
  

      

   

 
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять перша сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

 

від 14 січня  2014 року 

селище Верховина 

 

Про виконання рішення районної  

ради від 01.11.2013 року «Про  

депутатський запит Я.Прокопишина» 

 

 

 

Районна рада 
 

вирішила: 

 

 

1. Інформацію Верховинської районної державної адміністрації щодо  

виділення коштів на будівництво комунальної дороги на присілках 

Френцев, Розсішний, Ліщевата Верхньоясенівської сільської ради  взяти 

до уваги (додається). 

 

 

2. Рішення районної ради від 01.11.2013 року «Про депутатський запит 

Я.Прокопишина»  зняти з контролю. 

 

 

 

Голова районної ради      Ярослав Кікінчук 

 

 

 



           

  

      

   

 
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять перша сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

 

від 14 січня  2014 року 

селище Верховина 

 

Про виконання рішення районної  

ради від 01.11.2013 року «Про  

депутатський запит П.Сапріянчука» 

 

 

 

Районна рада 

 

вирішила: 

 

 

1. Інформацію Верховинської районної державної адміністрації щодо  

передбачення коштів у районному бюджеті на 2014 рік для завершення 

капітального ремонту дитячого садочка в селі Красноїлля  взяти до уваги 

(додається). 

 

 

2. Рішення районної ради від 01.11.2013 року «Про депутатський запит 

П.Сапріянчука»  зняти з контролю. 

 

 

 

Голова районної ради      Ярослав Кікінчук 

 



          

  

      

   

 
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять перша сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

 

від 14 січня 2014 року 

селище Верховина 
 

Про звіт голови  

районної ради 

 

 

 

 Відповідно до статей 43, 55 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши звіт голови районної ради Ярослава 

Кікінчука за період з грудня 2012 року по грудень 2013 року, районна рада  

 

вирішила: 

 

Звіт голови районної ради Ярослава Кікінчука взяти до уваги 

(додається). 

 

 

 

Голова районної ради      Ярослав Кікінчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять перша сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   14 січня   2014 року 

селище Верховина  

 

 

Про скасування рішення районної 

ради від 28.12.2010 року «Про 

компенсаційні виплати депутатам 

районної ради» 

 

 

Відповідно до статей 43, 46, 49 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" та з метою збільшення асигнувань Фонду районної 

ради на виконання депутатських повноважень районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Скасувати рішення районної ради від 28.12.2010 року «Про 

компенсаційні виплати депутатам районної ради». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

голови районної ради С.Привику. 

 

 

 

    Голова районної ради        Ярослав Кікінчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять перша сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   14 січня   2014 року 

селище Верховина  

 

 

Про виконання рішення районної 

ради від 01.11.2013 року «Про 

депутатський запит Д.Стефлюка» 

 

Районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Інформацію Верховинської районної державної адміністрації щодо 

забезпечення необхідної кількості посвідчень громадянина, який (яка) 

проживає, працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано 

статус гірського для видачі жителям району взяти до уваги (додається). 

 

2. Рішення районної ради від 01.11.2013 року «Про депутатський запит 

Д.Стефлюка» зняти з контролю. 

 

 

 

    Голова районної ради        Ярослав Кікінчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        

 

 
 

    У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

       Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять перша  сесія) 

 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

    
від 14 січня 2014 року 

селище Верховина  

 

Про  виконання   рішення районної 

ради   від    01.11. 2013    року   «Про 

депутатський запит Д. Шкрібляка» 

                                                                                                                                               

                                                       Районна рада 

 

вирішила: 

 

 

1.Інформацію       начальника         філії        ПАТ       «Прикарпаттяобленерго» 

«Верховинський РЕМ» А. Мельника щодо заміни шести електричних опор 

на   присілку  Бречник   селища   Верховина,   біля   підстанції,   яка   

знаходиться поблизу житлового будинку Кумлика Р.П.,  взяти до уваги   

(додається). 

 

2.Рішення   районної   ради    від 01.11.2013 року   «Про  депутатський   запит   

Д. Шкрібляка» зняти з контролю. 

 

 

 

  Голова районної ради                                 Ярослав Кікінчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

 

 
 

    У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

       Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять перша  сесія) 

 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

    
від 14 січня 2014 року 

селище Верховина  

 

Про   виконання   рішення   районної 

ради     від    01.11. 2013  року      «Про 

депутатський   запит  Д.  Шкрібляка» 

                                                                                                                                               

                                                       Районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Інформації    прокурора   Верховинського   району    Д.    Медведчука     та   

    начальника   філії   ПАТ   «Прикарпаттяобленерго» «Верховинський РЕМ»  

    А.   Мельника   щодо   законності   оплати    за   кожну   кіловат   -   годину  

    електроенергії  філії ПАТ «Прикарпаттяобленерго» «Верховинський РЕМ»  

    під   час    нового    підключення     споживачів   до     електричних    мереж 

    взяти до уваги   (додається). 

 

2. Рішення   районної    ради   від   01.11.2013   року «Про депутатський запит   

    Д. Шкрібляка» зняти з контролю. 

 

  

Голова районної ради                                           Ярослав Кікінчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         ІНФОРМАЦІЯ 

 

 Про виконання програми соціально- економічного  

    культурного  розвитку сіл Пробійнівської сільської ради 

                                   за 2011- 2013 роки 

 

 Рішенням сесії сільської ради від 29.12.2010 року було затверджено 

програму соціально - економічного розвитку сіл сільської ради на 2011-2013 

роки. 

  

  Пробійнівська  сільська  рада  постійно  працює  над  виконанням даної   

          програми: 

                                                   за 2011 рік 

 

- Проведено   капітальний   ремонт двох  кімнат сільського  клубу  в  селі 

Грамотне  і відкрито  сільську  бібліотеку  23.08.2011  року; 

- встановлено вуличне освітлення в селі Пробійна; 

- розпочато капітальний ремонт приміщення в селі Грамотне під дитячий 

садочок; 

- встановлено     енергозберігаючі     вікна  в    Грамітнянській   ЗОШ   І – 

ІІ ступенів; 

- завершено    капітальний    ремонт   комунальної   дороги   на   присілку 

Мосірний; 

- збудовано   габіонну    підпірну    стінку   в    сел. і   Пробійна    участок 

Петрівське; 

 

                                                  за 2012 рік 

 

- Завершено    капітальний    ремонт   приміщення  та   відкрито  дитячий 

садочок в селі Грамотне; 

- збудовано  складське  приміщення  для  дров біля садочка та сільського 

клубу в селі Грамотне; 

- збудовано міст в селі Грамотне, присілок центр; 

- проведено  капітальний  ремонт  коридорів  у корпусі  №1  та  актовому 

залі Грамітнянської ЗОШ І –ІІ ступенів; 

- встановлено  огорожу  території   Будинку  культури  в  селі Пробійна; 

- проведено  зовнішній   та   внутрішній  ремонт  адмінбудинку  сільської 

ради та придбано 2 комплекти меблів для двох кабінетів; 

- побудовано  складське  приміщення для  дров Пробійнівської ЗОШ  І-ІІ 

ступенів; 

- виготовлено   проектно - кошторисну   документацію     на будівництво 

садочка в селі Пробійна; 

- підприємцем   Кубайчуком  В.В.  побудовано  новий  цех   по переробці 

деревини; 



- підприємцем  Миронюком  В. В. побудовано автобусну  зупинку  в селі 

Грамотне та встановлено нічне освітлення на присілку  Гук. 

 

                                    за 2013 рік 

 

- Завершено  капітальний  ремонт  приміщення  та  відкрито   Гринявське 

лісництво №2 в селі Пробійна; 

- проведено ремонт котельні в Пробійнівській ЗОШ І- ІІ ступенів; 

- поміняно  вікна  на   енергозберігаючі   в    Будинку   культури   в   селі 

Пробійна та 4 кабінетах сільської ради; 

- проведено  капітальний  ремонт  кабінету  фахівця  соціальної служби в 

селі Пробійна. 

 

Районна  рада  спрямувала  кошти  районного  бюджету  сільській  раді: 

 

                                           в 2011 році 

 

- 68 113 грн  –   додаткова   дотація   сільському   бюджету   на    виплату 

заробітної плати; 

- 65 000 – на проведення капітального ремонту Грамітнянської     дитячої 

дошкільної установи. 

 

 

  

                                          в 2012 році 

 

- 50 000 для проведення капітального ремонту  котельні Пробійнівської 

ЗОШ І – ІІІ ступенів. 

 

Обласна   рада    з  обласного   бюджету   200 000   грн   –   субвенція  з 

обласного   бюджету   сільському   бюджету   на   капітальний  ремонт 

дитячого садочка в селі Грамотне. 

 

                                       в 2013 році 

 

Районна  рада  по  спеціальному   фонду   40 000    грн    на   проведення 

капітального  ремонту  котельні  Пробійнівської  ЗОШ  І – ІІ  ступенів. 

 

На території села Пробійна працюють дві міні ГЕС : 

 одна з них працює з 2009 року, друга введена в експлуатацію у квітні 

2013 року, які збудовані під керівництвом ФОП Миронюка  В. В. за 2011-

2012 роки перераховано ФОП Миронюка  В. В. до  

 

 

 



 

 

 

                                         ІНФОРМАЦІЯ 

 

 Про виконання програми соціально- економічного  

    культурного  розвитку сіл Бистрецької сільської ради 

                                   за 2011- 2013 роки 

 

 

 

Бистрецька сільська рада утворена в 1946 році. До неї входять два села: 

Бистрець та Дземброня. 

На території сільської ради знаходяться: 

Бистрецька ЗОШ І- ІІ ступенів, 

Дзембронська школа – родина, 

два ФАПи, 

будинок культури в селі Бистрець, 

клуб в селі Дземброня, 

бібліотека- філіал, 

відділення зв»язку, 

три магазини, 

дві пилорами, 

церква в  с. Бистрець «Успіння св. Анни», побудована  1872 року, 

церква в селі Дземброня «Княгині Ольги» 1994 року (  розпочато  

будівництво нової церкви, 

церква в  селі Дземброня «Дмитрія » 2002 рік будівництва, 

два монастирі,  

п»ять капличок, 

мобільна вишка оператора «Київстар», 

Бистрецьке лісництво, 

обеліск «Загиблим односельчанам» в селі Бистрець, 

братська могила на урочищі Горби, 

11 хрестів на місці загибелі воїнів УПА. 

 

 Бистрецька сільська рада основну  увагу  приділяє виконанню місцевої 

програми соціально- економічного та культурного розвитку сіл, дотримання 

законності і правопорядку,  прав і свобод громадян. 

 

                                  За період даного скликання: 

 

- побудовано приміщення для зберігання вугілля та дров; 

- проведено капітальний ремонт приміщення першого  поверху  Будинку 

культури в селі Бистрець та нову електроводку, нові вхідні сходи та 

сходи на другий поверх; 



- збудовано  новий  піднавіс для   дров  в   селі  Бистрець   біля   Будинку 

культури; 

- проведено   ремонт    кабінету   завідуючого    клубу  та   фойє   (оббито 

вагонкою); 

- перекрито  дахи Будинку культури  в селі Бистрець та клубу в селі 

Дземброня; 

- побудовано  3 альтанки  на  автобусних  зупинках; 

- збудовано 3 мости; 

- три підвісні кладки та кладки в селі Бистрець; 

- чотири мости і  п»ять   кладок   в   селі  Бистрець; 

- Відремонтовано  дорогу   комунального значення в селі Бистрець центр 

- Нижній - Дитул протяжністю 5 км; 

- Відремонтовано   дорогу  комунального  значення   Дземброня – 

Кошарище     (через     присілок     Горби )      протяжністю     1,5   км   в  

селі Дземброня. 

- Постійно  проводиться  поточний  ремонт  автомобільних  доріг в селах 

Бистрець та Дземброня. 

- Рішенням    ХVІІІ  сесії     п»ятого    демократичного     скликання     від    

14.12. 2008  року Прикарпатському  Національному  університету імені 

В. Стефаника    виділено   земельну   ділянку  площе  ю   0.0600   га  для 

будівництва  наукового  стаціонару  в   селі  Бистрень  урочище Нижній  

Дитул.  На   сьогоднішній   день   на   даній   ділянці  встановлено хрест 

С.  Вінцензу. 

- Налагоджено тісну співпрацю: 

 з підприємцями, які працюють на території  

     сільської ради, зокрема: 

Хімчак Ганна Юріївна – щороку до «Дня інваліда» накриває 

святковий стіл, виділяє кошти на проведення організаційних заходів до 

свята «Полонинське літо». 

Мартищук Дмитро Іванович - виділив спонсорську допомогу в сумі 200 

(двісті) грн на придбання новорічних подарунків для Бистрецької ЗОШ      

І- ІІ ступенів. 

Олександрук Василина Василівна – готує обід для шести учнів 

Дзембронської школи – родини. Щороку надає грошову допомогу жителя 

села до «Дня похилого віку» та новорічні подарунки  для учнів 

Дзембронської школи – родини. 

Кімейчук Іван Іванович - надав допомогу в будівництві будинку в селі 

Верхній Ясенів присілок Запіток для проведення свята «Полонинське 

літо» Щороку надає грошову допомогу на новорічні призи для учнів 

Дзембронської школи – родини. 

Данилюк Галина Володимирівна та Данилюк Василь Дмитрович -

надають грошову допомогу «Дня похилого віку». 

Відпочинкові садиби: 

Волинюка Василя Івановича село Дземброня урочище Нижня Дземброня, 

Варцаб»юка Миколи Палійовича село Дземброня урочище Потічки 



Данилюка Василя Дмитровича села Дземброня урочище Потічки. 

  
Бистрецьке лісництво Карпатського НПП – надало спонсорську   

допомогу для будівництва церкви в селі Дземброня в сумі 2000 (дві 

тисячі) грн  та матеріли (дерево) і грошову допомогу в сумі 1 500 (одна 

тисяча) грн для ремонту дзвінниці в селі Бистрець 

Верховинський районний лісгосп  виділив 20 метрів кубічних лісу для   

будівництва церкви в селі Дземброня.  

 

- Рішенням ХХІІ сесії п»ятого демократичного скликання від 08.07.2009 

року ФОП  Миронку  Валерію Володимировичу жителю села Пробійна 

було надано дозвіл на збір матеріалів попереднього погодження на 

земельні ділянки для чотирьох малих ГЕС  на території Бистрецької 

сільської ради. 

 

- Рішенням ХХІІІ сесії п»ятого демократичного скликання від 30.10.2009 

року ФОП  Миронюку  Валерію Володимировичу жителю села 

Пробійна затверджено матеріали попереднього погодження і надано 

дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по договору оренди. 

 

- Рішенням ХХVІ сесії п»ятого демократичного скликання від 15.08.2010 

року ФОП  Миронюку  Валерію Володимировичу жителю села 

Пробійна затверджено проект землеустрою по договору оренди на 

земельні ділянки для будівництва малих ГЕС . Виготовлено договір 

оренди на земельні ділянки. 

 

- Рішенням ХХVІІІ  сесії п»ятого демократичного скликання від 

09.10.2010   року   погоджено  передачу в суборенду частини земельних 

ділянок та надано  дозвіл на розробку проекту будівництва малих ГЕС. 

Виготовлено договора суборенди на ТзОВ «Бистрецька ГЕС» та ТзОВ   

«Гідропауер». 

 

- Рішенням сходів селян від 20.03.2011 року надано дозвіл на 

будівництво чотирьох малих ГЕС на території Бистрецької сільської 

ради після виготовлення відповідних документів. 

 

- Рішенням виконкому від 12.04. 2011 року надано дозвіл на будівництво  

     чотирьох малих ГЕС на території Бистрецької сільської ради. 

 

- Рішенням зборів селян села Бистрець  від 13.11.2011 року вирішено не 

дозволити будівництво міні ГЕС в селі Бистрець. 

 

- Рішенням зборів селян села Бистрець  від 29.01.2012 року  вирішено  

відмінити всі рішення виконкому та сесій Бистрецької сільської ради 

щодо будівництва міні ГЕС. 



 

- Рішенням виконкому від 15.02. 2012 року  скасовано попередні 

рішення про дозвіл на будівництво  міні ГЕС в селі Бистрець. 

 

- Рішенням зборів селян села Дземброня від 26.02.2012 року вирішено 

припинити будівництво малої ГЕС в селі Дземброня . 

 

- Рішенням ХІІІ сесії шостого демократичного скликання від 08.05.2012 

року скасовано рішення ХХVІ сесії п»ятого демократичного скликання 

від 15.08.2010 року про затвердження проекту землеустрою по 

договору оренди на земельні ділянки для будівництва чотирьох міні 

ГЕС на території Бистрецької сільської ради . 

 

 

На сьогодній день будівництво малої ГЕС  в селі Дземброня проведено на  

80 відсотків, а в селі Бистрень будівництво міні ГЕС не розпочиналося. 

 

 

 

                                  Проблеми сіл: 

 

- ремонт автомобільних доріг; 

- перекриття    даху   пришкільного    інтернату   Бистрецької   ЗОШ І – ІІ 

ступенів; 

- влаштування  санвузла  в  Бистрецькій  ЗОШ І- ІІ ступенів; 

- перекриття  даху  школи – родини  в  селі  Дземброня; 

- ремонт  приміщення  клубу  в  селі Дземброня; 

- заміна лінії  електропередачі; 

- будівництво моста  на   присілок   Гаджина. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         ІНФОРМАЦІЯ 

 

 Про виконання програми соціально - економічного  

    культурного  розвитку  Замагірської  сільської ради 

                                   за 2011- 2013 роки   

 

 

 Замагірська  сільська рада основну  увагу  приділяє виконанню місцевої 

програми соціально- економічного та культурного розвитку села. 

             

      Бюджет села: 

 

                                                           в 2011році 

становив – 531 400 грн  

загальний фонд  - 518 500 грн 

спеціальний фонд – 12 900 грн 

власних надходжень – 79 000 грн  

виконання  складає – 663 400 грн 

  

 

                                                 в 2012 році 

 

становив – 593 300 грн 

загальний фонд -564 900 грн 

спеціальний фонд – 28 400 грн 

власних надходжень – 89 000 грн 

виконання  складає – 613 300 грн 

 

    За період скликання : 

 

    

- Проведено    будівництво    сільського    стадіону.   Роботи    виконано  

  господарським     способом    та   за    кошти    місцевих    підприємців   

  футбольної  команди  села. 

- Завершено будівництво церкви Івана Предтечі, присілок Рикалівка та 

   в стадії завершення будівництво церкви  Архістратига Михаїла в   

   центрі села. 

   Проведено ремонт та перекриття даху в ФАПі. 

 - освоєно  150 000  грн  з  державного бюджету на ремонт комунальних  

   доріг. 

  Проведено воду та придбано бойлер для холодної і гарячої води в 

  дитячому садку «Лісова казка». 

 - Проведено   ремонт    доріг    на    присілках:    Блихавий,   Підкринта,  

   Змієвський, Жолоби, Дубівський. 

- Колектив,   (родинний    гурт    під    керівництвом    В.   Стринадюка»   



  «Відлуння  Карпат»  села  Замагора   представляв Івано -  Франківську 

  область на ХІІ Всеукраїнському фестивалі «Червона рута-2011».  

   Колектив став лауреатом і взяв участь у концерті переможців. 

Районна рада спрямувала Замагірській сільській раді :  

      

                                                      в 2011 році 

  

- 10 000 грн   –      на    виготовлення    кошторисної    документації    по  

проведенню капітального капітального ремонту будинку культури села 

Замагора; 

- 5 000 грн – субвенція    сільському    бюджету  на   поточний    ремонт 

дитячої дошкільної установи; 

- 6 547 грн –   додаткова    дотація   сільському    бюджету   на   виплату 

заробітної плати. 

                                         

                                        в  2013 році 

 

20 000 грн – на становлення санвузла в дитячому садку «Лісова казка». 

 

 

Обласна рада спрямувала кошти обласного бюджету 

 

    в 2012 році 

 

  

- 25 000    грн  на     співфінансування       мікропроектів,     що 

реалізуютьсяу рамках другої фази проекту Європейського Союзу та 

Програми  розвитку  ООН   «Місцевий   розвиток,   орієнтований на 

громаду». 

 

                                      в  2013 році 

 

- 25 000     грн     на       співфінансування         мікропроектів,       що 

реалізуються у рамках другої фази проекту Європейського Союзу та 

Програми  розвитку  ООН   «Місцевий   розвиток,   орієнтований на 

громаду». 

 

  Дані кошти, які спрямовані з обласного бюджету в сумі 50 000 

грн на співфінансування         мікропроектів,       що реалізуються у 

рамках  другої фази  проекту Європейського  Союзу  та  Програми  

розвитку  ООН   «Місцевий   розвиток,   орієнтований на громаду» 

будуть використані на заміну вікон, дверей та влаштування опалення в 

дитячому садку «Лісова казка». 

 



  На території села є 8 торгових точок  пилорама і столярний цех. 

Підприємці виділяють кошти на придбання подарунків до свята 

святого Миколая та новорічних свят дітям школи та дитячого садка 

«Лісова казка». 

Працівники  національного парку «Верховинський» посадили на 

території сільської ради 40 декоративних дерев. 

 На території села функціонує Верховинський районний лісгосп- 650га, 

ДП «Верховинський лісгосп» -360 га. 

 Даним підприємством виділено діловий ліс по пільгових цінах 

жительці села Бойчук Парасці Василівні для будівництва житлового 

будинку. 

           15 жителів села займаються бджільництвом , мають по 8-25   

           бджолородин.   

  

 

  Проблеми села. 

 

 

      - Провести  капітальний  ремонт  (заміна  вікон,  дверей ,  установлено 

   санвузли) в  ДНЗ  «Лісова казка». 

 - Поточний ремонт автомобільних доріг Красноїлля –   

       Замагора та Замагора – Верховина через Рикалівку. 

- Ремонт присілкових доріг до присілків Гофа, Дубівський за рахунок 

     коштів місцевого бюджету. 

- ВВстановлення освітлення села за рахунок коштів місцевого бюджету 

та підприємців.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


