемо забезпечити територіальну оборону нашого району.
Звертаємося до голови районної ради Івана Маківничука, голови районної
державної адміністрації Ярослава Скуматчука та голови Народної ради Василя
Триндохіра, які обрані Майданом і яким висловлено мандат довіри, як
представникам громадськості та Майдану, бути єднаючим ядром щодо
суспільно- політичної ситуації в районі.
Народна самооборона, яка створена в районі під час подій грудня 2013лютого 2014 років, має твердо стати на захист цивільного населення, спільно з
правоохоронними органами боротися та попереджувати кримінальні дії. Для
цього створено резервний батальйон , Національна гвардія , які діють на
контрактній основі, отримуючи зарплату, де можна використати свій досвід,
можливості, мужність та відданість Українській державі, адже спільним
ворогом для нас є тероризм, який фінансується ззовні.
Будьмо з Богом, з твердим розумом і гарячим серцем.
Слава Україні.
Прийнято на позачерговій ХХІУ сесії
районної ради шостого демократичного
скликання 08 травня 2014 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(позачергова двадцять четверта сесія)
РІШЕННЯ
від 08 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 начальника головного
управління Міністерства доходів і зборів України в Івано - Франківській
області
Ірини Столярик, голови обласної державної адміністрації
Андрія Троценка та голови обласної ради Василя Скрипничука з
приводу
збереження
Державної
податкової
інспекції
у
Верховинському районі (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради мандатну, з питань депутатської діяльності та етики,
захисту прав людини, законності і правопорядку (І. Сліпенчук).

Голова районної ради

Іван Маківничук

Начальнику головного управління
Міністерства доходів і зборів України
в Івано - Франківській області
Столярик І. М.
Голові обласної державної адміністрації
Троценку А. В.
Голові обласної ради
Скрипничуку В.М.

ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Верховинської районної ради Івано - Франківської
області, звертаємось до Вас з проханням розглянути питання щодо
збереження ДПІ у Верховинському районі як відокремленого
територіального органу ГУ Міндоходів в Івано - Франківській області.
Усі населені пункти Верховинського району підлягають під дію
Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», що
визначено складними природно - кліматичними умовами проживання
жителів району. Верховинський район – єдиний прикордонний район в
Івано - Франківській області. Окрім цього – найвисокогірніший в області і
єдиний серед інших районів, який межує з іншою державою. На
південному заході протяжністю 49 кілометрів пролягає державний кордон
України з Румунією. Згідно із загальновизнаною світовою практикою, у
прикордонному районі мають повноцінно функціонувати всі державні
установи в цілях національної безпеки.
Селище Верховина – найвіддаленіша від обласного центру і від
промислово
розвинених
районів
Прикарпаття
адміністративнотериторіальна одиниця. Мінімальна відстань від районного центру до
обласного складає 125 кілометрів. Верховинський – єдиний
адміністративний район області, який повністю розташований на території
карпатської гірської системи. Його протяжність з півночі на південь
складає 62 кілометри, з заходу на схід - 41 кілометр, а площа в цілому
становить 1263 квадратних кілометри. Ряд сіл, розташовано на відстані
більше 57 кілометрів від районного центру та на висоті більше тисячі
метрів над рівнем моря.
Протягом трьох останніх років штатну чисельність працівників
Державної податкової інспекції зменшено на 30 відсотків, і станом на
сьогоднішній день вона становить 24 працівники ( у 2011 році - 35 ). Однак,

не зважаючи на зменшення кількості працівників, функціональні
обов»язки, які покладено на податкову службу, збільшуються. З 1 жовтня
2013 року податкову інспекцію наділено повноваженнями адміністрування
єдиного соціального внеску. В податковій інспекції не було додатково
збільшено чисельність працюючих, тоді як цей обсяг раніше роботи
виконувався цілим відділом пенсійного фонду у районі. Проте планові
завдання за четвертий квартал минулого року по даному платежу виконано
на 100 відсотків, за перший квартал 2014 року виконання складає 109,9
відсотка, додатково зібрано 1052,0 тис. грн.
За 2013 рік податковою інспекцією забезпечено надходжень до
зведеного бюджету в сумі 24 млн. 352,5 тис. грн. Доведені планові
показники 12 місяців 2013 року до зведеного бюджету виконано на 107,1
відсотка, додатково зібрано 1622,8 тис. грн.
Даних показників досягнуто в умовах, коли на території району
перестали здійснювати господарську діяльність, а відповідно і сплачувати
податкові платежі ряд підприємств, зокрема: МП «Лескул», ВАТ
«Компанія Верховина», ПВКФ «Квадро», «Верховинська лісова компанія»,
ТОВ «Монтаж-буд 6», автотранспортне підприємство. Втрати бюджету
спричинив і той факт, що підприємства ВАТ «Укртелеком»,
санепідемстанція на даний час сплачують податки по місцю реєстрації
основного підприємства. Однак податковою інспекцією проведено роботу
для забезпечення надходжень в сумі не меншій, ніж у попередні роки.
Вжитими заходами забезпечено сплату ПДФО від підприємницької
діяльності на 1 СГД в сумі 331 грн., тоді як по десяти районах області дана
сума складає від 119 до 309 грн. ( Коломия – 188 грн., Косів – 133 грн.,
Надвірна – 120 грн., Калуш – 221 грн., Тлумач – 119 грн., Галич – 177 грн.,
Богородчани – 309 грн., Рогатин – 262 грн., Яремча – 260 грн.,
Городенка – 224 грн.).
У результаті вжитих заходів досягнуто збільшення надходжень до
місцевого бюджету проти 2012 року на суму 753,9 тис.грн.

Прийнято на позачерговій ХХІУ сесії
районної ради шостого демократичного
скликання 08 травня 2014 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(позачергова двадцять четверта сесія)
РІШЕННЯ
від 08 травня 2014 року
селище Верховина
Про внесення змін до рішення
районної ради від 03.02.2014 року
«Про районний бюджет на 2014 рік»
Відповідно до Закону України від 27.03.2014 р.№1165-УІІ «Про
внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014
рік», Бюджетного кодексу України, рішення обласної ради від 30.04.2014
року №1237-28/2014 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2014
рік » та №1242-28/2014 «Про розподіл коштів бюджету розвитку обласного
бюджету на 2014 рік» та протоколу засідання постійної комісії районної
ради з питань бюджету і фінансів від 06.05.2014 року №79 районна рада,
вирішила:
1. Зменшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету на суму 14683400 гривень за рахунок змін по кодах бюджетної
класифікації:
11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими
агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної
плати» (- 749500 гривень);
41020100 «Дотація вирівнювання з Державного бюджету місцевим
бюджетам» (- 2364200 гривень);
41034800 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з
гіпертонічною хворобою (- 26200 гривень);
41035000 «Інші субвенції» (- 27000 гривень);
41035800 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім»ях за принципом «гроші
ходять за дитиною»» (- 24700 гривень);
41030600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям » (11525000 гривень);
41030800 « Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати ( утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій ),вивезення побутового сміття та рідких нечистот» (+30900
гривень);
24060300 «Інші надходження» (+ 2300 гривень).
Додатки №1 та №4 до рішення районної ради від 03.02.2014 року «Про
районний бюджет на 2014 рік» викласти в новій редакції, що додається.
2. Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду районного
бюджету на суму 14683400 гривень та внести зміни до кошторисних
призначень за головними розпорядниками коштів районного бюджету :
2.1. Районної ради – 91300 гривень, з них по КФКВ 010116 КЕКВ 2240 76300 грн., по КФКВ 250404 КЕКВ 2730 – 15000 грн.( Програма «Цінний
подарунок, подяка та грамота голови»);
2.2. Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації –
1768328 гривень (КФКВ 070201 КЕКВ 2111- 700000 грн., КЕКВ 2120 –
284540 грн., КЕКВ 2210 – 104600 грн., КЕКВ 2240 – 300188 грн., КФКВ
070202 КЕКВ 2210 – 1000 грн., КЕКВ 2240 – 1000 грн., КФКВ 070401
КЕКВ 2240 – 99000 грн., КФКВ 070802 КЕКВ 2210 – 3000 грн., КФКВ
070804 КЕКВ 2210 – 5000 грн., КФКВ 070805 КЕКВ 2210 – 10000 грн.,
КФКВ 130107 КЕКВ 2210 – 10000 грн., КФКВ 070301 КЕКВ 2111 – 100000
грн., КЕКВ 2120 – 50000 грн., КЕКВ 2210 – 65000 грн., КЕКВ 2240 – 35000
грн.) ;
2.3. Центральної районної лікарні – 689740 гривень (КФКВ 080101
КЕКВ 2111- 230700 грн., КЕКВ 2120 – 83734 грн., КЕКВ 2210 – 27970 грн.,
КЕКВ 2240 – 295136грн., КФКВ 080300 КЕКВ 2210 – 10000 грн., КФКВ
080600 КЕКВ 2210 – 1000 грн., КФКВ 081003 КЕКВ 2210 – 5000 грн.,
КЕКВ 2240 – 10000 грн., КФКВ 081002 КЕКВ 2730- 26200 грн.);
2.4. Управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації – 11616500 гривень, з них по КФКВ 090303 КЕКВ
2730- 3300000 грн., КФКВ 090304 КЕКВ 2730- 8225000 грн., КФКВ 070303
КЕКВ 2730 – 24700 грн., КФКВ 090413 КЕКВ 2730 – 25800 грн., КФКВ
090201 КЕКВ 2730 +30900 грн., КФКВ 090417 КЕКВ 2730-1200 грн., КФКВ
091204 КЕКВ 2111 – 51871 грн., КЕКВ 2120 – 18829 грн..
2.5. Відділу культури та мистецтв райдержадміністрації – 139960
гривень (КФКВ 110201 КЕКВ 2111 – 72000 грн., КЕКВ 2120 – 26136 грн.,
КЕКВ 2210 – 11864 грн., КФКВ 110204 КЕКВ 2210 – 6000 грн., КФКВ
110205 КЕКВ 2111 – 17600 грн., КЕКВ 2120 – 6360 грн.);

2.6. Районної державної адміністрації – 283572 гривень, з них по КФКВ
091101 КЕКВ 2111,2120 - 272372 грн., КФКВ 250404 КЕКВ 2210 – 5000
грн.(Програма забезпечення діяльності Центру з надання адміністративних
послуг в районі), КФКВ 160903 КЕКВ 2240 – 5000 грн. (Комплексна
програма перспектив агропромислового комплексу та розвитку сільських
територій району), КФКВ 250344 КЕКВ 2620 – 1200 грн. (Програма
підвищення
ефективності
системи
державного
управління
народногосподарським комплексом );
2.7.Фінансового управління райдержадміністрації – 94000 грн.(КФКВ
250311 КЕКВ 2620).
3. Відповідно до спільних розпоряджень голови обласної державної
адміністрації та голови обласної ради від 08.05.2014 року №254/285-р та
№252/283-р збільшити дохідну частину загального фонду районного
бюджету по коду 41035000 «Інші субвенції на суму 10000 гривень,
спрямувавши їх головному розпоряднику коштів районного бюджету управлінню праці та соціального захисту населення для виплати
одноразових грошових допомог жительці с. Верхній Ясенів Максим’юк
М.Ю. в сумі – 5000 гривень та жителю с. Замагора Маківничку М.М. в
сумі – 5000 гривень для відбудови житлових будинків, знищених пожежею.
4. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного
бюджету на суму 339900 гривень, в тому числі по коду бюджетної
класифікації:
41034400 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах» - 239900 гривень;
41035000 «Інші субвенції» - 100000 гривень.
5. Збільшити обсяг видаткової частини спеціального фонду районного
бюджету на суму 339900 гривень та кошторисні призначення головного
розпорядника коштів районного бюджету – фінансового управління
райдержадміністрації по КФКВ 250354 КЕКВ 2620 - 75700 грн., по КФКВ
250354 КЕКВ 3220 - 164200 грн. та по КФКВ 250380 КЕКВ 3220 – 100000
гривень для надання субвенції Верховинському селищному бюджету на
проведення капітального ремонту (заміна вікон) у Верховинському НВК.
6.Зменшити планові призначення коштів загального фонду районного
бюджету по головному розпоряднику коштів районного бюджету –
фінансовому управлінню райдержадміністрації на суму 61490 гривень
(КФКВ 250380 КЕКВ 2240), передбачених по «Програмі соціальноекономічного розвитку сільських населених пунктів району», відповідно
збільшивши їх по загальному фонду районного бюджету (КФКВ 250380
КЕКВ 2620).
7. Зменшити планові призначення коштів загального фонду районного
бюджету по головному розпоряднику коштів районного бюджету –
фінансовому управлінню райдержадміністрації на суму 113550 гривень
(КФКВ 250380 КЕКВ 2620), та передати їх до спеціального фонду
(бюджету розвитку) районного бюджету, збільшивши кошторисні
призначення
фінансового
управління
райдержадміністрації
по

спеціальному фонду на суму 113550 гривень по КФКВ 250380 КЕКВ 3220
для проведення співфінансування мікропроектів громад, що реалізуються у
рамках другої фази проекту Європейського Союзу та Програми розвитку
Організації Об’єднаних Націй «Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду – ІІ» по Замагорівському, Красницькому, Перехреснянському та
Устеріківському сільських бюджетах.
8.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.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань бюджету і фінансів (М.Нечай).

Голова районної ради

Іван Маківничук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА

Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(позачергова двадцять четверта сесія)
РІШЕННЯ
від 8 травня 2014 року
селище Верховина
Про дозвіл центральній районній
лікарні на укладення договору
оренди
Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши лист Верховинської центральної
районної лікарні №263/01-05 від 23.04.2014 року, з метою раціонального
використання майна спільної власності територіальних громад району,
районна рада
вирішила:
1.Дозволити Верховинській центральній районній лікарні укласти
договори оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності
територіальних громад району згідно з додатком.
2. Верховинській центральній районній лікарні встановити розмір
орендної плати за оренду майна, що належить до спільної власності
територіальних громад району відповідно до Закону України «Про оренду
державного та комунального майна» і Методики розрахунку орендної
плати, затвердженої рішенням районної ради від 25.06.2010 року.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної
ради з питань будівництва, інфраструктури, житловокомунального та дорожнього господарства ( Ю.Ванджурак).

Голова районної ради

Іван Маківничук

Додаток
до рішення районної ради
від 8 травня 2014 року
Перелік орендарів, яким продовжено термін дії договорів
оренди комунального майна територіальних громад
Верховинського району
№

№
п/п
1

Цільове
Орендар
використан Термін оренди
ня
Нежитлове
1 Управління
Розміщення
2 роки 11
приміщення з трьох
освіти, сім’ї,
кухні та
місяців
кімнат
АЗПСМ
молоді та спорту
їдальні
с.
Зелене,
присілок
Верховинської
Зеленської
Центро-2
площею
РДА
ЗОШ І-ІІІ
50,5 кв. м.
ступенів

Керуючий справами
виконавчого апарату
районної ради

Характеристика,
адреса, площа
об’єкта оренди

Василь Магнич

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(позачергова двадцять четверта сесія)

РІШЕННЯ
від 08 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 Президента України, прем’єрміністра України Арсенія Яценюка, голови Служби безпеки України
Валентина Наливайченка, голови обласної державної адміністрації Андрія
Троценка та голови обласної ради Василя Скрипничука з приводу
відновлення структурного підрозділу - відділення УСБУ у
Верховинському районі.
2. Доручити голові Верховинської райдержадміністрації Ярославу
Скуматчуку за мандатом народної довіри, висловленої територіальною
громадою Верховинщини, звернутися від імені усієї громади району до
Президента України, прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка, голови
Служби безпеки України Валентина Наливайченка, голови обласної
державної адміністрації Андрія Троценка та голови обласної ради Василя
Скрипничука з приводу відновлення структурного підрозділу відділення
УСБУ у Верховинському районі Івано-Франківської області з метою
недопущення корупційних дій та економічних злочинів у сфері народного
господарства та державного управління регіону, надійного захисту
кордонів незалежної держави та конституційних прав і свобод мирного
населення Гуцульщини, а також багаточисельного контингенту туристів і
відпочиваючих у Верховинських Карпатах.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради мандатну, з питань депутатської діяльності та етики,
захисту прав людини, законності і правопорядку (І.Сліпенчук).
Голова районної ради

Іван Маківничук

В.о. Президента України
Прем»єр-міністр України
Служба Безпеки України
Обласна державна адміністрація
Обласна рада

ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Верховинської районної ради, глибоко стурбовані тим,
що в 2013 році ліквідовано Верховинський районний відділ УСБУ в ІваноФранківській області.
Внаслідок ліквідації даного підрозділу створено новий підрозділ Косівсько - Верховинський міжрайонний відділ УСБУ в ІваноФранківській області, який розташовано в місті Косів Івано-Франківської
області.
Верховинський район підлягає під дію Закону України «Про статус
гірських населених пунктів в Україні», є одним з найбільших за територією
в області та прикордонним районом з віддаленими та важкодоступними
населеними пунктами. В селищі, 42 селах та 41 присілку проживає 30,3
тисячі населення.
На даний час протяжність державного кордону на території району
складає близько 50 км. Протягом останнього часу пожвавились міграційні
процеси та дрібні порушення державного кордону, посилюються
контрабандні контакти в зоні прикордонного режиму району, є інші загрози
порушення прикордонного режиму.
Виходячи з вищенаведеного, враховуючи суспільно-політичну
ситуацію, що склалась в державі та специфічні умови Верховинського
району, просимо розглянути наше клопотання про відновлення
функціонування в районі відділу УСБУ в Івано-Франківській області.

двадцять
ради
скликання

Прийнято
на
позачерговій
четвертій сесії районної
VІ
демократичного
08 травня 2014 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(позачергова двадцять четверта сесія)

РІШЕННЯ
від 08 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 міністра оборони України, голови обласної
державної адміністрації Андрія Троценка, голови обласної ради Василя
Скрипничука та обласного військового комісара Ігоря Павлюка з
приводу відновлення районного військового комісаріату у
Верховинському районі.
2. Доручити голові Верховинської райдержадміністрації Ярославу
Скуматчуку за мандатом народної довіри, висловленої територіальною
громадою Верховинщини, звернутися від імені усієї громади району до
міністра оборони України, голови облдержадміністрації Андрія
Троценка, голови обласної ради Василя Скрипничука та обласного
військового комісара Ігоря Павлюка з вимогою відновлення та
функціонування райвійськкомату у прикордонному Верховинському
районі Івано-Франківської області з метою забезпечення виконання
завдань з питань військового обов’язку і військової служби,
мобілізаційної підготовки та мобілізації людських і транспортних
ресурсів для забезпечення оборони незалежної Української держави,
захисту її територіальної цілісності, кордонів та громадян України.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради мандатну, з питань депутатської діяльності та етики,
захисту прав людини, законності і правопорядку (І.Сліпенчук).
Голова районної ради

Іван Маківничук

Міністерство оборони України
Обласна державна адміністрація
Обласна рада
Обласний військовий комісаріат

ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Верховинської районної ради, глибоко стурбовані тим,
що в 2012 році ліквідовано Верховинський районний військовий
комісаріат.
Внаслідок ліквідації даного підрозділу створено новий підрозділ –
Косівсько-Верховинський об»єднаний районний військовий комісаріат,
який розташовано в місті Косів Івано-Франківської області.
Верховинський район підлягає під дію Закону України «Про статус
гірських населених пунктів в Україні», є одним з найбільших за територією
в області та прикордонним районом з віддаленими та важкодоступними
населеними пунктами. В селищі, 42 селах та 41 присілку проживає 30,3
тисячі населення.
Щорічно на призовну комісію викликаються біля 400 призовників,
проходження медичної та призовної комісії ускладнюються відсутністю в
районі штатних військових працівників комісаріату.
Виходячи з вищенаведеного, враховуючи суспільно-політичну
ситуацію, що склалась в державі та специфічні умови Верховинського
району, просимо розглянути наше клопотання про відновлення
функціонування в районі військового комісаріату.

двадцять
ради
скликання

Прийнято
на
позачерговій
четвертій сесії районної
VІ
демократичного
08 травня 2014 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(позачергова двадцять четверта сесія)

РІШЕННЯ
від 08 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 Державної санітарноепідеміологічної служби України, головного державного санітарного
лікаря України Анатолія Пономаренка, начальника управління
Держсанепідслужби в Івано-Франківській області, головного державного
санітарного лікаря області Михайла Яворського, голови обласної
державної адміністрації Андрія Троценка та голови обласної ради Василя
Скрипничука з приводу відновлення структурного підрозділу –
відділення санітарно-епідеміологічної служби у Верховинському районі.
2.
Доручити голові Верховинської райдержадміністрації Ярославу
Скуматчуку за мандатом народної довіри, висловленої територіальною
громадою Верховинщини, звернутися від імені усієї громади району до
голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України, головного
державного санітарного лікаря України Анатолія Пономаренка,
начальника управління Держсанепідслужби у Івано-Франківській області,
головного державного санітарного лікаря області Михайла Яворського,
голови обласної державної адміністрації Андрія Троценка та голови
обласної ради Василя Скрипничука з приводу незадовільної роботи
Косівського відокремленого міжрайонного структурного підрозділу
державного управління Івано-Франківської Держсанепідслужби України
та відновлення структурного підрозділу – відділення санітарноепідеміологічної служби у Верховинському районі з метою державного
санітарно-епідеміологічного нагляду та забезпечення належного
санітарного благополуччя населення району.
3.
Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради мандатну, з питань депутатської діяльності та етики,
захисту прав людини, законності і правопорядку (І.Сліпенчук).
Голова районної ради

Іван Маківничук

Державна санітарно-епідеміологічна
служба України
Управління Держсанепідслужби в
Івано-Франківській області
Обласна державна адміністрація
Обласна рада
ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Верховинської районної ради, глибоко стурбовані тим,
що з грудня 2012 року ліквідовано Верховинську СЕС, а функції
державного санепіднагляду передано новоствореному відділенню в місті
Косів.
Верховинський район повністю підлягає під дію Закону України
«Про статус гірських населених пунктів в Україні», є одним з найбільших
за територією в області та прикордонним районом з віддаленими та
важкодоступними населеними пунктами. В селищі, 42 селах та 41 присілку
проживає 30,3 тисячі населення, а в період туристичного сезону ця
кількість подвоюється. Значна кількість об»єктів епідеміологічного ризику
розташована в населених пунктах, з якими ускладнено автомобільне
сполучення, на відстані 12-15 км від центральних садиб. Деякі населені
пункти району неблагополучні щодо сказу, сибірської виразки, туляремії,
дифтерії. Річки Білий та Чорний Черемош є джерелом питної води для
значної частини жителів Івано-Франківської та Чернівецької областей. На
території району знаходиться велика кількість децентралізованих відкритих
джерел водопостачання.
Ліквідація Верховинської СЕС призвела до втрати єдиної в районі
бактеріологічної лабораторії, за результатами роботи якої підтверджуються
інфекційні діагнози, виявляються носії інфекційних захворювань,
проводяться медичні огляди населення.
Місто Косів знаходиться на віддалі 40 кілометрів від селища
Верховина і за 100 кілометрів від частини населених пунктів
Верховинського району. Тому передача функції державного санепіднагляду
до відділення в м.Косів призвела до несвоєчасного обстеження та
виявлення джерела інфекції, проведення дезінфекційних заходів у вогнищі
інфекційних захворювань, несвоєчасних та недостовірних результатів
обстежень якості харчових продуктів та питної води.
Ліквідація установи призвела також до втрати робочих місць,
зменшення доходів районного бюджету та негативної оцінки населенням
діяльності виконавчої влади.
Із врахуванням вищенаведеного просимо утворити Верховинську
районну санітарно-епідеміологічну станцію.
Прийнято на позачерговій двадцять
четвертій сесії районної ради
VІ демократичного скликання
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