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

від 04 грудня 2014 року
селище Верховина
Про підсумки виконання
районного бюджету
за 9 місяців 2014 року
Районний бюджет по доходах виконано за 9 місяців 2014 року на 99,5
відсотка (при уточненому плані 146444,9 тис.гривень, фактично надійшло
доходів 145728,3 тис.гривень).
Власних надходжень до загального фонду районного бюджету
поступило в сумі 6375,3 тис.гривень, що складає 106,2 відсотка до
уточненого плану на звітний період (6005,2 тис.гривень).
Спеціальний фонд забезпечено на 149,1 відсотка (при уточненому
плані 1078,9 тис.гривень, фактично надійшло до районного бюджету
1609 тис.гривень).
Дотації вирівнювання з державного бюджету до районного бюджету
надійшло в сумі 64618,0 тис.гривень, що становить 97 відсотка до
уточненого плану (66624,8 тис.гривень), субвенцій з державного
та
місцевих бюджетів 73126,0 тис.гривень або 99,3 відсотка до уточненого
плану на звітний період ( 73608,9 тис.гривень) .
Видаткова частина районного бюджету за 9 місяців цього року
виконана в сумі 147268,2 тис.гривень, з яких по загальному фонду використано
145991,9 тис.гривень, що становить 93,3 відсотка до уточненого плану на
звітний період (156511,1 тис.гривень), по спеціальному фонду 1276,3
тис.гривень або на 73,5 відсотка до уточненого плану на звітний період
(937,9 тис.гривень).
Заборгованості із виплати заробітної плати працівникам бюджетної
сфери станом на 01 жовтня поточного року немає.
З резервного фонду районного бюджету спрямовано за 9 місяців 2014
року 35,5 тис.гривень.

У 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 9 місяців 2014 року взяти до
уваги (додається).
2. Затвердити :
- звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2014 року
(додаток №1);
- розподіл резервного фонду районного бюджету згідно розпоряджень
голови райдержадміністрації ( додаток №2).
3. Керівникам бюджетних установ,
селищному та сільським
головам вжити заходів щодо дотримання штатно - кошторисної дисципліни,
раціонального використання бюджетних коштів, мобілізації доходних
джерел до загального та
спеціального фондів бюджету з метою
забезпечення планових річних показників.
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 9 місяців 2014 року

Зведений бюджет району за 9 місяців 2014 року по доходах виконано
на 99,5 відсотка (при уточненому плані – 164159,2 тис.грн., фактично
надійшло до бюджету району – 163408 тис.грн.), з яких загальний фонд
бюджету - на 99 відсотка (при уточненому плані – 160516 тис.грн.,
фактично надійшло – 158921,8 тис.грн.) та спеціальний фонд - на 123,1
відсотка (при уточненому плані – 3643,2 тис.грн., фактично надійшло –
4486,2 тис.грн.).
Власні та закріплені доходи загального фонду бюджету району
за 9 місяців цього року склали 11993,4 тис.гривень, що становить 108,6
відсотка до уточненого плану (11039,1 тис.грн.), або перевиконання склало
954,3 тис.гривень.
Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів забезпечено на 106,4 відсотка ( при уточненому плані – 8794
тис.грн., фактично надійшло до бюджету району – 9360,3 тис.грн.).
Найбільший відсоток виконання планових показників за звітний
період досягнуто по слідуючих платежах і понад план одержано:
- платежі за спеціальне використання лісових ресурсів (158,6 відс.,
або 288,9 тис.грн.);
- місцеві податки і збори (114 відс., або 40,5 тис.грн.);
- податок на доходи фізичних осіб (106,4 відс., або 561,2 тис. грн.);
- плата за землю ( 101,6 відс., або 20,4 тис.грн.).
Не забезпечили виконання затверджених
власних доходах шість місцевих бюджетів:
-

Буковецький (94,8 відс.);
Довгопільський (84,9 відс.);
Кривопільський (98,7 відс.);
Криворівнянський ( 90,4 відс.);
Перехресненський (98,9 відс.).

планових показників по

Рівень виконання місцевими радами планових показників
за 9 місяців 2014 року по власних надходженнях наведено нижче:
(відс.)

Дотації вирівнювання з державного бюджету надійшло в сумі 73626,1
тис.гривень, що становить 97,3 відсотка до уточненого плану на звітний
період (75662 тис.грн.).
Субвенцій з Державного
та обласного бюджетів надійшло до
загального фонду бюджету – 73302,3 тис.гривень і становить 99,3 відсотка
до уточненого плану ( 73814,9 тис.грн.).

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

Власні доходи; 11993,4;
7,6%

Субвенція; 73302,3;
46,1%

Дотація вирівнювання;
73626,1; 46,3%

Районний бюджет по доходах виконано на 99,5 відсотка (при
уточненому плані – 146444,9 тис.грн., фактично надійшло доходів –
145728,3 тис.грн.).
Власних надходжень до загального фонду районного бюджету
поступило в сумі 6375,3 тис.гривень, що складає 106,2 відсотка до
уточненого плану на звітний період (6005,2 тис.грн.).
Спеціальний фонд забезпечено на 149,1 відсотка (при уточненому
плані 1078,9 тис.грн., фактично надійшло до районного бюджету –
1609 тис.грн.).
Податковий борг станом на 01.10.2014 року до загального та
спеціального фондів місцевого бюджету становить 720,9 тис.гривень. В
розрізі платежів: по податку з доходів фізичних осіб – 92,8 тис.гривень, по
платі за землю – 434,2 тис.гривень (найбільше підприємство - боржник
ТзОВ «Верховинська лісова компанія», борг якого становить 194,5 тис.грн.),
єдиному податку – 60,4 тис.гривень, інших надходженнях – 1,9 тис.гривень.
Зведений бюджет району за 9 місяців 2014 року по видатках
виконано на 91,2 відсотка (при уточненому плані – 177267,4 тис.грн.,
використано – 163375,2 тис.грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 92,8
відсотка (при уточненому плані – 172368,9 тис.грн., фактично використано
– 159913,4 тис. грн.) та спеціальний фонд - на 70,7 відсотка (при уточненому
плані – 4898,5 тис.грн., фактично використано – 3461,8 тис.грн.).
У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг видатків
загального фонду бюджету збільшився на 12847,3 тис.гривень, або на 8,7
відсотка.

Динаміка видатків загального фонду бюджету
Верховинського району на галузі соціально-культурної сфери
за 9 місяців 2013 та 2014 років
тис. грн.
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В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 33,8
відсотка від обсягу бюджету, або 54051,4 тис.гривень, охорону здоров’я –
10,1 відсотка
(16164,8 тис.грн.), соціальний захист та соціальне
забезпечення – 46,7 відсотка (74718,8 тис.грн.), культуру – 3,2 відсотка
(5053,3 тис.грн.), місцеве самоврядування – 3,3 відсотка (5330,5 тис.грн.).
Структура видатків загального фонду бюджету району
за 9 місяців 2014 року
(тис.грн.)
Інші видатки;
4469;
2,8%

Заробітна плата;
75983,3;
47,5%

Трансферти
населенню;
73035,7; 45,7%

Продукти
харчування;
3243,4;
2,0
%

Оплата компослуг
та енергоносіїв;
2825,9;
1,8%
Медикаменти;
356,1;
0,2%

У ході виконання бюджету району першочергова увага приділялась
фінансуванню захищених статей бюджету, на фінансування яких
спрямовано 97,3 відсотка коштів загального фонду бюджету району, або
155444,5 тис.гривень із загального обсягу видатків.
Видаткова частина районного бюджету за 9 місяців цього року
виконана по загальному фонду в сумі 145991,9 тис.гривень, що становить 93,3
відсотка до уточненого плану на звітний період (156511,1 тис.грн.). По
спеціальному фонду використано 1276,3 тис.гривень, або на 73,5 відсотка до
уточненого плану на звітний період цього року (937,9 тис.грн.).
Заборгованості із виплати заробітної плати працівникам бюджетної
сфери станом на 01 жовтня 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 51962,1 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 9 місяців цього року отримано додаткових коштів від реалізації
затверджених заходів у 2014 році із наповнення місцевих бюджетів,
вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів – 179,1 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 5-ма
сільськими радами (Буковецькою,
Довгопільською, Кривопільською,
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 – 1349,9 тис.гривень, при запланованій сумі на рік – 3819,1
тис.гривень. 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 Голошинському сільському бюджеті, відділі
освіти та центральній районній лікарні. 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 установ 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 та 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.
Потребує впорядкування мережа лікарняних ліжок в установах
охорони здоров’я району. Їх кількість із розрахунку на 10 тис. населення
складає 51,3 ліжка проти середнього по районах і містах показника – 50,8
ліжка.
Наповнюваність по загальноосвітніх школах у 2013-2014
навчальному році складає 13,0 учня при середній по області – 17,7 учня.
Кількість учнів на 1 педагогічну ставку менша за аналогічний середній
показник по області на 17,9% і становить 7,8 учня на 1 педагогічну ставку.
Відсоток малокомплектних шкіл в районі складає 36,4 (12 із 33 шкіл) і є
одним із найвищих показників по області (середній по області - 22,3).
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. Надходження від платних послуг за 9 місяців цього року
надано 16-ма клубними закладами району на суму 9,1 тис.гривень, за
аналогічний період минулого року - 19-ма на суму 32,4 тис.гривень.
Кількість пільговиків у школі естетичного виховання становить 33,1
відсотка при середньому показнику по області – 28,4 відсотка.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету району
станом на 01.10.2014 року складала 756,3 тис.гривень, з яких:
- 136,9 тис.гривень - за придбані товари і послуги;
- 31,4 тис.гривень - за медикаменти;
- 230,4 тис.гривень – за продукти харчування;
- 178,0 тис.гривень – по оплаті послуг, інших видатках;
- 63,6 тис.гривень - по видатках на відрядження;
- 1,6 тис.гривень - по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв;
- 11,6 тис.гривень - по компенсаційних виплатах на пільговий проїзд;
- 102,9 тис.гривень – по інших виплатах населенню.
Дебіторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату
відсутня, по спеціальному фонду - 14,1 тис.гривень.
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на 01.10.2014
року становила - 205,2 тис.гривень.
З резервного фонду районного бюджету спрямовано з початку цього
року – 35,5 тис.гривень.
Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

Всеволод Ватаманюк

Додаток №1
до рішення районної ради
від 04 грудня 2014 року

Звіт
про виконання районного бюджету
за 9 місяців 2014 року

Код
платежу

Найменування доходів

(тис. грн.)
Затверджено
Виконано
на 2014 рік з за 9 місяців
урахуванням
2014 року
змін

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
11010000

Податок на доходи фізичних осіб

8299,6

6231,2

11020200

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

15,0

8,4

21010000

Частина чистого прибутку, що вилучається до
бюджету

7,0

2,8

22020000

Плата за утримання дітей у школі- інтернаті

28,0

24,8

22080000

60,0

71,6

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

6375,3

Дотація вирівнювання, що одержується з
Держбюджету
Субвенції

90807,5

64618,0

96056,4

73126,0

Разом доходів загального фонду

195291,6

144119,3

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
21110000

Надходження від відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва

2,0

0,3

25000000
50110000

Власні надходження бюджетних установ
Цільові фонди, утворені органами місцевого
самоврядування

195,0
266,1

664,7
279,5

41030000

Субвенції з державного та обласного бюджетів

664,5

664,5

Разом доходів спеціального фонду

1127,6

1609,0

Всього доходів загального і спеціального фондів

196419,2

145728,3

Код
функціональ
ної
класифікації
видатків

Найменування видатків

Затверджено
на 2014 рік з
урахуванням
змін

Виконано
за 9 місяців
2014 року

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

1467,0
64696,9
21253,3
98332,5
4460,2
743,0
1173,2
5,0
384,5
12,0

840,1
46840,6
16164,8
74715,2
3182,7
554,5
855,5
316,3
11,4

2906,3

2510,8

Всього видатків загального фонду

195433,9

145991,9

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

426,2
124,6
80,8
30,0
2,0
266,1
57,0

484,0
110,1
360,1
51,5
4,2
8,7
250,7
7,0

Всього видатків спеціального фонду

986,7

1276,3

196420,6

147268,2

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
010000
070000
080000
090000
110000
120000
130000
160000
170000
210000
250000

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
070000
080000
090000
110000
130000
150000
200000
240000
250000

Разом видатків загального і спеціального фондів

Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

Всеволод Ватаманюк

Додаток № 2
до рішення районної ради
від 04 грудня 2014 року

ПЕРЕЛІК
розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з якими виділено
кошти з резервного фонду районного бюджету за 9 місяців 2014 року
№
п/п

Назва установи,
якій виділено
кошти

1.

Управління праці
та соціального
захисту населення
РДА

2.

Управління праці
та соціального
захисту населення
РДА

Дата і номер
розпорядження

Сума (грн.)

Згідно
розпорядження
03.03.2014 р. №52 20000

06.05.2014р. №103 6500

Назва заходів,
на які
направлено кошти

Фактично профінансовано
20000
Матеріальна допомога:
-жительці с. Кривопілля
Месько Н.В., для відбудови
житлового будинку,
знищеного внаслідок пожежі
- 3,0тис.грн.;
- жителю с. Кривопілля
Моркві Р.В. для відбудови
житлового будинку,
знищеного внаслідок пожежі
- 3,0тис.грн.;
- жительці с. Грамотне
Рубаняк Є.М. для відбудови
господарської будівлі,
знищеної внаслідок пожежі
- 2,0 тис.грн.;
- жителю с.Віпче
Павлюку В.І. для відбудови
гаража, знищеного внаслідок
пожежі -1,0 тис.грн.;
- жительці с. Криворівня
Ковалюк М.І. для відбудови
житлово-го будинку,
знищеного внаслідок пожежі
- 5,0 тис.грн.;
- жителю с-ща Верховина
Ілюку М.І. для відбудови
житлового будинку,
знищеного внаслідок пожежі
-3,0 тис.грн.;
- жителю с. Замагора
Маківничуку М.М. для
відбудови житлового
будинку, знищеного внаслідок пожежі - 3,0 тис.грн..
6500
Матеріальна допомога:
-жительці с. В. Ясенів
Максим'юк М.Ю. для
відбудови житлового будинку, знищеного внаслідок
пожежі - 3,0 тис.грн.;
- жителю с-ща Верховина

3.

Управління праці
та соціального
захисту населення
РДА

09.07.2014р. №205 7000

7000

4.

Управління праці
та соціального
захисту населення
РДА

18.08.2014р. №257 2000

2000

Сумаруку В.Ю. для відбудови господарського комплексу, пошкодженого внаслідок пожежі - 1,0 тис.грн.;
- жителю с. Хороцево
Добрянському А.М. для
відбудови господарського
комплексу, пошкодженого
внаслідок пожежі - 2,0
тис.грн.;
- жителю с. В. Ясенів
Савчуку М.Ю. на придбання
покрівельного матеріалу для
ремонту даху житлового
будинку - 0,5 тис.грн..
Матеріальна допомога:
-жителю с. Ільці
Павлюку В.В. для відбудови
житлового будинку,
пошкодженого внаслідок
пожежі - 3,0 тис.грн.;
- жительці с. В. Ходак
Вережак С.М. для відбудови
господарської будівлі,
пошкодженої внаслідок
пожежі - 1,0 тис.грн.;
- жительці с. Білоберізка
Білак О.М. для ремонту
житлового будинку,
пошкодженого внаслідок
зсуву грунту - 2,0 тис.грн.;
- жит. с. Довгополе Скидан
О.М. для відбудови
господарської будівлі,
пошкодженої внаслідок
пожежі - 1,0 тис.грн..
Матеріальна допомога
-жителю с. Явірник
Сумаруку Д.М. для
відбудови господарського
комплексу, пошкодженого
внаслідок пожежі
-1,0 тис.грн.;
- жит. с-ща Верховина
Гаращук М.М. для відбудови
господарського комплексу,
пошкодженого внаслідок
пожежі - 1,0 тис.грн..

Всього спрямовано 35500 (тридцять п’ять тисяч п’ятсот) гривень.

Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

Всеволод Ватаманюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(двадцять сьома сесія)
РІШЕННЯ
від 04 грудня 2014 року
селище Верховина
Про звіти депутатів районної
ради перед виборцями
Згідно зі статтею 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до розпорядження голови районної ради від 08.02.2011 року №12
«Про організацію діяльності депутатів в адміністративно-територіальних
одиницях району», враховуючи фракційну структуризацію політичних сил,
представлених в районній раді, районна рада
вирішила:
1. Щорічно проводити звіти депутатів районної ради перед виборцями
у відповідних адміністративно-територіальних одиницях району.
Рекомендувати депутатам районної ради звіти про свою діяльність
поєднати з проведенням Єдиних днів депутата в адміністративнотериторіальних одиницях району – третій четвер кожного місяця.
Взяти до уваги, що при проведенні звітів за ініціативою депутатів
районної ради в адміністративно-територіальних одиницях району вони не
пізніше, як за сім днів повідомляють виборців про час і місце проведення
звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.
2. Депутатам районної ради у тижневий термін після проведення звітів
інформувати керівників депутатських фракцій та постійну мандатну комісію
районної ради з питань депутатської діяльності та етики, захисту прав
людини, законності і правопорядку про результати обговорення звітів,
зауваження та пропозиції, висловлені виборцями на адресу ради, за формою,
що додається.
3. Виконавчому апарату районної ради сприяти депутатам у
проведенні ними звітів перед виборцями у визначені районною радою
терміни, підготувати для них інформативні відомості про діяльність
районної ради, її постійних комісій, про прийняті радою рішення, хід їх
реалізації для практичного використання при проведенні звітів.

4. Селищному, сільським радам відповідно до вимог чинного
законодавства сприяти депутатам районної ради в організації їх звітів перед
виборцями, висвітлювати звіти у засобах масової інформації.
5. Рекомендувати селищному, сільським радам для координації роботи
органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань соціальноекономічного та культурного розвитку територій організовувати проведення
звітів депутатів місцевих рад перед виборцями спільно із проведенням
відповідних звітів депутатами районної ради.
6. Рішення районної ради опублікувати в засобах масової інформації.
7. 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

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(двадцять сьома сесія)
РІШЕННЯ
від 04 грудня 2014 року
селище Верховина
Про результати аналізу зовнішнього
незалежного оцінювання 2013, 2014 років
та заходи щодо надання якісної освіти
в загальноосвітніх навчальних закладах району
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти
райдержадміністрації Василя Гуцуляка про результати аналізу зовнішнього
незалежного оцінювання 2013, 2014 років та заходи щодо надання якісної
освіти в загальноосвітніх навчальних закладах району, районна рада
відмічає, що відділом освіти, районним методичним центром проводиться
значна робота щодо поліпшення навчально-виховного процесу в
загальноосвітніх навчальних закладах району з метою надання якісної
освіти жителям Верховинщини, яка гарантована їм Конституцією України
та Законами України про освіту, а також належної організації з проведення
ЗНО. Протягом всього періоду підготовки до зовнішнього незалежного
оцінювання в районі здійснювалась управлінська, організаційна, навчальна,
науково-методична та інструктивно-консультативна робота. Зокрема
відділом
освіти
проведено інструктивно-координаційні наради з
керівниками навчальних закладів з питань зовнішнього незалежного
оцінювання. Ініційовано інформування мешканців району через публікації
у районній газеті «Верховинські вісті», що забезпечило позитивний
результат проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Районним
методичним
центром
забезпечена
цілеспрямована
навчальна,
просвітницька, інструктивно-методична і координаційно-консультативна
робота з керівними та педагогічними кадрами. Проведено наради,
семінари-практикуми для педагогічних працівників, що сприяло засвоєнню
змісту нових програм підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання
та технічних характеристик предметних тестів. Систематично інформація
про ЗНО розміщувалась на сайті відділу освіти.
Як засвідчив аналіз, процес підготовки до проведення ЗНО відбувався
в нормативно-правовому полі системно й злагоджено, організовано.
Зовнішнє незалежне оцінювання проводилось окремо від державної
підсумкової атестації. Обов’язковим для всіх вступників до вищих

навчальних закладів було проходження ЗНО з української мови та
літератури.
Відповідно до плану роботи районного методичного центру
проведено аналіз успішності випускників навчальних закладів району у
2012-2013 навчальному році, 2013-2014 навчальному році та результатів
ЗНО у 2013, 2014 роках. За результатами аналізу проведено спільні наради
заступників директорів шкіл району з навчально-виховної роботи з
директорами ЗНЗ району, учителями - предметниками у 2013 та 2014
роках.
Порівняльний аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання
та державної підсумкової атестації свідчить про те, що більшість тих учнів,
які за результатами ДПА у 2012/2013, 2013/2014 навчальних роках
продемонстрували достатній та високий рівні навчальних досягнень, за
підсумками ЗНО 2013, 2014 років набрали менше 150 балів, що вказує на
наявність системних помилок в організації навчально-виховного процесу в
загальноосвітніх навчальних закладах.
Фактором впливу на результати ЗНО є якість навчально-виховного
процесу:
мають місце ознаки необ’єктивного оцінювання навчальних
досягнень учнів;
тестові технології застосовуються вчителями переважно лише
на уроках контролю знань та вмінь учнів;
у більшості учнів відсутня система знань з окремих навчальних
тем.
Аналіз одержаних результатів засвідчив, що підготовка випускників
навчальних закладів району до тестування, робота щодо поліпшення якості
освітніх послуг потребує значного вдосконалення.
Враховуючи вищенаведене, районна рада
вирішила:
1.
Інформацію «Про результати аналізу зовнішнього незалежного
оцінювання 2013, 2014 років та заходи щодо надання якісної освіти в
загальноосвітніх навчальних закладах району» взяти до уваги (додається).
2.
Відділу освіти райдержадміністрації (Гуцуляк В.В.):
2.1. Посилити
контроль
за об’єктивністю оцінювання знань учнів
відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень з
базових
дисциплін та нагородженням золотими і срібними медалями.
2.2. На нарадах директорів, засіданнях педагогічних рад навчальних
закладів систематично розглядати питання об’єктивності оцінювання учнів
та нагородження випускників золотими і срібними медалями, аналізувати
результативність навчання випускників та підсумки їх участі у зовнішньому
незалежному оцінюванні.
2.3. Впродовж 2014-2015 навчального року здійснювати систематичний
контроль за виконанням наказів Міністерства освіти і науки України від
03.06.2008 № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного
журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», в частині
оцінювання навчальних досягнень учнів та від 21.08.2013 № 1222 «Про

затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із
базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».
2.4. У квітні-червні 2015 року провести перевірку проведення державної
підсумкової атестації у навчальних закладах відповідно до вимог
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у
системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 18.02.2008 №94 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за №151/14842, зі змінами
(затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010
№1116 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.12.2010 за
№ 1237/18532).
2.5. Вжити необхідних організаційних заходів щодо підвищення
ефективності діяльності районних та шкільних методичних об’єднань з
питань поліпшення підготовки учнів до участі в ЗНО.
2.6. Впродовж листопада 2014 року провести роз’яснювальну роботу
щодо залучення максимальної кількості випускників загальноосвітніх
навчальних закладів до участі в пробному незалежному оцінюванні, що
проводиться Івано- Франківським регіональним центром оцінювання
якості освіти.
2.7. До 01.01.2015 року вивчити рівень здійснення вчителями
оцінювальної діяльності у тих навчальних закладах, де виявлена
розбіжність між результатами ДПА та ЗНО.
2.8. Забезпечити контроль за використанням на уроках навчальнометодичного забезпечення, рекомендованого Міністерством освіти і науки
України.
3.
Доручити відділу освіти райдержадміністрації (В.Гуцуляк) спільно з
комісією районної ради з питань освіти, дошкільного виховання, молоді і
спорту (М.Федорчак) розробити Програму розвитку освіти району на
2015 – 2017 роки, в якій передбачити наступне:
3.1. При проведенні атестації педагогічних працівників загальноосвітніх
шкіл враховувати результати навчання учнів та підсумки аналізу
зовнішнього незалежного оцінювання.
3.2. Розробити систему заходів матеріального стимулювання педагогів за
досягнення вагомих успіхів у праці.
3.3. З метою поліпшення відвідування учнями загальноосвітніх шкіл
активізувати в цьому напрямку співпрацю з правоохоронними органами
району.
4.
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

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(двадцять сьома сесія)
РІШЕННЯ
від 04 грудня 2014 року
селище Верховина
Про надання згоди районному
лісгоспу на заготівлю та
реалізацію новорічних ялинок

У відповідності до статей 43, 60 Закону України « Про місцеве
самоврядування в Україні», ст.30 Лісового кодексу України, розглянувши
листа Верховинського районного лісгоспу № 509 від 01.12.2014 року про
надання згоди районному лісгоспу на заготівлю та реалізацію новорічних
ялинок, районна рада
вирішила:
1. Надати згоду Верховинському районному лісгоспу на проведення
заготівлі та реалізації новорічних ялинок в кількості 15 тисяч штук.
2.
Рекомендувати
Верховинському
районному
лісгоспу
(Ю.Маковійчук) :
-заготівлю новорічних ялинок проводити на смугах відводу ліній
електропередач,
при
розчищенні
сільськогосподарських
угідь,
меліоративних канав, освітлення автомобільних доріг;
-заготівлю та реалізацію новорічних ялинок здійснювати згідно
чинного законодавства України.
3. Погодити Верховинському районному лісгоспу плановорозрахункову калькуляцію для розрахунку вільної ціни та відпускні ціни на
новорічні ялинки згідно додатку № 1,2.
4.Верховинському
районному
лісгоспу
(Ю.
Маковійчук)
проінформувати на сесії районної ради про надходження коштів та їх
використання від реалізації новорічних ялинок.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань підприємництва, туризму, лісового і сільського
господарства,
використання
природних
ресурсів
та
інвестицій
(О.Корнелюк).

Голова районної ради

Іван Маківничук

ДОДАТОК №1
до рішення районної ради
від 04 грудня 2014 року
Планово- розрахункова калькуляція для розрахунку цін на новорічні
ялинки по Верховинському районному лісгоспу на 2014 рік
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Статті витрат та інші
показники
Сировина і матеріали
В тому числі попенна плата
Покупні вироби і
напівфабрикати
Паливо і енергія на
технологічні цілі
Основна заробітна плата
Додаткова заробітна плата
Відрахування на соціальні
заходи
Витрати на утримання і
експлуатацію обладнання
Загально-виробничі (цехові)
витрати
Інші виробничі витрати
Виробнича собівартість
Витрати на збут
Всього витрат на заготівлю
лісопрудукції
Прибуток, грн
Рентабельність,%
Оптова ціна
ПДВ, 20%
Вільна відпускна ціна

Новорічні ялинки
До 1 м.
0,15
0,15
--

Від 1-2 м.
0,15
0,15
--

Від 2-3 м.
0,15
0,15
--

--

--

--

3,84
0,96
1,79

4,20
1,05
1,95

5,73
1,43
2,67

--

--

--

7,16

7,16

7,16

4,01
17,91
2,09
20,00

10,03
24,54
2,09
26,63

13,94
31,08
2,09
33,17

5,0
25%
25,00
5,00
30,00

6,7
25%
33,33
6,66
40,00

8,50
25%
41,67
8,33
50,00

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Василь Магнич

ДОДАТОК №2
до рішення районної ради
від 04 грудня 2014 року
Відпускні ціни на новорічні ялинки по
Верховинському районному лісгоспу в 2014 році

№п/п
1.

Висота ялинки в м.
Гілки хвойні

Ціна грн. за 1 шт. з ПДВ
2,0

2.

До 1 м.
30,0

3.

Від 1м. до 2 м.
40,0

4.

Від 2м. до 3 м.
50,0
За кожний метр вище 3м. ціна зростає на 20,0 грн.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Василь Магнич

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(двадцять сьома сесія)
РІШЕННЯ
від 04 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, рішення обласної ради від
17.10.2014 року №1400-32/2014, протоколу засідання постійної комісії
обласної ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій від 28.11.2014 року
№107, від 03.12.2014 року №108, протоколів засідань постійної комісії
районної ради з питань бюджету і фінансів від 07.11.2014 року №90 та від
04.12.2014 року №92, районна рада
вирішила:
1. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету на суму 3053600 гривень, з них:
1.1. по коду бюджетної класифікації 41020600 «Додаткова дотація з
державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих
бюджетів» на суму 1422600 гривень, спрямувавши їх виключно на оплату
праці працівників бюджетних установ з метою недопущення простроченої
кредиторської заборгованості із зазначених виплат за головними
розпорядниками коштів районного бюджету:
- відділу освіти райдержадміністрації - 1015700 гривень ( КЕКВ 2111,
2120, в тому числі на забезпечення доплати за престижність праці
педагогічним працівникам у розмірі 20 відсотків за вересень – грудень цього
року);
- центральній районній лікарні - 406900 гривень (КЕКВ 2111, 2120);
1.2. по коду бюджетної класифікації 41035000 «Інші субвенції» на суму
273500 гривень та видаткової частини загального фонду районного бюджету
за головними розпорядниками коштів:
- відділу освіти райдержадміністрації за КФКВ 070201 КЕКВ 2240 в
сумі 200000 гривень для заміни віконних блоків в навчальних закладах
району, в тому числі: Бистрецької ЗОШ І-ІІ ступенів - 50000
гривень;

Гринявської ЗОШ І-ІІІ ступенів - 50000 гривень; Великоходацької ЗОШ І-ІІ
ступенів - 50000 гривень; Буковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів - 20000 гривень;
Красноїльської ЗОШ І-ІІІ ступенів - 30000 гривень;
- фінансовому управлінню райдержадміністрації за КФКВ 250380
КЕКВ 2620 - 50000 гривень для надання субвенції Верховинському
селищному бюджету для заміни віконних блоків у Верховинському НВК;
управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації - 23500 гривень за КФКВ 090412 КЕКВ 2730, з яких
18500 гривень субвенція на додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА та 5000
гривень для надання одноразової допомоги Гаджук Галині Іванівні,
мешканці селища Верховина (присілок Дубівський) на лікування сина;
1.3 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 15000 гривень та видаткової частини
загального фонду районного бюджету за головним розпорядником 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;
1.4 по коду бюджетної класифікації 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 1342500 гривень та
видаткової частини загального фонду районного бюджету за головним
розпорядником коштів управлінням праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації за КФКВ 090401 КЕКВ 2730 - 1321592 гривень,
КФКВ 091300 КЕКВ 2730 - 18707 гривень, КЕКВ 2240 - 2201 гривня.
2. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного
бюджету по коду бюджетної класифікації 41035000 «Інші субвенції» на суму
201000 гривень та видаткової частини спеціального фонду головного
розпорядника коштів відділу освіти райдержадміністрації за КФКВ 150101
КЕКВ 3110, зокрема:
- для придбання меблів для Гринявської ЗОШ І-ІІІ ступенів - 26000
гривень, Верховинської ЗОШ І-ІІІ ступенів - 37000 гривень, Бистрецької
ЗОШ І-ІІ ступенів - 27000 гривень, Красноїльської ЗОШ І-ІІІ ступенів 14000 гривень, Криворівнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів - 14000 гривень,
Буковецької ЗОШ І-ІІ ступенів - 26000 гривень, Замагорівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів - 14000 гривень, Пробійнівської ЗОШ І-ІІ ступенів - 18000 гривень;

- для зміцнення матеріально – технічної бази Білоберізької ЗОШ І-ІІІ
ступенів - 25000 гривень.
3. Зменшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету по коду 41035000 «Інша субвенція » в сумі 128900 гривень, по коду
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» в сумі 14900 гривень, по коду
41031000 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання
пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу» в сумі 181043 гривні та
видаткової частини загального фонду районного бюджету за головним
розпорядником коштів управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації - 125000 гривень за КФКВ 090413 КЕКВ 2730, 3900
гривень за КФКВ 090417 КЕКВ 2730, 14900 гривень за КФКВ 090201 КЕКВ
2730 та 181043 гривні за КЕКВ 2730 КФКВ: 090406 - 117831 гривня, 090216
- 43169 гривень, 090211 - 3197 гривень та 090202 - 16846 гривень.
4. Зменшити невикористані бюджетні призначення по:
- районній державній адміністрації за КФКВ 250404 КЕКВ 2210 в сумі
34500 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);
- районній раді за КФКВ 010116 КЕКВ 2240 в сумі 40000 гривень та
передати зазначені призначення до спеціального фонду (бюджету розвитку)
районного бюджету, збільшивши їх по центральній районній лікарні в сумі
20000 гривень за КФКВ 080101 КЕКВ 3110 (спеціальний фонд) для
придбання стерилізатора парового ВКУ-50, по фінансовому управлінню
райдержадміністрації за КФКВ 250380 КЕКВ 3220 (спеціальний фонд) в сумі
20000 гривень для надання субвенції Красноїлівському сільському бюджету
на проведення співфінансування проекту - переможця третього обласного
конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування ( для
капітального ремонту будинку культури в с.Красноїлля).
5. Відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від
18.09.2014 року №569 та розпорядження районної державної адміністрації
від 25.09.2014 року №298 зменшити обсяг дохідної частини загального
фонду районного бюджету по коду бюджетної класифікації 41030600
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги
сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітямінвалідам та тимчасової державної допомоги дітям» на суму 22900 гривень
та відповідно збільшити їх по коду бюджетної класифікації 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».
6. 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.
З метою забезпечення виконання районного бюджету та недопущення
заборгованості із соціальних виплат, дозволити фінансовому управлінню
районної державної адміністрації (В.Ватаманюк) здійснювати відповідні
уточнення дохідної та видаткової частини районного бюджету за
розпорядженнями районної державної адміністрації, погодженим з
постійною комісією районної ради з питань бюджету і фінансів.
7. 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 сьома сесія)
РІШЕННЯ
від 04 грудня 2014 року
селище Верховина
Про звільнення від плати
за перебування у Верховинській
ЗОШ - інтернат І – ІІІ ступенів
Розглянувши листи голови райдержадміністрації за № 594/01-12/27 від
25.11.2014 року, за № 592/01-12/27, від 25.11.2014 року, за № 593/01-12/27
від 25.11.2014 року щодо звільнення від плати за перебування у
Верховинській ЗОШ- інтернат І-ІІІ ступенів у 2014 – 2015 навчальному році
учнів та керуючись наказом Міністерства освіти і науки України № 667 від
21 листопада 2002 року «Про затвердження Порядку встановлення плати
для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та
інтернатних навчальних закладах», п.3 наказу Міністерства освіти і науки
України № 1243 від 02 серпня 2002 року «Про невідкладні питання
діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», ст.6 Закону
України «Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та враховуючи
рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, дошкільного
виховання, молоді і спорту та з питань бюджету і фінансів, районна рада
вирішила:
1. Звільнити Дуленчук Валентину Іванівну, жительку с. Стебні,
інваліда ІІІ групи, від плати за перебування її сина Дуленчука Петра
Володимировича у Верховинській ЗОШ - інтернат І-ІІІ ступенів з 01 вересня
2014 року по 30 травня 2015 року.
2. Звільнити Хім’як Наталію Василівну, жительку смт. Верховина,
присілок Плай, від плати за перебування її сина Хім’яка Віталія
Володимировича та дочки Хім’як Богдани Володимирівни у Верховинській
ЗОШ - інтернат І-ІІІ ступенів з 01 вересня 2014 року по 30 травня 2015 року.

3. Звільнити Танасійчука Юрія Петровича, жителя смт. Верховина,
учасника бойових дій, від плати за перебування його сина Танасійчука
Віталія Юрійовича, учня 1 класу, у Верховинській ЗОШ - інтернат І-ІІІ
ступенів з 01 вересня 2014 року по 30 травня 2015 року.
4. 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

