Порядок денний

двадцять шостої сесії районної ради
шостого демократичного скликання
від 30 вересня 2014 року

поч. о 11.00 год.

1. Про підсумки виконання районного бюджету за І-ше півріччя 2014
року.
Видано окремо
Доп. Всеволод Ватаманюк – начальник фінансового управління
райдержадміністрації, депутат районної ради.
2. Про надання дозволу на функціонування установ і закладів освіти в
2014-2015 навчальному році.
Доп. Василь Гуцуляк – начальник відділу освіти райдержадміністрації.
Співдоп. Михайло Федорчак – голова постійної комісії районної ради з
питань освіти, дошкільного виховання, молоді і спорту.
Пропозиції постійної комісії районної ради з питань освіти, дошкільного
виховання, молоді і спорту.
3. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись
закладами охорони здоров»я району.
Доп. Ярослав Яковенчук – заступник головного лікаря Верховинської ЦРЛ.
4. Інформація про роботу тимчасової комісії районної ради.
Доп. Олег Корнелюк – голова тимчасової комісії районної ради, голова
постійної комісії районної ради з питань
підприємництва, туризму, лісового і сільського
господарства, використання природних ресурсів та
інвестицій.
5. Про виконання рішення районної ради від 01.11.2013 року «Про
депутатський запит О. Чубатько».
Видано окремо
Доп. Василь Нагірняк – заступник керуючого справами виконавчого
апарату районної ради, депутат районної ради.
6. Про виконання рішення районної ради від 23.05.2014 року «Про
депутатський запит В. Скидана».
Доп. Василь Нагірняк – заступник керуючого справами виконавчого
апарату районної ради, депутат районної ради.
7. Про виконання рішення районної ради від 23.05.2014 року «Про
депутатський запит В. Скидана».
Доп. Василь Нагірняк – заступник керуючого справами виконавчого
апарату районної ради, депутат районної ради.
8. Про виконання рішення районної ради від 23.05.2014 року «Про
депутатський запит В. Тупилюка».
Доп. Василь Нагірняк – заступник керуючого справами виконавчого
апарату районної ради, депутат районної ради.
9. Про виконання рішення районної ради від 23.05.2014 року «Про
депутатський запит Я. Кікінчука та В. Кімейчука».
Доп. Василь Нагірняк – заступник керуючого справами виконавчого
апарату районної ради, депутат районної ради.

Видано окремо
До відома депутатів
1. Лист прокуратури Івано-Франківської області від 11.06.2014 року №07/11801-14 з приводу доцільності будування міні-ГЕС у басейні річок Чорний та
Білий Черемош Верховинського району.
2. Лист Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 16.06.2014
року № 07.01-33/5266/32 щодо утворення відділення Держсанепідслужби у
Верховинському районі Івано-Франківської області.
3. Лист Головного управління оборонного та мобілізаційного планування
генерального штабу збройних сил України від 18.06.2014 року № 322/2/5010 з
приводу утворення районного військового комісаріату у Верховинському
районі.
4. Лист Управління Служби безпеки України у Івано-Франківській області від
18.06.2014 року №3/4888 щодо можливості відновлення функціонування
Верховинського районного відділення Управління СБ України в ІваноФранківській області.
5. Лист Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 18.06.2014
року №3415/2/1-14/01-137 щодо відновлення районного військового комісаріату
у Верховинському районі.
6. Лист Головного управління держсанепідслужби у Івано-Франківській
області від 18.06.2014 року № 07-14/930/9 з приводу відновлення структурного
підрозділу – відділення санітарно-епідеміологічної служби у Верховинському
районі.
7. Лист державного агентства лісових ресурсів України від 23.06.2014 року №
04-06/2901-14 щодо внесення змін до діючого механізму реалізації
необробленої деревини.
8. Лист Народної ради Верховинського району від 23.06.2014 року № 00015 про
текст протоколу віче від 19.06.2014 року.
9. Рішення Тисьменицької районної ради Івано-Франківської області від
27.06.2014 року «Про звернення районної ради».
10. Рішення Тисьменицької районної ради Івано-Франківської області від
27.06.2014 року «Про звернення районної ради».
11. Рішення Івано-Франківської обласної ради від 27.06.2014 року № 130929/2014 «Про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду
охорони навколишнього природного середовища за рахунок планових
надходжень у 2014 році».
12. Рішення Івано-Франківської обласної ради від 27.06.2014 року № 128629/2014 «Про депутатський запит І. Шкіндюка».
13. Лист Верховинської РДА від 01.07.2014 року № 9688/01-04/21 щодо
реалізації деревини суб»єктами господарської діяльності.
14. Лист Служби безпеки України від 02.07.2014 року №11/4431 щодо
відновлення структурного підрозділу - Верховинського районного відділення
УСБУ в Івано-Франківській області.
15. Лист Адміністрації Президента України від 02.07.2014 року № 41-01/1944
щодо необхідності внесення змін до Податкового кодексу України.
16. Лист Комітету з питань будівництва, містобудування і житловокомунального господарства та регіональної політики Верховної Ради України

від 03.07.2014 року №04-13/11-340 щодо доцільності будівництва міні-ГЕС у
басейні річок Чорний та Білий Черемош.
17. Лист Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 03.07.2014
року №3661/3/1-14/01-132 про відновлення функціонування Верховинського
районного відділу Управління СБУ в області.
18. Лист департаменту промисловості та інфраструктури Івано-Франківської
обласної державної адміністрації від 04.07.2014 року № 03.2.11-809 про
вирішення питання щодо припинення будівництва малої ГЕС №1 ТОВ
«Гідропауер» в с. Голошино.
19. Лист комітету з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Верховної Ради України від
07.07. 2014 року № 04-17/10-476 стосовно недоцільності будівництва малих
ГЕС у басейні річок Чорний та Білий Черемош.
20. Лист Департаменту промисловості та інфраструктури Івано-Франківської
ОДА від 09.07.2014 року № 03.211-830 щодо доцільності будівництва малих
ГЕС у басейні річок Чорний та Білий Черемош.
21. Лист народного депутата України В. Гладія від 03.07.2014 року № 314/7-066
щодо необхідності внесення змін до правил ведення лісозаготівельних робіт та
правил продажу необробленої деревини.
22. Лист Івано-Франківської обласної ради від 09.07.2014 року №9-214/780/120
щодо доцільності будівництва міні-ГЕС у басейні річок Чорний та Білий
Черемош.
23. Лист Держрибагентства України від 15.07.2014 року №2-5-8/2981-14 щодо
доцільності будівництва міні-ГЕС у басейні річок Чорний та Білий Черемош.
24. Лист народного депутата України В. Гладія від 23.07.2014 року № 314/6-084
щодо запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для
економічного зростання в Україні.
25. Лист державної екологічної інспекції України від 25.07.2014 року №2/21/174/2-3 щодо доцільності будівництва міні-ГЕС у басейні річок Чорний та
Білий Черемош.
26. Управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в ІваноФранківській області від 31.07.2014 року №827/01-04 щодо структури та
граничної чисельності робочих органів.
27. Лист Міністерства фінансів України від 07.08.2014 року №31-11140-067/20483 щодо законодавчих змін в Податковий кодекс України в частині
орендної плати за землі державної і комунальної власності.
28. Лист Чернівецької ОДА від 08.08.2014 року №01.41-6/3227 щодо
доцільності будівництва міні-ГЕС у басейні річок Чорний та Білий Черемош.
29. Лист Прокуратури Івано-Франківської області від 15.08.2014 року № 07/1710/вих.-14 щодо законності надання дозволу на будівництво малих ГЕС на
річці Білий Черемош.
30. Лист Держрибагентство України від 22.08.2014 року № 2-5-6/3556-14 щодо
доцільності будівництва міні-ГЕС у басейні річок Чорний та Білий Черемош.
31. Лист Івано-Франківської обласної ради від 26.08.2014 року №9-214/1021/110
щодо ліквідації відділення Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань у Верховинському
районі.

32. Лист народного депутата України Ю. Дерев»янка щодо поширення дії
пункту 1.5. тарифів на електроенергію, що відпускається населенню.
33. Лист Івано-Франківського обласного управління водних ресурсів від
29.08.2014 року №06-13/1211 про питання остеження зсувів.
34. Лист Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України від 01.09.2014 року № 347-04-3 про
припинення ліквідації відділення виконавчої дирекції Фонду у Верховинському
районі.
35. Рішення Тисьменицької районної ради від 27.06.2014 року «Про звернення
районної ради».
36. Лист Міністерства доходів і зборів України від 08.07.2014 року №
13740/5/99-99-15-03-03-16 про розгляд звернень щодо внесених змін до
Податкового кодексу України у частині орендної плати за землі державної та
комунальної власності.
37. Лист Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від
12.09.2014 року №01/13-1863 щодо поширення дії пункту 1.5 постанови
Національної комісії від 23.05.2014 № 749 «Про внесення змін до тарифів на
електроенергію, що відпускається населенню».
38. Лист державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області від
03.07.2014 року № 03-10/Ко-164 щодо законності експлуатації та будівництва
під об»єктів малої гідроенергетики на гірських річках Верховинського району.
39. Лист департаменту промисловості та інфраструктури Івано-Франківської
ОДА від 11.07.2014 року № 03.2.11-845 щодо доцільності будівництва малих
ГЕС у басейні річок Чорний і Білий Черемош Верховинського району.
40. Лист Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського
господарства від 14.07.2014 року №05-13/117-746 щодо використання
лісосировинних ресурсів.
41. Розпорядження голови Верховинської РДА від 14.07.2014 року №210 «Про
робочу групу з питань розслідування фактів використання окремими
посадовими особами своїх службових повноважень…».
42. Лист національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики від 23.07.2014 року №4415/13/47-14 щодо внесення змін до порядку
застосування тарифів на електроенергію.
43. Лист народного депутата України В. Гладія від 23.07.2014 року № 314/6-078
щодо внесення змін до порядку застосування тарифів на електроенергію.
44. Лист міністерства екології та природних ресурсів України від 01.08.2014
року щодо доцільності будівництва малих ГЕС у басейні річок Чорний і Білий
Черемош Верховинського району.

Додаткові матеріали

Порядок денний

двадцять шостої сесії районної ради
шостого демократичного скликання
від 30 вересня 2014 року

поч. о 11.00 год.

1. Про затвердження нової редакції Статуту Верховинської загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів.
Доп. Василь Гуцуляк – начальник відділу освіти райдержадміністрації.
Співдоп. Михайло Федорчак – голова постійної комісії районної ради з
питань освіти, дошкільного виховання, молоді і спорту.
Юрій Ванджурак - голова постійної комісії районної ради з
питань будівництва, інфраструктури, житловокомунального та дорожнього господарства.
2. Про звернення районної ради.
Доп. Іван Маківничук – голова районної ради.
3. Про звернення районної ради.
Доп. Василь Тупилюк – депутат районної ради.

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(двадцять шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 30 вересня 2014 року
селище Верховина
Про виконання рішення районної ради
від 01.11.2013 року «Про депутатський
запит О. Чубатько»
Районна рада
вирішила:
1. Інформації Верховинської районної державної адміністрації і
Верховинської селищної ради щодо впорядкування території
та влаштування огорожі біля пам»ятника Тарасу Шевченку у Верховині
взяти до уваги (додається).
2. Рішення районної ради від 01.11.2013 року «Про депутатський запит
О. Чубатько» зняти з контролю.

Голова районної ради

Іван Маківничук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(двадцять шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 30 вересня 2014 року
селище Верховина
Про виконання рішення районної ради
від 23.05.2014 року «Про
депутатський запит В. Скидана»
Районна рада
вирішила:
1. Інформацію Верховинської селищної ради щодо підключення та
цілодобового режиму роботи світлодіодного знаку «Пішохідний перехід»
у центрі селища Верховина взяти до уваги (додається).
2. Рішення районної ради від 23.05.2014 року «Про депутатський запит
В. Скидана» зняти з контролю.

Голова районної ради

Іван Маківничук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(двадцять шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 30 вересня 2014 року
селище Верховина
Про виконання рішення районної ради
від 23.05.2014 року «Про
депутатський запит В. Скидана»
Районна рада
вирішила:
1. Інформацію Верховинської районної державної адміністрації
щодо надання дозволу на використання річкового гравію взяти до уваги
(додається).
2. Рішення районної ради від 23.05.2014 року «Про депутатський запит
В. Скидана» зняти з контролю.

Голова районної ради

Іван Маківничук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(двадцять шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 30 вересня 2014 року
селище Верховина
Про виконання рішення районної ради
від 23.05.2014 року «Про
депутатський запит В.Тупилюка»
Районна рада
вирішила:
1. Інформацію Верховинської районної державної адміністрації
щодо створення комісій з числа активу села представників громадських
організацій для здійснення контролю за використанням лісових ресурсів
взяти до уваги (додається).
2. Рішення районної ради від 23.05.2014 року «Про депутатський запит
В. Тупилюка» зняти з контролю.

Голова районної ради

Іван Маківничук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(двадцять шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 30 вересня 2014 року
селище Верховина
Про підсумки виконання
районного бюджету
за І півріччя 2014 року
Районний бюджет по доходах виконано на 100,8 відсотка (при
затвердженому плані – 98013,2 тис.грн., фактично надійшло доходів – 98787,4
тис.грн.). По загальному фонду – на 100,7 відсотка (при уточненому плані на
цей період – 97510,9 тис.грн., фактично надійшло – 98204,8 тис.грн.).
Власних
надходжень до загального фонду
районного бюджету
поступило в сумі 4219,1 тис.грн., що складає 103,5 відс. до уточненого плану на
звітний період (4077,1 тис.грн.).
Спеціальний фонд забезпечено на 115,9 відсотка (при уточненому плані
502,3 тис.грн., фактично надійшло до районного бюджету – 582,6 тис.грн.).
Дотації вирівнювання з державного бюджету до районного бюджету
надійшло в сумі 44609,3 тис.грн., що становить 105,1 відсотка до уточненого
плану (42442,0 тис.грн.), субвенцій з державного та місцевих бюджетів –
49376,4 тис.грн., або 96,8 відсотка до уточненого плану на звітний період
(50991,8 тис.грн.) .
Видаткова частина районного бюджету за І півріччя цього року виконана
по загальному фонду в сумі 100950,6 тис.грн., що становить 90,1 відсотка до
уточненого плану на звітний період (112017,1 тис.грн.). По спеціальному фонду
використано 275,9 тис.грн., або на 79,1 відсотка до уточненого плану на І півріччя
цього року (348,8 тис.грн.).
Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери
станом на 01 липня поточного року складала 4079,7 тис.грн., яка на даний час
погашена повністю.
З резервного фонду районного бюджету спрямовано за перше півріччя
2014 року – 26,5 тис.гривень.

В звітному періоді в першу чергу здійснювались видатки на заробітну
плату та інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей видатків.
Виходячи з вищенаведеного, районна рада
вирішила:
1.Інформацію фінансового управління райдержадміністрації про підсумки
виконання районного бюджету за І півріччя 2014 року взяти до уваги
(додається).
2. Затвердити:
- звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2014 року (додаток
№1);
- розподіл резервного фонду районного бюджету згідно розпоряджень
голови райдержадміністрації ( додаток №2).
3. Керівникам бюджетних установ, сільським і селищному головам
вжити заходів
щодо дотримання
штатно - кошторисної дисципліни,
раціонального використання бюджетних коштів, мобілізації доходних джерел
до загального та спеціального фондів бюджету.
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 півріччя 2014 року

Зведений бюджет району за І – ше півріччя 2014 року по доходах
виконано на 101,3 відсотка (при уточненому плані – 109109,1 тис.грн.,
фактично надійшло до бюджету району – 110575,0 тис. грн.), з яких загальний
фонд бюджету - на 101,1 відсотка (при уточненому плані – 106875,5 тис.грн.,
фактично надійшло – 108089,0 тис.грн.) та спеціальний фонд - на 111,3
відсотка (при уточненому плані – 2233,6 тис.грн., фактично надійшло – 2486,0
тис.грн.).
Власні та закріплені доходи загального фонду бюджету району за І –
ше півріччя 2014 року склали 7596,3 тис.гривень, що становить 107,8 відсотка
до уточненого плану (7043,6 тис.грн.) або перевиконання склало 552,7
тис.гривень.
Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів забезпечено на 105,1 відсотка ( при уточненому плані – 5921,9 тис.
грн., фактично надійшло до бюджету району – 6226,7 тис.грн.).
Найбільший відсоток виконання планових показників за звітний період
досягнуто по слідуючих платежах і понад план одержано:
- платежі за спеціальне використання лісових ресурсів (170,7 відс., або
175,1 тис.грн.);
- місцеві податки і збори (118,4 відс., або 33,6 тис.грн.);
- податок на доходи фізичних осіб (105,0 відс., або 295,4 тис.грн.);
- плата за землю ( 102,8 відс., або 16,7 тис.грн.).
Не забезпечили виконання затверджених
власних доходах шість місцевих бюджетів:
- Буковецький (89,8 відс.);
- Довгопільський (96,4 відс.);
- Замагорівський (96,9 відс.);
- Красноїлівський (99,1 відс.);
- Криворівнянський ( 94,3 відс.);
- Перехреснянський (99,1 відс.).

планових показників по

Рівень виконання місцевими радами планових показників за І-ше
півріччя 2014 року по власних надходженнях наведено нижче:
(відс.)

Дотації вирівнювання з державного бюджету надійшло в сумі 50964,4
тис.гривень, що становить 105,2 відсотка до уточненого плану на звітний
період (48466,7тис.грн.).
Субвенцій з Державного та обласного бюджетів надійшло – 49528,3 тис.
гривень і становить 96,4 відсотка до уточненого плану ( 51365,2 тис.грн.), що
пов’язано з недопоступленням субвенцій з Державного бюджету місцевим
бюджетам.

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

Власні доходи; 7596,3; 7%

Субвенція; 49528,3; 46%

Дотація вирівнювання;
50964,4; 47%

Районний бюджет по доходах виконано на 100,8 відсотка (при
затвердженому плані – 98013,2 тис.грн., фактично надійшло доходів – 98787,4
тис.грн.).
Власних
надходжень до загального фонду
районного бюджету
поступило в сумі 4219,1 тис.гривень, що складає 103,5 відсотка до уточненого
плану на звітний період (4077,1 тис.грн.).
Спеціальний фонд забезпечено на 116 відсотка (при уточненому плані
502,3 тис.грн., фактично надійшло до районного бюджету - 582,6 тис.грн.).
Податковий борг станом на 01.07.2014 року до загального та
спеціального фондів місцевого бюджету становить 404,9 тис.гривень. В розрізі
платежів: по податку з доходів фізичних осіб – 90,3 тис.гривень, по платі за
землю – 261,8 тис.гривень (найбільше підприємство - боржник
ТзОВ
«Верховинська лісова компанія», борг якого становить 180,7 тис.грн.), єдиному
податку – 51,1 тис.гривень, інших надходженнях – 1,7 тис.гривень.
Видаткова частина бюджету району за І півріччя 2014 року виконана по
загальному фонду на 89,8 відсотка (при уточненому плані – 123026,1 тис.
грн., фактично використано – 110469,6 тис.грн.).
Обсяг виконання бюджету району за звітний період цього року по
спеціальному фонду склав 1226,0 тис.гривень, при уточненому плані – 2402,2
тис.гривень, що становить 51 відсоток.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг видатків
загального фонду бюджету збільшився на 6957,8 тис.гривень, або на 6,7
відсотка.

Динаміка видатків загального фонду бюджету Верховинського
району на галузі соціально-культурної сфери
за І півріччя 2013 та 2014 років
тис.грн.
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І півріччя 2013 року

І півріччя 2014 року

В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 35,8
відсотка від обсягу бюджету, або 39566,1 тис.гривень, охорону здоров’я – 9,2
відсотка (10143,7 тис.грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 45,6
відсотка (50412,0 тис.грн.), культуру – 3,1 відсотка (3387,8 тис.грн.), місцеве
самоврядування – 3,1 відсотка (3453,9 тис.грн.).
Структура видатків загального фонду бюджету району
за І півріччя 2014 року
(тис.грн.)
Інші видатки;
2607,7; 2,4%

Трансферти
населенню;
49275,9; 44,6%

Заробітна плата;
53660;
48,6%
Оплата компослуг
та енергоносіїв;
2020,4;
1,8%
Продукти
харчування;
2670,5; 2,4%

Медикаменти;
235,1;
0,2%

У ході виконання бюджету району першочергова увага приділялась
фінансуванню захищених статей бюджету
На фінансування захищених статей видатків спрямовано 97,6 відсотка
коштів загального фонду бюджету району, або 107861,9 тис.гривень із загального
обсягу видатків.
Видаткова частина районного бюджету за І півріччя цього року виконана
по загальному фонду в сумі 100950,6 тис.гривень, що становить 90,1 відсотка до
уточненого плану на звітний період (112017,1 тис.грн.). По спеціальному фонду
використано 275,9 тис.гривень, або на 79,1 відсотка до уточненого плану на І-ше
півріччя цього року (348,8 тис.грн.).
Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери
станом на 01 липня поточного року складала 4079,7 тис.гривень, яка на даний
час погашена повністю.
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 34600,2 тис.гривень.
Фінансове управління райдержадміністрації здійснює щомісячний
моніторинг виконання розпорядження голови райдержадміністрації від
31.03.2014 року №82 в частині виконання заходів щодо збалансування місцевих
бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень, економного й
раціонального використання коштів та посилення фінансово - бюджетної
дисципліни.
Проведений аналіз засвідчив, що головними розпорядниками коштів
районного бюджету, селищним та сільськими головами не забезпечується
належне виконання зазначеного плану заходів.
За 6 місяців цього року отримано додаткових коштів від реалізації
затверджених заходів у 2014 році із наповнення місцевих бюджетів, вишукання
додаткових джерел надходжень до бюджетів – 111,4 тис.гривень, при
запланованій сумі на рік – 301 тис.гривень, ( згідно вимог розпорядження
Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 року №156-р не менше 2% доходів
загального фонду). При цьому у звітному періоді не забезпечено виконання
планових показників по власних надходженнях 6-ма сільськими радами
(Буковецькою,
Замагорівською,
Довгопільською,
Красноїлівською,
Криворівнянською, Перехресненською).
В звітному періоді поточного року отримано додаткових коштів від
реалізації затверджених заходів у 2014 році із дотримання жорсткого режиму
економії бюджетних коштів та посилення фінансово - бюджетної дисципліни –
673,4 тис.гривень, при запланованій сумі на рік – 1272 тис.гривень ( згідно
вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 року №156-р
не менше 1% видатків на галузі бюджетної сфери).
Економію бюджетних коштів заплановано досягти в основному шляхом
скорочення не першочергових видатків та запровадження жорсткого режиму
економного використання, тобто їх реалізація сприятиме лише отриманню
тимчасової економії і не вплине на підвищення рівня забезпеченості місцевих
бюджетів.

На даний час потреба в коштах на виплату заробітної плати працівникам
бюджетних установ до кінця поточного року залишається не забезпечена в
повному обсязі у 6 - ти місцевих бюджетах ( Головівський, Стебнівський,
Ільцівський, Пробійнівський, Хороцівський - сільські бюджети, Верховинський
- селищний бюджет) та в установах, що фінансуються з районного бюджету
(відділ освіти РДА, відділ культури та мистецтв РДА, центральна районна
лікарня, територіальний центр по обслуговуванню пенсіонерів та інвалідів,
районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді), або в загальній
сумі 3000,0 тис.гривень, 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.
Крім того, встановлено, що штатна чисельність апарату районної ради,
яка затверджена в кількості 15,5 штатних одиниць перевищує граничну
чисельність на 2 штатні одиниці. Структура ради не приведена у відповідність
до типових штатів, передбачених додатком 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 03.05.1999 року №758.
Керівниками зазначених установ, селищним і сільськими головами не
внесено зміни до штатних розписів бюджетних установ щодо приведення
штатної чисельності працівників до фонду оплати праці в поточному році та не
створено робочі групи спільно з представниками органів місцевого
самоврядування, територіальних громад, громадських організацій щодо
оптимізації мережі бюджетних установ і не надано пропозиції щодо напрямків
удосконалення мережі бюджетних установ, оптимізації їх видатків та
покращення якості послуг, що надаються закладами освіти, культури, охорони
здоров’я, соціального захисту населення. Не враховано норми постанов
Кабінету Міністрів України №88 від 25.03.2014 року, №89 від 25.03.2014 року,
№95 від 25.03.2014 року, щодо встановлення надбавок працівникам бюджетної
сфери (освіти, культури та охорони здоров»я).
Поряд з цим, 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 Ільцівською, Пробійнівською, Стебнівською, Хороцівською,
Криворівнянською, Красницькою, Зеленською, Замагорівською, Бистрецькою
сільськими та Верховинською селищною радами, районним центром
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділом освіти
райдержадміністрації та школою – інтернат І-ІІІ ступенів.
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.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету району
станом на 01.07.2014 року складала 5756,8 тис. гривень, з яких:
- 4079,7 тис.грн.- по оплаті праці і нарахування на заробітну плату;
- 371,3 тис.грн. - за придбанні товари і послуги;
- 47,7 тис.грн. - за медикаменти;
- 459,0 тис.грн. – за продукти харчування;
- 285,3 тис.грн. – по оплаті послуг, інших видатках;

- 134,6 тис.грн. - по видатках на відрядження;
- 128,8 тис.грн.- по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв;
- 88,4 тис.грн. – заборгованість
по поточних трансфертах
підприємствам, установам – компенсаційні виплати на пільговий
проїзд;
- 154,8 тис.грн. – по інших виплатах населенню;
- 7,0 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
01.07.2014 року становить 463,2 тис.гривень.
З резервного фонду районного бюджету спрямовано з початку цього
року – 26,5 тис.гривень.
Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

Всеволод Ватаманюк

Додаток №1
до рішення районної ради
від 30 вересня 2014 року

Звіт
про виконання районного бюджету
за І півріччя 2014 року
(тис. грн.)
Код платежу

11010000

Найменування доходів

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Податок на доходи фізичних осіб

Затверджено
на 2014 рік з
урахуванням
змін

Виконано за
І півріччя
2014 року

8299,6

4144,9

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

1,0

22020000

Плата за утримання дітей у школі- інтернаті

28,0

22,0

22080000

60,0

6,6

24060300

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

18,1

0

21080500

Інші надходження

41020100
41030000

36,5

Разом власних доходів

8427,7

4219,1

Дотація вирівнювання, що одержується з
Держбюджету
Субвенції

90807,5

44609,3

96056,4

49376,4

Разом доходів загального фонду

195291,6

98204,8

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
21110000

Надходження від відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва

2,0

0,3

25000000

Власні надходження бюджетних установ

195,0

270,9

50110000

Цільові фонди, утворені органами місцевого
самоврядування

41030000

Субвенції з державного та обласного бюджетів

381,1

81,4

Разом доходів спеціального фонду

578,1

582,6

230,0

Всього доходів загального і спеціального фондів 195869,7

98787,4

Код
функціональ
ної
класифікації
видатків
010000
070000
080000
090000
110000
120000
130000
160000
170000
210000
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

Затверджено
на 2014 рік з
урахуванням
змін

Виконано за
І півріччя
2014 року

1467,0
64696,9
21253,3
98504,3
4460,2
743,0
1173,2
5,0
384,5
12,0

561,7
34476,0
10143,7
50408,4
2141,2
367,3
598,4
153,3
7,1

2985,3
195684,7

2093,5
100950,6

250,2
124,6
80,8
30,0
2,0
153,0
57,0
697,6

62,4
26,5
121,5
29,7
2,8
33,0
275,9

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
070000
080000
090000
110000
130000
150000
200000
240000
250000

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

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

196382,3

101226,5

Василь Магнич

Додаток № 2
до рішення районної ради
від 30 вересня 2014 року
ПЕРЕЛІК
розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з якими виділено кошти з
резервного фонду районного бюджету за І півріччя 2014 року
№
Назва установи,
п/п якій виділено кошти

1.

Управління праці та
соціального захисту
населення
райдержадміністрації

Дата і номер
розпорядження

03.03.2014 року
№52

Сума (грн.)
Згідно
розпорядження

Фактично профінансовано

20000

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..

2.

Управління праці та
соціального захисту
населення
райдержадміністрації

06.05.2014 року
№103

6500

6500

Матеріальна допомога:
-жительці с. В. Ясенів
Максим'юк М.Ю. для
відбудови житлового
будинку, знищеного
внаслідок пожежі в сумі
3,0 тис.грн.;
- жителю селища
Верховина Сумаруку В.Ю.
для відбудови
господарського комплексу,
пошкодженого внаслідок
пожежі в сумі 1,0 тис.грн.;
- жителю с. Хороцево
Добрянському А.М. для
відбудови господарського
комплексу, пошкодженого
внаслідок пожежі в сумі
1,0 тис.грн.;
- жителю с. В. Ясенів
Савчуку М.Ю. на
придбання покрівельного
матеріалу для ремонту даху
житлового будинку в сумі
500 грн..

Всього спрямовано 26500 ( двадцять шість тисяч п’ятсот) гривень.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Василь Магнич

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(двадцять шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 30 вересня 2014 року
селище Верховина
Інформація про роботу
тимчасової комісії районної ради.
Відповідно до статей 43,48 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», районна рада
вирішила:
Інформацію про роботу тимчасової комісії районної ради щодо
вирішення питання у погодженні меж із суміжними землекористувачами у
аспекті прокладання повітряної лінії електропередач 110 кВт «Яворів – Ільці»
взяти до уваги (додається).

Голова районної ради

Іван Маківничук

Додаток до рішення районної
ради від 30.09.2014
ІНФОРМАЦІЯ
про роботу тимчасової комісії Верховинської районної ради
Відповідно до статей 43,48 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», рішенням позачергової ХХШ сесії районної ради VІ
демократичного скликання від 28 березня 2014 року створено тимчасову
комісію Верховинської районної ради щодо вирішення питання у погодженні
меж із суміжними землекористувачами у аспекті прокладання повітряної лінії
електропередач 110 кВт «Яворів – Ільці»:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Корнелюк Олег Дмитрович - голова комісії, депутат районної ради,
Шкрібляк Дмитро Дмитрович- заступник голови комісії, депутат
районної ради.
Стефанюк Роман Петрович - секретар комісії,депутат районної ради,
директор ДП « Гринявське лісове
господарство».
Члени комісії:
Александров Олександр Валерійович – депутат районної ради, директор
ДП «Верховинське лісове господарство».
Кікінчук Ярослав Миколайович –депутат районної ради.
Кімейчук Василь Миколайович – депутат районної ради, начальник
управління праці та соціального
захисту Верховинської РДА
Сваричевський Олександр Михайлович – депутат районної ради.
Ванджурак Юрій Іванович – депутат районної ради, юристконсульт
ПП «Зем Експерт- ІФ».
Кумгир Роман Васильович – заступник технічного директора
капітального будівництва ПАТ
«Прикарпаттяобленерго» (за згодою).
Озарко Володимир Іванович – начальник відділу Державного
земельного агентства у Верховинському
районі (за згодою).
Тинкалюк Юрій Іванович – головний лісничий районного лісгоспу
(за згодою)
Величко Олег Іванович – начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації (за згодою).
Мицканюк Василь Миколайович – Верховинський селищний голова
( за згодою).
Матаржук Мирослав Миколайович- Буковецький сільський голова
( за згодою).
Зеленчук Василь Іванович – Криворівнянський сільський голова
( за згодою).
Джоголюк Василь Михайлович – Ільцівський сільський голова
(за згодою).
Стефурак Юрій Юрійович – Кривопільський сільський голова
(за згодою).

Комісія провела чотири засідання, а саме:
Перше засідання відбулось 03 квітня 2014 року на якому доповнено склад
комісії з представників Народної ради та депутатів сільських рад, а саме:
1. Данилюка Василя Миколайовича – члена Народної ради, підприємця
2. Данилюка Миколу Миколайовича - члена Народної ради
3. Зеленчука Михайла Васильовича – депутата Криворівнянської сільської
ради
4. Сав»юка Дмитра Юрійовича – голову земельної комісії Ільцівської
сільської ради
Друге засідання – 17.06.2014, на якому рекомендували провести виїзне
засідання тимчасової комісії 20.06.2014 з жителями села Буковець Буковецької
сільської ради Верховинського району та з участю заступника технічного
директора з капітального будівництва ПАТ «Прикарпаттяобленерго» Кумгира
Р.В., начальника відділу інвентаризації та обліку нерухомості ПАТ
«Прикарпаттяобленерго» Синюти І.О., начальника відділу Держземагентства у
Верховинському районі Озарка В.І. та юрисконсульта Ванджурака Ю.І,
Корнелюка О.Д., Шкрібляка Д.Д. для вирішення питання по узгодженню
земельних ділянок по яких проходить будівництво лінії електропередач 110 кВт
«Яворів – Ільці» та земельних ділянок Верховинського районного лісгоспу по
яких проходить дана лінія електропередач 110 кВт «Яворів – Ільці»
Третє засідання – 07.08.2014, рекомендовано Буковецькому сільському
голові М.Матаржуку доопрацювати проекти землеустрою в частині підписання
Акту щодо погодження меж із суміжними землекористувачами окремими
громадянами та подати матеріали на наступне засідання тимчасової комісії для
остаточного підписання Акту комісією. Провести 13.08.2014 року засідання
тимчасової комісії щодо погодження меж із суміжними землекористувачами у
аспекті прокладання повітряної лінії електропередач 110 кВт «Яворів – Ільці».
На останньому, четвертому засіданні, 13 серпня цього року погоджено та
підписано Акт погоджувальної комісії щодо відновлення та встановлення меж
між Верховинським районним лісгоспом та громадянами, в яких у користуванні
та у власності знаходяться суміжні земельні ділянки с.Черетів та с.Буковець
Буковецької сільської ради (додається). А також оприлюднено в засобах
масової інформації результати голосування по погодженню та підписанню Акту
погоджувальної комісії.

Голова комісії

Олег Корнелюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(двадцять шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 30 вересня 2014 року
селище Верховина
Про надання дозволу на функціонування
установ і закладів освіти
в 2014 - 2015 навчальному році.
Відповідно до ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Закону України „Про загальну середню освіту” від 13.05.1999
№651-ХІУ, „Положення про загальноосвітній навчальний заклад”
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000
№ 964, Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 „Про
затвердження інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку”, рішення
районної ради від 23.05.2014 «Про очікувану мережу установ і закладів освіти
району в 2014-2015 навчальному році», розглянувши лист районної державної
адміністрації від 16.09.2014
№482/01-12/27 про фактичну мережу на
2014- 2015 навчальний рік, враховуючи пропозиції постійної комісії районної
ради з питань освіти, дошкільного виховання, молоді і спорту та з питань
бюджету і фінансів, районна рада
вирішила:
1. Надати дозвіл відділу освіти районної державної адміністрації
(В. Гуцуляк) на функціонування з 01 вересня 2014 року загальноосвітніх шкіл,
дошкільних та позашкільних навчальних закладів, груп продовженого дня,
підготовчих груп для дітей п’ятирічного віку, пришкільних інтернатів в
2014 - 2015 навчальному році згідно з додатками 1- 6.
2. Дозволити відділу освіти районної державної адміністрації (В. Гуцуляк)
зберегти кількість класів у школах, класів - комплектів та діючі штати
(додаток 1).
3. У зв’язку зі зміною контингенту учнів у загальноосвітніх школах в
порівнянні з фактичною мережею 2013 - 2014 навчального року (відбулося
збільшення на 38 учнів, зменшення на 1 клас і 1 клас-комплект, скорочено 8
ставок у Центрі дитячої та юнацької творчості та 6 ставок у Верховинській
вечірній школі ІІ – ІІІ ступенів), погодити з 01 вересня 2014 року зміни у
штатному розписі по навчальних закладах на 2014 - 2015 навчальний рік.

3.1. Скоротити посади:
- Верховинська ЗОШ І - ІІІ ступенів – 0,5 ставки вихователя групи
продовженого дня;
- Центр дитячої та юнацької творчості - 8 ставок керівника гуртка;
- Верховинська вечірня школа ІІ - ІІІ ступенів - 6 ставок педагогічних
працівників.
3.2. Продовжити планову оптимізацію Верховинської вечірньої школи
ІІ – ІІІ ступенів, закривши з 01 вересня 2014 року Ільцівський і Буковецький
навчально - консультативні пункти та дозволити набір учнів у 10 клас в
Перехреснянський навчально - консультативний пункт.
3.3. Ввести посади:
- Ільцівська ЗОШ І - ІІІ ступенів – 0,5 ставки вихователя групи
продовженого дня;
- Верхньоясенівська ЗОШ І - ІІІ ступенів - 0,25 ставки психолога та 0,25
ставки соціального педагога (у зв’язку із збільшенням кількості учнів);
- Бережницька ЗОШ І ступеня – 0,5 ставки вихователя підготовчої групи;
- Голошинська ЗОШ І ступеня – 0,5 ставки вихователя підготовчої групи;
- Синицька ЗОШ І ступеня - 0,5 ставки вихователя підготовчої групи.
4. Відділу освіти районної державної адміністрації (В.Гуцуляк):
4.1. Проводити фінансування навчальних закладів району в межах
кошторисних призначень.
4.2. Сформувати і подати на розгляд сесії районної ради:
- станом на 15 червня 2015 року очікувану мережу на 2015 - 2016
навчальний рік;
- до 10 вересня 2015 року фактичну мережу загальноосвітніх навчальних
закладів району на 2015 - 2016 навчальний рік.
5. 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 районної ради
від 30 вересня 2014 року

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА
загальноосвітніх навчальних закладів Верховинського району
на 2014-2015 навчальний рік
Назва загальноосвітніх шкіл
К-сть
К-сть
К-сть
К-сть
К-сть
класів
компучнів
ГПД
ставок
лектів
27
27
8
7,5
575
Верховинська ЗОШ І – ІІІ ст.
20
20
385
Верховинська школа-інтернат
4
4
34
Верховинський ліцей
11
12
1
1
135
Білоберізька ЗОШ І-ІІІ ст.
16
17
2
2
201
В. Ясенівська ЗОШ І-ІІІ ст.
11
11
1
1
161
Гринявська ЗОШ І-ІІІ ст.
11
11
1
1
132
Довгопільська ЗОШ І-ІІІ ст.
11
11
1
1
164
Замагорівська ЗОШ І – ІІІ ст.
12
13
1
1
144
Зеленська ЗОШ І-ІІІ ст.
11
11
2
1,5
157
Ільцівська ЗОШ І-ІІІ ст.
17
17
3
3
292
Красноїльська ЗОШ І-ІІІ ст.
11
11
2
1,5
143
Кривопільська ЗОШ І – ІІІ ст.
11
11
3
2,5
193
Криворівнянська ЗОШ І – ІІІ ст.
15
15
1
1
218
Черемошнянська ЗОШ І –ІІІ ст.
6
6
49
Бистрецька ЗОШ І – ІІ ст.
10
10
1
1
98
Буковецька ЗОШ І – ІІ ст.
9
9
65
Великоходацька ЗОШ І – ІІ ст.
5
5
45
Грамітнянська ЗОШ І – ІІ ст.
11
11
1
0,5
122
Головівська ЗОШ І – ІІ ст.
9
9
1
1
95
Красницька ЗОШ І – ІІ ст.
9
9
1
0,5
80
Перехреснянська ЗОШ І – ІІ ст.
6
6
49
Пробійнівська ЗОШ І–ІІ ст
7
7
42
Стебнівська ЗОШ –ІІ ст.
8
8
1
1
74
Устеріківська ЗОШ І – ІІ ст.
0
2
12
Барвінківська ЗОШ І ст.
0
0
3
Бережницька ЗОШ І ст.
2
3
19
Білорічанська ЗОШ І ст.
1
1
14
Голошинська ЗОШ І ст.
0
2
8
Синицька ЗОШ І ст.
2
2
22
Чорнорічанська ЗОШ І ст.
0
1
16
Явірницька ЗОШ І ступеня
4
4
1
1
41
Верховинський НВК
2
2
1
0,5
21
Хороцівський НВК
4
4
1
1
77
Яблуницький НВК
283
292
3886
34
30,5
Всього:

Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради

К-сть
учнів
у ГПД
210
30
42
30
30
30
25
47
86
52
85
30
30
30
30
25
30
30
17
30
919

Василь Магнич

Додаток 2
до рішення районної ради
від 30 вересня 2014 року

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА
Верховинської вечірньої ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів на 2014-2015 навчальний рік
№
п/п

1.
2.

Назва НКП

Верховинський
НКП
Перехреснянський
НКП
Разом:
Всього учнів:

Ксть
груп

Кількість учнів по
класах

К-сть
учнів

В т.ч.
к-сть
учн. з
індив.
навч.

7

8

9

10

11

12

7

3

5

12

54

48

55

177

8

3

-

-

-

14

14

16

44

-

10

3

5

12

68

62

71

221

8

221

Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради

Василь Магнич

Додаток 3
до рішення районної ради
від 30 вересня 2014 року

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА
ПІДГОТОВЧИХ ГРУП

при загальноосвітніх школах Верховинського району
на 2014 - 2015 навчальний рік

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Назва школи
Гринявська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Зеленська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Кривопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Бистрецька ЗОШ І-ІІ ступенів
Буковецька ЗОШ І-ІІ ступенів
Голошинська ЗОШ І-ІІ ступенів
Великоходацька ЗОШ І-ІІ ступенів
Пробійнівська ЗОШ І-ІІ ступенів
Устеріківська ЗОШ І-ІІ ступенів
Явірницька ЗОШ І ступеня
Бережницька ЗОШ І ступеня
Синицька ЗОШ І ступеня

Кількість
дітей
14
11
15
5
6
6
6
5
10
5
5
5

Всього:

Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради

Режим
роботи
3 год.
3 год.
3 год.
3 год.
3 год.
3 год.
3 год.
3 год.
3 год.
3 год.
3 год.
3 год.

Примітка

93

Василь Магнич

Додаток 4
до рішення районної ради
від 30 вересня 2014 року

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА
дошкільних навчальних закладів освіти Верховинського району
на 2014 – 2015 навчальний рік
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Назва ДНЗ

Верховинський ДНЗ (ясласадок) «Сонечко»
Верховинський НВК

8

1

В
т.ч.г
руп
для
5річо
к
3

4

1

1

2

90

24

21

45

-

-

-

4

Білоберізький ДНЗ «Теремок»

2

-

-

2

30

-

9

21

-

-

-

2

Буковецький ДНЗ
«Світлячок»
Верхньоясенівський ДНЗ
«Гуцулятко»
Головівський ДНЗ «Ластівка»

1

-

-

1

15

-

5

10

-

-

-

1

2

-

1

1

39

-

12

27

-

-

-

2

1

-

-

1

24

-

16

8

-

-

-

1

Грамітнянський ДНЗ
(ясла-садок) «Веселка»
Довгопільський ДНЗ
«Струмок»
Замагорівський ДНЗ
«Лісова казка»
Ільцівський ДНЗ «Квітка
Карпат»
Красницьний ДНЗ «Смерічка»

1

-

-

1

22

-

6

16

-

-

-

1

2

-

1

1

33

-

8

25

-

-

-

2

2

-

1

1

45

-

17

28

-

-

-

2

3

-

1

2

60

-

19

41

-

1

-

2

2

-

1

1

39

-

19

20

_

-

1

1

Красноїлівський ДНЗ
«Дударик»
Криворівнянський ДНЗ
«Червона шапочка»
Перехреснянський ДНЗ
«Дивокрай»
Стебнівський ДНЗ
«Гуцулочка»
Черемошнянський ДНЗ (ясласадок) «Дзвіночок»
Хороцівський НВК

2

-

1

1

30

-

15

15

_

-

-

2

2

-

1

1

40

-

20

20

-

-

-

2

1

-

-

1

20

-

6

14

-

-

1

1

-

-

1

16

-

5

11

-

-

-

1

3

1

1

1

50

16

10

24

-

-

-

3

1

-

-

1

18

-

4

14

-

-

-

1

Яблуницький НВК

3

1

1

1

65

21

20

24

-

-

-

3

41

4

13

24

826

89

282

455

-

1

2

38

Всього:

К-ть
груп

В
т.ч.
ясе
ль
на

Ін
ші

4

Всьо
го
дітей

В
т.ч. в
яс.
групі

В
т.ч.
дітей
5річо
к

Інші

190

28

70

Режим роботи
(год)
3

6

9

10.5

92

-

-

-

8

-

Примітка: Красноїльський ДНЗ розпочне роботу після капітального ремонту з
01 листопада 2014 року, а в Красницькому ДНЗ одна група буде працювати з
10,5 год. режимом роботи з 01 січня 2015 року.

Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради

Василь Магнич

Додаток 5
до рішення районної ради
від 30 вересня 2014 року

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА
пришкільних інтернатів в загальноосвітніх закладах району
на 2014 - 2015 навчальний рік
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Назва закладу
Верховинський ліцей
В.Ясенівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Гринявська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Замагорівська ЗОШ І – ІІІ ступенів
Красноїльська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Криворівнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Бистрецька ЗОШ І – ІІ ступенів
Буковецька ЗОШ І-ІІ ступенів
Головівська ЗОШ І – ІІ ступенів
Перехреснянська ЗОШ І-ІІ ступенів
Стебнівська ЗОШ І – ІІ ступенів

Всього:

Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради

Постійно
чи
сезонно
постійно
постійно
постійно
сезонно
постійно
постійно
постійно
постійно
сезонно
сезонно
сезонно

К-сть учнів

20
20
33
15
26
20
15
25
26
25
17
242

Василь Магнич

Додаток 6
до рішення районної ради
від 30 вересня 2014 року

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА
позашкільних навчальних закладів Верховинського району
на 2014 - 2015 навчальний рік

№
п/п
1.
2.

Назва закладу

К-сть ставок

К-сть учнів

23

К-сть
гуртків
48

Дитячо-юнацька
спортивна школа
Центр дитячої та
юнацької творчості

30

88

1056

Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради

506

Василь Магнич

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(двадцять шоста сесія)
РІШЕННЯ

від 30 вересня 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 до Президента України Порошенка П.О. щодо
легалізації Добровольчого українського корпусу, бійці якого беруть активну
участь у проведенні антитерористичної операції (додається).

Голова районної ради

Іван Маківничук

Додаток до рішення районної ради
від 30 вересня 2014 року
Президенту України
Порошенку П.О.

ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Верховинської районної ради Івано-Франківської області,
стурбовані зволіканням з легалізацією Добровольчого українського корпусу,
бійці якого беруть активну участь у проведенні антитерористичної операції.
Якщо забезпечення продовольством, спорядженням та амуніцією взяли на себе
громадські організації, то ситуація з постачанням зброї та боєприпасів вкрай
критична. Парадоксальними є факти, коли під час вогневого контакту з
противником бійцям Добровольчого українського корпусу доводиться
заощаджувати набої, а відсутність бронетехніки стала однією з причин загибелі
12 серпня
2014 року 13 добровольців, які пересувалися для виконання
бойового завдання, погодженого з Генеральним штабом, звичайним автобусом.
Через нестачу озброєння Добровольчий український корпус змушений
обмежувати набір новобранців та відмовляти багатьом добровольцям. Прикро,
що родичі загиблих та бійці Добровольчого українського корпусу не мають
жодних прав учасників антитерористичної операції. Ми переконані, що кожний
громадянин України, який бажає захищати державу зі зброєю в руках, повинен
отримати таку можливість, незалежно від політичних переконань та належності
до певних політичних сил. Також участь в антитерористичній операції
добровольців сприяє піднесенню бойового духу військовослужбовців збройних
сил України.
Враховуючи вищенаведене просимо Вас, пане Президенте, розглянути як
першочергове питання про легалізацію Добровольчого українського корпусу та
надання офіційного статусу бійцям цієї бойової одиниці.
Разом – переможемо!
Слава Україні!

Прийнято на двадцять шостій
сесії Верховинської районної
ради шостого демократичного скликання
30 вересня 2014 року

