Порядок денний

двадцять шостої сесії районної ради
шостого демократичного скликання
ІІ пленарне засідання
від 03 жовтня 2014 року

поч. о 11.00 год.

1. Про уточнення районного бюджету на 2014 рік.
Доп. Всеволод Ватаманюк – начальник фінансового управління
райдержадміністрації, депутат районної ради.
Співдоп. Михайло Нечай – голова постійної комісії районної ради з
питань бюджету і фінансів.
2. Про внесення змін до районної цільової програми «Питна вода»
на 2012-2020 роки.
Доп. Марія Цвілинюк – заступник начальника управління, начальник
відділу будівництва та інфраструктури управління житловокомунального господарства та будівництва райдержадміністрації.
3. Про затвердження списку народних засідателів Верховинського
районного суду Івано-Франківської області.
Доп. Марія Вандяк – заступник керівника апарату Верховинського
районного суду.

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(двадцять шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 03 жовтня 2014 року
селище Верховина
Про уточнення районного
бюджету на 2014 рік
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, рішення обласної
ради від 27.06.2014 року №1290-29/2014, спільного розпорядження голови
обласної державної адміністрації та голови обласної ради від 25.06.2014 року
№393/439-р, протоколів засідання постійної комісії районної ради з питань
бюджету і фінансів від 09.07.2014 року № 82, від 15.08.2014 року № 83, від
25.09.2014 року № 84, від 02.10.2014 року №86, районна рада
вирішила:
1. Розглянувши підсумки виконання районного бюджету за 9 місяців
2014 року, збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету на суму 370111 гривень по кодах бюджетної класифікації:
- 11010100 « Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати»
- 339311 гривень,
- 21080500 « Інші надходження» - 30800 гривень.
Спрямувати обсяг коштів, отриманих від перевиконання дохідної
частини загального фонду районного бюджету в сумі 370111 гривень головним
розпорядникам коштів районного бюджету:
- відділу освіти райдержадміністрації – 146672 гривень, з них 116000
гривень для завершення робіт по влаштуванню внутрішніх санвузлів у
загальноосвітніх навчальних закладах ( Гринявська ЗОШ І-ІІІ ст. – 30000 грн.,
Довгопільська ЗОШ І-ІІІ ст.- 55000 грн., Замагорівська ЗОШ І-ІІІ ст. - 31000
грн.) та 30672 гривень для придбання твердого палива;
- центральній районній лікарні – 122200 гривень, з них – 25200 гривень
для придбання твердого палива та 97000 гривень для придбання
твердопаливного котла та комплектуючих, передавши зазначені кошти до
спеціального фонду (бюджету розвитку) районного бюджету;
- районній державній адміністрації – 101239 гривень, з них на реалізацію
Програми запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та підвищення рівня

готовності аварійно-рятувальної служби Верховинського району до дій за
призначенням - 81540 гривень за умови здійснення безкоштовного
обслуговування бюджетних установ району даним обладнанням та без права
передачі іншим користувачам із-за меж району, передавши їх до спеціального
фонду (бюджету розвитку) районного бюджету, 9720 гривень на Програму
підвищення
ефективності
системи
державного
управління
народногосподарським комплексом району та 9979 гривень на реалізацію
районної цільової програми «Питна вода», передавши їх до спеціального
фонду (бюджету розвитку) районного бюджету.
2. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету на суму 58600 гривень, з них по кодах бюджетної класифікації:
41035000 «Інші субвенції» на суму 3000 гривень та бюджетні
призначення головного розпорядника коштів районного бюджету - управління
праці та соціального захисту населення райдержадміністрації на суму 3000
гривень по КФКВ 090412 КЕКВ 2730 для виплати матеріальної допомоги
жителю селища Верховина Сумаруку В.Ю. на відбудову господарського
комплексу, пошкодженого пожежею.
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» на суму
22900 гривень;
41037000 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів» на 32700 гривень.
3. Зменшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету по коду бюджетної класифікації 41035000 «Інші субвенції» на суму
183300 гривень.
4. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного
бюджету на суму 682300 гривень, з них:
4.1 по коду бюджетної класифікації 41035000 «Інші субвенції» на суму
416200 гривень;
4.2 по коду бюджетної класифікації 50110000 «Цільові фонди, утворені
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування та місцевими органами виконавчої влади» на суму 266100
гривень.
5. Збільшити бюджетні призначення головних розпорядників коштів
районного бюджету за спеціальним фондом на суму 682300 гривень, зокрема:
5.1 відділу освіти райдержадміністрації за КФКВ 070201 КЕКВ 3110 –
176000 гривень, з яких:
- для придбання навчально - комп»ютерних комплексів та персональних
комп»ютерів для Верхньоясенівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 96000 гривень;
- для придбання меблів: для Замагорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 16000
гривень, Гринявської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 16000 гривень, Перехреснянської
ЗОШ І-ІІ ступенів – 16000 гривень, Бистрецької ЗОШ І-ІІ ступенів – 16000
гривень,Чорнорічанської ЗОШ І ступеня – 16000 гривень;
5.2 фінансовому управлінню райдержадміністрації по КФКВ 250380 КЕКВ
3220 - 240200 гривень, з яких:
- для надання субвенції Криворівнянському сільському бюджету –

16000 гривень для придбання меблів для дитячого навчального закладу
«Червона шапочка»;
- для надання субвенції Замагорівському сільському бюджету - 25000
гривень для заміни котлів та модернізацію системи опалення в дитячому
навчальному закладі «Лісова казка»;
- для надання субвенції Верховинському селищному бюджету - 199200
гривень на будівництво берегозакріплювальних споруд на потічку Слупійка у
селищі Верховина;
5.3 районній державній адміністрації за КФКВ 240900 КЕКВ 2210 – 191135
гривень, КЕКВ 2230 – 1465 гривень, КЕКВ – 73500 гривень на здійснення
фінансування заходів щодо мобілізаційної роботи та цивільного захисту
населення.
6. Збільшити бюджетні призначення головного розпорядника коштів
районного бюджету – фінансового управління райдержадміністрації по
загальному фонду на суму 32700 гривень для подальшого спрямування
Пробійнівському сільському бюджету для проведення позачергових виборів
сільського голови.
7. Зменшити призначення головному розпоряднику коштів районного
бюджету –
управлінню праці і соціального захисту населення
райдержадміністрації по КФКВ 090413 КЕКВ 2730 (допомога по догляду за
інвалідом І чи ІІ внаслідок психічного розладу) у сумі 183800 гривень.
8. Збільшити призначення головному розпоряднику коштів районного
бюджету –
управлінню праці і соціального захисту населення
райдержадміністрації за КФКВ 070303 «Дитячі будинки сімейного типу» в сумі
22900 гривень.
9. Зменшити невикористані кошторисні призначення управлінню праці та
соціального захисту населення райдержадміністрації за КФКВ 090216 КЕКВ
2730 – 48728 гривень, КФКВ 090208 КЕКВ 2730 – 1618,20 гривень, КФКВ
090303 КЕКВ 2730 – 3500000 гривень, спрямувавши їх за КФКВ 090406 КЕКВ
2730 – 44347,16 гривень, КФКВ 090414 КЕКВ 2730 – 5999,04 гривень, КФКВ
090304 КЕКВ 2240 – 300 гривень, КЕКВ 2730 - 1749700 гривень, КФКВ 090401
КЕКВ 2240 – 50000 гривень, КЕКВ 2730 – 1700000 гривень.
10. Зменшити невикористані кошторисні призначення по спеціальному
фонду центральної районної лікарні за КФКВ 250403 КЕКВ 3110 в сумі 50000
гривень, збільшивши їх за КФКВ 081002 (на придбання автомобілів швидкої
допомоги для сільських закладів охорони здоров’я).
11. Зменшити невикористані кошторисні призначення на проведення
культурно-мистецьких
заходів
по
відділу
культури
і
мистецтв
райдержадміністрації у сумі 12000 гривень та спрямувати їх на здійснення
поточного ремонту приміщення Верховинської школи мистецтв.
12.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.
13. 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
(двадцять шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 03 жовтня 2014 року
селище Верховина
Про внесення змін до районної
цільової програми «Питна вода»
на 2012-2020 роки
Розглянувши та обговоривши додаткові заходи районної цільової
програми «Питна вода» на 2012-2020 роки, яка розроблена відповідно до
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Загальнодержавну
програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки» та на виконання п. 2.1
Плану організації цього Закону, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 2011 року (протокол № 96), розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 14.02.1012 року № 76 «Про схвалення
районної цільової програми «Питна вода» на 2012-2020 роки, з метою
проведення інженерно-геологічного вишукування на об’єкті «Модернізація з
розширенням мереж водопостачання в селищі Верховина Івано-Франківської
області » та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету і
фінансів від 02.10.2014 року , районна рада
вирішила:
1. Внести зміни до завдань і заходів з виконання районної цільової програми
«Питна вода» на 2012-2020 роки в 2014 році доповненням додатку до програми
п.16 (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань будівництва, інфраструктури, житлово-комунального та
дорожнього господарства (Ю.Ванджурак).
Голова районної ради

Іван Маківничук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(двадцять шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 03 жовтня 2014 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
Районна рада
вирішила :
1.
Схвалити текст звернення до голови Правління ПАТ
«Прикарпаттяобленерго» Бубена О.О., Генерального директора ПАТ
«Прикарпаттяобленерго» Чернявського М. О. та начальника філії ПАТ
«Прикарпаттяобленерго» «Верховинський РЕМ» Мельника А.М.щодо не
відключення електроенергії на території Верховинського району з 8 до 11
години та погодження графіків почергового відключення з керівництвом
району (додається).
2.
Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань будівництва, інфраструктури, житлово-комунального та
дорожнього господарства (Ю. Ванджурак).
Голова районної ради

Іван Маківничук

Голові Правління ПАТ
«Прикарпаттяобленерго»
Бубену О.О.
Генеральному директору ПАТ
«Прикарпаттяобленерго»
Чернявському М. О.
начальнику філії ПАТ
«Прикарпаттяобленерго»
«Верховинський РЕМ»
Мельнику А.М.

Звернення
Ми, депутати Верховинської районної ради, жителі Верховинського
району, занепокоєні тим, що плануються почергові відключення електроенергії
на території Верховинського району. Значна кількість навчальних закладів та
установ району опалюється за допомогою електроенергії, на електроенергії
працюють і шкільні їдальні. Верховинський район високогірний, повністю не
газифікований, і для опалення та приготування їжі використовується лише
тверде паливо та електроенергія. Населення району проживає в складних
природних та кліматичних умовах
Для того, щоби не зірвати навчальний процес та не паралізувати роботу
установ району просимо не відключати електроенергію на території
Верховинського району з 8 до 11 години, а графіки відключень погоджувати з
керівництвом району.

Прийнято на двадцять шостій сесії
Верховинської районної ради
VI
демократичного скликання
03 жовтня 2014 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(двадцять шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 03 жовтня 2014 року
селище Верховина
Про затвердження списку
народних засідателів
Верховинського районного суду
Івано-Франківської області
Відповідно до п.2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст.124 Конституції України, ст.ст. 57-62 Закону України «Про
судоустрій і статус суддів», ст. 234 Цивільного процесуального кодексу
України та у зв’язку із закінченням строку повноважень народних засідателів
Верховинського районного суду Івано-Франківської області, районна рада
вирішила:
1. Затвердити список народних засідателів Верховинського районного суду
Івано-Франківської області терміном на чотири роки згідно додатку.
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

Додаток
до рішення районної ради
від 03 жовтня 2014 року
СПИСОК
народних засідателів Верховинського районного суду
Івано-Франківської області
№
п/п

Прізвище, ім’я, по
батькові

Рік
нар.

1.

Антимійчук
Любов Іванівна

1966

2.

Бельмега
Любов Петрівна

1967

3.

Ватаманюк
Василина Юріївна

1969

4.

Данилюк
Ганна Іванівна

1958

Посада та місце
роботи

Місце проживання

домогосподарка

селище Верховина,
прис.Багни

бухгалтер філії
«Верховинська ДЕД»

селище Верховина,
прис.Ровенька

домогосподарка

селище Верховина,
вул.Жаб’євська, 19

пенсіонер

с.Криворівня
Верховинського
району

вчитель
Верховинської ЗОШ
І-ІІІ ст.

с.Ільці,
прис.Грабовець
Верховинського
району

касир СТК ТСОУ

селище Верховина,
вул.Жаб’євська, 138

5.

Джоголюк
Лілія Василівна

1975

6.

Мельник
Ганна Іванівна

1962

7.

Морощук
Параска Андріївна

1968

молодша медсестра
Верховинської ЦРЛ

селище Верховина,
вул.Б.Хмельницького

8.

Петрус-Зітинюк
Уляна Павлівна

1977

лікар-педіатр
Верховинської ЦРЛ

селище Верховина,
вул.Коваля

9.

Тонюк
Ольга Петрівна

приватний
підприємець

с.Ільці
Верховинського
району

10.

Шкіряк
1977
Світлана Святославівна

лікар-кардіолог
Верховинської ЦРЛ

с.Довгопілля
Верховинського
району

1964

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Василь Магнич

