
 
 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 
                              ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

                                       Івано-Франківської області 

                                 Шосте демократичне скликання 

                                            (двадцять сьома  сесія) 

 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 
   

 

від 30 грудня 2014 року 

селище Верховина 

 

Про затвердження  списку присяжних 

Верховинського районного суду 

 

  Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 58 - 1, 59 Закону України  „Про судоустрій і статус суддів» 

та подання територіального управління Державної судової адміністрації 

України в Івано-Франківській області від 08.09.2014 №05-16/830, 

враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради: з питань 

будівництва, інфраструктури, житлово-  комунального та дорожнього 

господарства, з питань підприємництва, туризму, лісового і сільського 

господарства, використання природніх ресурсів та інвестицій від 11.12.2014 

року,  районна рада 

 

                                                   вирішила: 

 

1. Затвердити  список  присяжних – громадян  Верховинського 

району, які дали згоду бути присяжними  (список додається). 

 

2. Надіслати територіальному управлінню Державної судової 

адміністрації України в Івано - Франківській області та 

Верховинському районному суду  рішення районної ради «Про 

затвердження списку присяжних Верховинського районного суду».  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради мандатну,  з питань депутатської діяльності та етики, 

захисту прав людини, законності і правопорядку                           (І. 

Сліпенчук). 

 

 

             Голова районної ради                                             Іван Маківничук 

 

 

 



                                                                 Додаток до рішення районної ради 

                                                                             шостого  демократичного скликання 

                                                                             від 30 грудня  2014 року 

 

 

     Список присяжних  

                        Верховинського районного суду 

 

1. Куриляк Богдан Богданович, 04.08.1981 р.н., проживає у селищі 

Верховина, вулиця Лесі Українки,12. Працює начальником 

військовооблікового столу у Верховинській селищній раді. 

 

2. Гречук Іван Іванович, 31.05.1961 р.н., проживає у селі Ільці, присілок 

Центр, будинок №7. Тимчасово  не  працює.  

 

3. Копитко Світлана Василівна, 20.03.1971 р.н., проживає у селищі 

Верховина, вулиця В. Симоненка, 1. Працює вихователем у 

Верховинському ДНЗ «Сонечко». 

 

4. Марчук Дарія Петрівна, 25.07.1959 р.н., проживає у селищі 

Верховина вулиця Грушевського, 15. Працює учителем англійської 

мови у Верховинській ЗОШ І – ІІІ ступенів. 

 

5. Федорчак Михайло Танасійович, 28.10. 1954 р.н., проживає у селі 

Криворівня. Працює  директором Криворівнянської ЗОШ І - ІІІ 

ступенів. 

 

6. Зеленчук Михайло Васильович, 09.08. 1970 р. н., проживає у селі 

Бережниця. Підприємець. 

 

7. Тикинюк Іван Васильович, 22.06.1975 р.н., проживає у селі Черетів. 

Підприємець. 

 

8. Фесюк Ганна Юріївна, 10.03.1962 р.н. , проживає у селі Ільці, 

присілок Голиці. Продавець магазину «Хмільник». 

 

9. Потяк Дмитро Іванович, 28.07.1980 р.н., проживає у селі Ільці. 

Працює касиром в Ільцівській сільській раді. 

 

10. Мартищук Марія Фоківна, 06.03. 1963 р.н., проживає у селі  Верхній 

Ясенів. Працює фахівцем із соціальної роботи РЦСССДМ у селі 

Верхній Ясенів. 

 

      Керуючий справами виконавчого  

       апарату районної ради                                                 Василь Магнич 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(двадцять сьома сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
                               

від  30 грудня 2014 року 

селище Верховина 

 

Про уточнення районного  

бюджету на 2014 рік  

 

 

          Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статті 78 Бюджетного кодексу України,  протоколів засідання постійної комісії 

районної  ради з питань бюджету і фінансів  від 17.12.2014 року № 93, від 

18.12.2014 року № 94, від 25.12.2014 року № 95,  районна рада  

 

вирішила: 

 

        1 . Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету на 

28696 гривень по слідуючих видах платежів: 

22080400 „Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній 

власності” - 28696 гривень; 

  - зменшити дохідну частину загального фонду районного бюджету на 

28696 гривень по слідуючих видах платежів: 

11020200 „Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності" - 6748 гривень;  

21010300 ,, Частина чистого прибутку» - 3848 гривень; 

24060300 ,, Інші надходження ” – 18100 гривень. 

2.Зменшити кошторисні призначення  по головному розпоряднику 

коштів управління праці та соціального захисту населення  

райдержадміністрації за КФКВ 090304, КЕКВ 2730 - 120000,00 гривень, КФКВ 

090405, КЕКВ 2730-3000,00 гривень, КФКВ 090203, КЕКВ 2730 - 1000,00 

гривень, КФКВ 090202 КЕКВ 2730 - 29000 гривень та збільшити  по КФКВ 

090401, КЕКВ 2730- 120000,00 гривень, КФКВ 090215, КЕКВ 2730 - 3000,00 

гривень, КФКВ 090214, КЕКВ 2730 - 1000,00 гривень, КФКВ 090406 2730 - 

29000 гривень. 

 



 

 

 

3.Збільшити бюджетні призначення за КФКВ 91204 «Територіальні 

центри  соціального  обслуговування ( надання соціальних послуг)» КЕКВ 

2111 - 6779 гривень, КЕКВ 2120 - 6115 гривень, при цьому   зменшити 

невикористані бюджетні призначення  по КФКВ 091206 « Центри  соціальної 

реабілітації  дітей – інвалідів, центри професійної  реабілітації інвалідів» 

КЕКВ 2111 - 6779 гривень, КЕКВ 2120 - 6115 гривень. 

4. Збільшити асигнування за КФКВ 090412 КЕКВ 2710 « Допомоги на 

поховання» в сумі 3000 гривень за рахунок невикористаних коштів по КФКВ 

091207 « Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці)» 

КЕКВ 2730 - 1700 гривень, КФКВ 090412 КЕКВ 2730 - 1300 гривень. 

- зменшити  зекономлені асигнування по КФКВ 091101 КЕКВ 2210- 

6700,00 гривень, КЕКВ 2240 - 550,00 гривень, КЕКВ 2250 - 200,00 гривень, 

КЕКВ 2272 - 500,00 гривень, КЕКВ 2273 - 900,00 гривень, і збільшити 

кошторисні призначення по КФКВ 091101 КЕКВ 2111 - 500,00 гривень, КЕКВ-

2120 - 8350,00 гривень. 

5. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету по 

коду  класифікації доходів  41035000 та видаткову частину загального фонду 

районного бюджету по КФКВ 090412 КЕКВ 2730 -  2000,00 гривень на 

виплату одноразової грошової допомоги  Зеленчуку П.І. жителю села 

Криворівня на відбудову житлового будинку, пошкодженого пожежею.           

          6. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету на суму 65000,00 гривень, з них: 

          - по коду бюджетної класифікації 41030900 «Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку, інших 

передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, 

зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на 

побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг 

тепло-водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття 

та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів  у зв’язку  з 

відміною податку  з власників транспортних засобів  та інших самохідних 

машин і  механізмів  та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з 

пального  і на компенсацію  за пільговий проїзд окремих категорій громадян» 

на суму 64800 гривень та видаткової частини загального фонду районного 

бюджету за головним розпорядник коштів – управлінням праці та соціального 

захисту населення райдержадміністрації за КФКВ 170102 КЕКВ 2610 для 

здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремим категоріям громадян, КФКВ 090209 КЕКВ 2730 - 200 

гривень. 

7. Збільшити дохідну частину спеціального фонду районного бюджету 

по коду  класифікації доходів  50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною 

Радою Автономної  Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 

місцевими органами виконавчої влади» на суму 35107 гривень та видаткову 

частину спеціального фонду районного бюджету по головному розпоряднику – 



районній  державній адміністрації за КФКВ 240900 КЕКВ 2730 на суму 35107 

гривень та перепланувати невикористані призначення з КФКВ 240900 КЕКВ 

2210  в  сумі   10393  гривень   на   КФКВ   240900   КЕКВ   2730   на  

здійснення  

 

 

фінансування заходів щодо мобілізаційної роботи та цивільного захисту 

населення.  

 8. Зменшити обсяг дохідної частини  загального фонду районного 

бюджету на суму  24620 гривень, з них: 

- по коду бюджетної класифікації 41035000  «Інша субвенція» КФКВ 

090413  КЕКВ 2730 - 23620 гривень (допомога по догляду за інвалідом І чи ІІ 

групи внаслідок психічного розладу), КФКВ 090412 КЕКВ 2730 - 1000 гривень 

(інша субвенція з обласного бюджету на додаткові виплати ветеранам ОУН-

УПА). 

 9. Зменшити кошторисні призначення головного розпорядника коштів- 

центральної районної лікарні по КФКВ 080101 КЕКВ 2120 «Нарахування на 

заробітну плату» у сумі 37583 гривень, КЕКВ 2240 «Інші послуги, крім 

комунальних» у сумі 23875 гривень, КЕКВ 2230 «Продукти харчування» у 

сумі 34175 гривень, КЕКВ 2275 «Інші енергоносії» у сумі 9365 гривень, по 

КФКВ 080300 КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» у сумі 19214 

гривень, по КФКВ 080600 КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 35406 гривень,  

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» у сумі 22324 гривень, по КФКВ 

081003 КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» у сумі 4260 гривень  та 

відповідно збільшити їх по  КФКВ 080101 КЕКВ 2111 – 184130 гривень, 

КФКВ 080300 КЕКВ 2111 в сумі 1891 гривня,  КФКВ 081003 КЕКВ 2111 – 181 

гривня. 

          10. Зменшити невикористані бюджетні призначення головного 

розпорядника коштів - районної державної адміністрації за КФКВ 250404 

КЕКВ 2210 в сумі 5600 гривень, передбачені по «Цільовій програмі 

фінансування мобілізаційних заходів та цивільного захисту населення у 

Верховинському районі» та передати зазначені призначення до спеціального 

фонду (бюджету розвитку) районного бюджету, збільшивши їх по районній 

державній адміністрації за КФКВ 250404 КЕКВ 3110 для придбання  

дизельного генератора та автономного джерела живлення (на запасний пункт 

управління). 

         11. Зменшити невикористані призначення по головному розпоряднику - 

районній державній адміністрації, передбачені по програмах: «Програма 

забезпечення діяльності Центру з надання адміністративних послуг в районі» 

(КФКВ 250404 КЕКВ 2210, 2240) на суму 10000 гривень, «Програма розвитку 

інвестиційної діяльності в Верховинському районі» (КФКВ 250404 КЕКВ 

2210, 2240, 2250) на суму 15000 гривень, «Комплексна програма перспектив 

агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Верховинського 

району» (КФКВ 160903 КЕКВ 2210, 2240, 2250) на суму 3119 гривень та 

відповідно збільшити кошторисні призначення в сумі 28119 гривень по 

районній програмі «Покращення та фінансова підтримка сфери житлово-

комунальних послуг Верховинського району» (КФКВ 250404 КЕКВ 2610). 



12. По головному розпоряднику коштів – відділ освіти районної 

державної адміністрації: 

 - зменшити зекономлені  асигнування по КФКВ 070701 КЕКВ 2250 - 

15000 гривень;  

 -  збільшити кошторисні призначення Дитячо-юнацькій спортивній 

школі КФКВ 130107 КЕКВ 2250 - 15000 гривень; 

 

 

 

- зменшити зекономлені  асигнування по КФКВ 070802 КЕКВ 2111-

190,02 гривень,  КЕКВ 2120 - 2517,42 гривень, КФКВ 130107 КЕКВ 2111-

7990,95 гривень,  КЕКВ 2120 – 1429,65 гривень, КФКВ 070805 КЕКВ 2120-

1299,73 гривень, КФКВ 070202 КЕКВ 2111 – 638,38 гривень, КЕКВ 2120 – 

1953,05 гривень, КФКВ 070401 КЕКВ 2111 – 9669,29 гривень, КЕКВ 2120 – 

5453,34 гривень, КФКВ 070201 КЕКВ 2230 – 164000,00 гривень, КЕКВ 2240 -

156 951,00 гривень, КФКВ 070301 КЕКВ 2230 - 156222,00 гривень; 

-  збільшити кошторисні призначення по КФКВ 070805 КЕКВ 2111 - 

300 гривень,  КФКВ 070804 КЕКВ 2111 – 42600 гривень, КЕКВ 2120 – 

15930.00 гривень, КФКВ 070201 КЕКВ 2111 – 126695,00 гривень, КЕКВ 2120 – 

166567,84 гривень, КФКВ 070301 КЕКВ 2111 – 120485,00 гривень, КЕКВ 2120 

- 35737,00 гривень;  

 -  зменшити зекономлені  асигнування по КФКВ 070202 КЕКВ 2111 -

100000 гривень, КЕКВ 2120 - 64000 гривень, КФКВ 070802 КЕКВ 2111 - 19000 

гривень, КЕКВ 2120 - 13000 гривень, КФКВ 070805  КЕКВ 2120 - 5600 

гривень, КФКВ 070401 КЕКВ 2120 - 190000 гривень; 

-  збільшити кошторисні призначення по КФКВ 070804 КЕКВ 2111 - 

27000 гривень КЕКВ 2120 - 9800 гривень, КФКВ 070201 КЕКВ 2111 - 183800 

гривень. 

13. По головному розпоряднику коштів - відділу культури і мистецтв  

районної державної адміністрації  зменшити зекономлені  асигнування по 

КФКВ 110205 КЕКВ 2111 - 35000 гривень, КЕКВ 2120 - 4800 гривень та 

відповідно  збільшити кошторисні призначення по КФКВ 110201 КЕКВ 2111 - 

30000 гривень, КЕКВ 2120 - 3000 гривень, КФКВ 110502 КЕКВ 2111 - 5000 

гривень, КЕКВ 2120 - 1800 гривень. 

14.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.      

    15.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

 

 

 

Голова районної ради                                                             Іван Маківничук 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(двадцять сьома сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   30 грудня   2014 року 

селище Верховина  

  

 

Про розгляд клопотання жителя 

с.Ільці Верховинського району 

Рибака Д.І. щодо надання у 

приватну власність земельної 

ділянки лісового призначення 

 

 

Керуючись ст.ст. 10, 12, 30 Лісового Кодексу України, ст.ст. 10, 31, 32, 

п.2 ст.122 Земельного кодексу України, п.21 ст. 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи клопотання жителя с.Ільці 

Верховинського району Рибака Дмитра Івановича від 29.11.2014 року, районна 

рада не заперечує жителю с.Ільці Верховинського району Рибаку Дмитру 

Івановичу в наданні земельної ділянки покритої лісом площею 1,96 га., за 

згодою Верховинського районного лісгоспу та розробку при цьому проекту 

землеустрою у відповідності до чинного законодавства. 
 

 

 

 

Голова районної ради      Іван Маківничук 

 

 


