
                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять третя сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   28  березня   2014 року 

селище Верховина  

 

 

Про присвоєння рангу 

посадової особи місцевого 

самоврядування голові 

районної ради 

 

 

Відповідно ст.15 Закону України "Про службу в органах місцевого 

самоврядування"та рішення районної ради від 25.02.2014 року «Про обрання 

голови районної ради» районна рада 

 

вирішила: 

 

 Присвоїти голові районної ради Маківничуку Івану Михайловичу 7 ранг 

посадової особи місцевого самоврядування. 

 

 

 

    Голова районної ради        Іван Маківничук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять третя сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від    28 березня    2014 року 

селище Верховина  
 

Про надання згоди на виготовлення 

Івано-Франківською обласною 

громадською організацією 

«Християнська Асоціація молоді 

та сім’ї» проекту землеустрою 
 

Розглянувши заяву Івано-Франківської обласної громадської організації 

«Християнська асоціація молоді та сім’ї» щодо виділення земельної ділянки яка 

належить Верховинському районному лісгоспу в с. Верхній Ясенів урочище 

«Запідок» квартал №17 виділ 31 площею 0,99 га для будівництва та 

обслуговування будівель, а саме: Міжнародного, Міжконфесійного Духовного 

– Екологічного – Туристичного – Оздоровчого Центру, відповідно ст.ст. 123, 

149 Земельного кодексу України та керуючись Законом України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" районна рада 
 

вирішила: 
 

 1. Надати згоду Івано-Франківській обласній громадській організації 

«Християнська асоціація молоді та сім’ї» на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки яка належить Верховинському районному 

лісгоспу і знаходиться за межами населеного пункту села Верхній Ясенів 

урочище «Запідок» квартал №17 виділ 31 площею 0,99 га для будівництва та 

обслуговування будівель, а саме: Міжнародного, Міжконфесійного Духовного 

– Екологічного – Туристичного – Оздоровчого Центру, який включає в себе 

Маєток Святого Миколая, Дитячий Оздоровчий комплекс для дітей та людей з 

обмеженими функціональними можливостями, «Поляну Казок». 

 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять третя сесія) 

 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 
    

від  28 березня 2014 року 

     селище Верховина 

 

Про підсумки  виконання  

районного бюджету за 2013 рік 

 

 

 Виконання районного бюджету по доходах загального фонду за 2013 рік 

забезпечено в сумі 180234,3 тис.гривень, що становить 97,9 відсотка до 

уточненого плану на рік (184081,5 тис.грн.). 

 Власних надходжень до загального фонду районного бюджету поступило 

в сумі 8607,7 тис.гривень, що складає 71,4 відсотка до уточненого плану на 

звітний період (12056,8 тис.грн.). В порівнянні з 2012 роком надходження 

збільшились на 286,9 тис. гривень, або приріст складає 3,4 відсотка. 

Дотації вирівнювання з державного бюджету до районного бюджету 

надійшло в сумі 77458,7 тис.гривень, додаткової дотації з державного 

бюджету – 6011,1 тис.гривень, субвенції з державного та обласного 

бюджетів – 88156,9 тис.гривень. 

 До спеціального фонду районного бюджету надійшло доходів в сумі 

1833,7 тис.гривень, при уточненому плані – 1598,4 тис.гривень, що складає 

108 відсотків. Проти минулого 2012 року надходження збільшено на 631,4 

тис.гривень, або більше на 40,8 відсотка. 

Видаткова частина районного бюджету  за 2013 рік  виконана по загальному 

фонду в сумі 181950,4 тис.гривень, що становить 98,4 відсотка до уточненого 

плану на рік (184908,6 тис.грн.). Кредитування  по загальному фонду районного 

бюджету складає – 15 тис.гривень, при плані з урахуванням змін – 40 

тис.гривень. 

Обсяг виконання районного бюджету  по спеціальному фонду склав - 

1595,0 тис.гривень, що становить 82,1 відсотка до уточненого плану на рік 

(1941,9 тис.грн.).  

З резервного фонду районного бюджету спрямовано за  2013 рік – 72,3 

тис.гривень. 

 В звітному періоді в першу чергу здійснювались видатки на заробітну 

плату та інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей видатків. 

 

 



                

Виходячи з вищенаведеного, районна рада 

                                               

вирішила: 

 

1. Інформацію фінансового управління райдержадміністрації про 

підсумки виконання районного бюджету  за  2013 рік взяти до уваги 

(додається). 

2. Затвердити : 

- звіт про виконання районного бюджету за 2013 рік (додаток №1); 

- розподіл  резервного фонду районного бюджету згідно розпоряджень 

голови райдержадміністрації ( додаток №2). 

3. Керівникам   бюджетних   установ,   селищному  і   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  виконання річних планових 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  2013  рік 

 

 

 

Зведений бюджет  району за  2013 рік по доходах  виконано  на  97,7 

відсотка (при уточненому  плані – 208552,1 тис.грн., фактично надійшло до 

бюджету  району –   203800,0  тис.грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 

97,8 відсотка  (при  уточненому плані – 202994,7 тис.грн., фактично надійшло – 

198547,3 тис.грн.) та спеціальний фонд  - на 94,0 відсотка (при уточненому  

плані –  5557,4 тис.грн., фактично надійшло – 5252,7 тис.грн.).  

 

Власні  та закріплені  доходи загального фонду  бюджету району за 2013 

рік склали 15873,0 тис.гривень, або 93,1 відсотка до  затвердженого плану 

(17042,5 тис.грн.) та  80,5 відсотка  до уточненого плану на звітний період 

(19722,9 тис.грн.).  

 

В порівнянні з  надходженнями за 2012 рік, надходження зросли на 950,6 

тис.гривень, або  приріст складає 6,4 відсотка. 

 

Як свідчить динаміка надходжень до загального фонду бюджету 

Верховинського району найбільш вагомим доходним джерелом бюджету  

району є податок з доходів фізичних осіб, за рахунок якого сформовано 79,1 

відсотка ресурсів загального фонду. Обсяги цього податку проти відповідного 

показника минулого року зросли на 253,0 тис.гривень (з 12300,7 тис.грн. до 

12553,7 тис.грн.).   По інших платежах: у порівнянні з 2012 роком збільшились  

надходження плати за землю – на 228,3 тис.гривень, платежів від використання 

лісових ресурсів місцевого значення - 280,5 тис.гривень, надходжень від 

орендної плати за користування майном комунальної власності – 156,6 

тис.гривень, місцевих податків і зборів – на 38,2 тис. гривень. 

 

З джерел, які формують спеціальний фонд бюджету району, необхідно 

відмітити зростання  надходжень єдиного податку (з 1144,5 тис.грн. до 1273,5 

тис.грн.) коштів від продажу земель на 126,5 тис.гривень (з  18,0 тис.грн. на 

144,5 тис.грн.).  

 

Значну увагу приділяється виконанню власних надходжень загального 

фонду бюджету району. 

 

Динаміка фактичних надходжень дохідної частини  

загального фонду бюджету району по власних та закріплених доходах  за 2011, 

2012 та 2013 роки 

                                                                                                            тис.грн. 
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Динаміка надходжень до загального фонду бюджету 

Верховинського  району по основних платежах за 2011, 2012 та 2013 

роки 

                                                                                                                                               

                                                                                                                      тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Не забезпечили виконання уточнених  планових показників  власних 

доходів селищна та 15 сільських  рад: Верховинська селищна рада (93,2 відс.), 

Білоберізька (89,3 відс.), Буковецька (85,2 відс.), Голівська (95,7 відс.), 

Гринявська (95,3 відс.), Довгопільська (88,2 відс.), Замагорівська (89,3 відс.), 

Ільцівська (86,6 відс.), Красницька (93,7 відс.), Красноїлівська (93,6 відс.), 

108,5
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Криворівнянська (98,1 відс.), Перехресненська (90,2 відс.), Пробійнівська (76,2  

відс.), Стебнівська (87,0 відс.), Хороцівська (95,3 відс.), Яблуницька (78,0 відс.) 

сільські ради. 

 

Рівень виконання  місцевими радами уточнених планових 

показників  за 2013  рік   по власних надходженнях  наведено нижче: 

                                                                                                                 (відс.) 

 

 
 

  

 

 

 

 

 



Динаміка надходжень до спеціального фонду бюджету Верховинського  

району за 2011, 2012 та 2013 роки 

                                                                                              тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дотації вирівнювання  з державного бюджету  надійшло в  сумі  87578,4 

тис.гривень, що становить 100 відсотків до затвердженого плану. Додаткові 

дотації забезпечено також на  100 відсотків.  Субвенцій з Державного  та 

обласного бюджетів надійшло – 88376,2 тис.гривень і  становить 99,4 відсотка  

до  уточненого  плану на рік ( 88874,0 тис.грн.) . 

Виконання районного бюджету по доходах загального фонду за 2013 рік 

забезпечено в сумі 180234,3 тис.гривень, що становить  97,9 відсотка до 

уточненого плану на рік (184081,5 тис.грн.). 

Власних надходжень до загального фонду районного бюджету поступило 

в сумі 8607,7 тис.гривень, що складає 71,4 відсотка до уточненого плану на 

звітний період (12056,8 тис.грн.). В порівнянні з 2012 роком надходження 

збільшились на 286,9 тис.гривень, або приріст складає 3,4 відсотка. 

До спеціального фонду районного бюджету надійшло доходів в сумі 

1833,7 тис.гривень при уточненому плані – 1598,4 тис.гривень, що складає 108 

відсотків. Проти минулого 2012 року надходження збільшено на 631,4 

тис.гривень, або більше на 40,8 відсотка. 

Податковий борг  до загального та спеціального фондів місцевого 

бюджету станом на 01.01.2014 року становить 392,0 тис.гривень, а саме: по 

податку з доходів фізичних осіб - 71,9 тис.гривень, зборах за спеціальне 

використання лісових ресурсів - 88,9 тис.гривень, платі  за землю - 192,8 тис. 

гривень, єдиному податку – 36,7 тис.гривень, інших платежах – 1,7 тис.гривень. 
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Зведений бюджет  району за  2013 рік по видатках  виконано  на  97,1 

відсотка (при уточненому  плані – 210150,4 тис.грн., фактично використано 

коштів –   204004,6 тис.грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 98,1 відсотка  

(при  уточненому плані – 203735,9 тис.грн., фактично виконано – 199776,4 тис. 

грн.) та спеціальний фонд  - на 65,9 відсотка (при уточненому  плані –  6414,5 

тис.грн., фактично виконано – 4228,2 тис.грн.). 

У порівнянні з минулим роком обсяг видатків збільшився у цілому на 

19979,8 тис.гривень (на 10,9 відсотка).  

В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 35,3 

відсотка від обсягу бюджету, або 70582,2 тис.гривень, охорону здоров»я – 11,8 

відсотка  ( 23513,0 тис.грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення - 44,0 

відсотка (87969,5 тис.грн.), культуру – 3,2 відсотка (6479,7 тис.грн.). По 

відношенню до видатків минулого 2012 року вони зросли: по освіті на 6,8 

відсотка (4462,2 тис.грн.), охороні здоров»я –  2,8 відсотка (646,5 тис.грн.), 

соціальному захисту та соціальному забезпеченню - 22,8 відсотків (16346,1 тис. 

грн.), культурі – 4,2 відсотка (263,7 тис.грн.). 

        

 

 

 

Динаміка видатків загального фонду бюджету Верховинського 

району на галузі соціально-культурної сфери 

 за 2011, 2012 та 2013 роки 

 

                                                                                                тис. грн. 
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Структура видатків загального фонду бюджету  Верховинського 

району за 2013 рік 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                 тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка видатків загального фонду бюджету Верховинського 

району  за  2011, 2012, 2013 роки 

    тис. грн. 
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 Видаткова частина районного бюджету  за 2013 рік  виконана по 

загальному фонду в сумі 181950,4 тис.гривень, що становить 98,4 відсотка до 

уточненого плану на рік (184908,6 тис.грн.). Кредитування  по загальному фонду 

районного бюджету складає – 15 тис. грн., при плані з урахуванням змін – 40 тис. 

гривень. 
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0,2%

Продукти 

харчування; 2576,5; 

1%



Обсяг  виконання  районного  бюджету   по  спеціальному  фонду  склав  - 

1595,0  тис.гривень,  що  становить  82,1  відсотка  до  уточненого  плану  на  рік  

(1941,9 тис.грн.).  

З резервного фонду районного бюджету спрямовано за  2013 рік – 72,3 

тис.гривень. 

  З метою недопущення заборгованості по виплаті заробітної плати та за 

спожиті енергоносії протягом року одержано короткотермінові позички в 

управління Державного казначейства в районі на загальну суму  66637,2  тис. 

гривень, які погашено повністю. Крім того, із-за невиконання розрахункових 

обсягів кошика доходів районного бюджету, визначених у Законі України «Про 

Державний бюджет України на 2013 рік», за рахунок коштів єдиного 

казначейського рахунку  одержано 1115,0 тис.гривень середньострокової 

позики на умовах її повернення без нарахування відсотків за користування 

цими коштами. 

Проводились заходи щодо економії бюджетних коштів, внаслідок чого 

зекономлено 1086,3 тис.гривень. 

У ході виконання бюджету району першочергова увага приділялась 

фінансуванню захищених статей бюджету, зокрема, на заробітну плату 

працівників бюджетних установ з нарахуваннями із загального фонду 

використано 101422,7 тис.гривень, або на 5,3 відсотка більше відповідного 

показника 2012 року,  на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4063,0 

тис.гривень (на 9,9 відсотка більше), на трансферти населенню – 85519,4 тис. 

гривень ( на 23,1 відсотка більше).  

 Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету району 

станом на 01.01.2014 року  складає 2380,5 тис.гривень, з яких :  

- 484,0 тис.гривень - за придбанні товари і послуги; 

- 129,9 тис.гривень - по медикаментах; 

- 1030,1 тис.гривень – по продуктах харчування; 
- 306,6 тис.гривень – по оплаті послуг, інших видатках; 
- 109,1 тис.гривень -  по  видатках на  відрядження; 
- 21,4 тис.гривень - по комунальних послугах та енергоносіях; 

- 158,9 тис.гривень - по окремих заходах щодо реалізації  програм; 
- 89,3 тис.гривень –  по трансфертах  підприємствам, установам;  
- 49,9 тис.гривень – по інших виплатах населенню; 
- 1,3  тис.гривень -  по інших виплатах. 

Дебіторська заборгованість на звітну дату  по загальному фонду становить 
- 2,8 тис.гривень - централізована проплата за електроенергію та зв'язок по 
управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації. По 
спеціальному   фонду дебіторська заборгованість на звітну  дату відсутня. 

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 
01.01.2014 року становить - 470,2  тис.гривень. 

  Заборгованість із заробітної плати працівникам бюджетної сфери на 

01.01.2014 року відсутня. 

 

Начальник  фінансового  

управління райдержадміністрації                                Всеволод Ватаманюк 

 
 

 

 



  Додаток №1 

до рішення районної ради 

  від  28 березня  2014 року 

 

Звіт 

про виконання районного бюджету                                                                                                           

за  2013 рік              
                                                                                            

                                                                                                                                             (тис. грн.) 

 

Код 

платежу 

                 

                    

                       Найменування доходів 

Затверджено 

на 2013 рік з 

урахуванням 

змін 

Виконано 

за рік  

  

Загальний фонд – доходи 

  

11010000 Податок з доходів фізичних осіб 11846,2 8369,1 

11020200 Податок на прибуток підприємств і організацій , що 

належать до комунальної власності 

14,9 14,9 

21010000 Частина чистого прибутку, що вилучається до 

бюджету 

4,0 6,9 

22010300 Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації  3,2 3,2 

22020000 Плата за утримання дітей у школі- інтернаті 24,9 28,4 

22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та 

іншого майна, що знаходиться у комунальній 

власності 

157,8 179,4 

24060300 Інші надходження 5,8 5,8 

  

Разом  власних доходів 

 

12056,8 

 

 

8607,7 

41020100 Дотація вирівнювання, що одержується з 

Держбюджету  

77458,6 77458,6 

 

41020000             

 Додаткові дотації з державного бюджету  

 

 

6011,1 

 

 

6011,1 

41030000 Субвенції з Державного та обласного бюджету 88555 88156,9 

  

Разом доходів загального фонду 

 

 

184081,5 

 

180234,3 

 

 

21110000 

  СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

   

Надходження від відшкодування  втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва 

 

 

1,0 

 

 

2,2 

25000000 Власні надходження бюджетних установ 198 708 

41030000 Субвенції з державного та обласного бюджету 1499,4 1123,5 

 Разом доходів спеціального фонду 1698,4 1833,7 

  

Всього доходів загального і спеціального фондів 

  

 

185779,9 

 

182068 

 

 Загальний фонд- видатки   

010000 Державне управління  1355,9    1329 

070000 Освіта 63292,9  61489,5 

080000 Охорона здоров'я 23940,9   23513 



090000 Соцзахист та соцзабезпечення 88138,3  87956,5  

110000 Культура і мистецтво   4094,2     4022,6 

120000 Засоби масової інформації     647       647 

130000 Фізкультура і спорт   1140,1     1110,3 

160000 Сільське господарство        3           3,0 

170000 Транспорт, дорожнє господарство     702,6       460,2 

210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха 

      58,9         43,2 

250000 Видатки не віднесені до основних груп   1534,8    1376,1 

 Разом видатків загального фонду 184908,6 181950,4 

 Спеціальний фонд   

070000 Освіта       211,7      405,9 

080000 Охорона здоров'я       169,6        80,1 

090000 Соцзахист  та соцзабезпечення        -       196,6 

100000 Житлово- комунальне господарство       23,5         23,5 

110000 Культура і мистецтво       56,3        53,6 

130000 Фізкультура і спорт       10,0         - 

150000 Будівництво     214,0        139,1 

200000 Охорона навколишнього середовища         1,0         - 

210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха 

       7,4          7,4 

240000 Цільові фонди     758,4      209,8 

250000 Видатки не віднесені до основних груп     490,0      479,0 

 Разом видатків спеціального фонду    1941,9    1595,0 

 Всього видатків загального і спеціального фондів 186890,5 183560,4 

 

 

   Керуючий справами виконавчого  

   апарату районної ради                                                               Василь Магнич 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Додаток № 2 

  до рішення районної ради 

                           від 28 березня 2014 року  

 

ПЕРЕЛІК 

розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з якими виділено кошти 

з резервного фонду районного бюджету за 2013 рік 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Назва установи, 

якій виділено кошти 

 

Дата і номер  

розпорядження 

 

 

Сума (грн.)  

Назва заходів, на які 

направлено кошти 
Згідно 

розпо- 

ряд- 

ження 

Фактич 

но 

профі- 

нансо- 

вано 

1. Управління праці та 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

30.01.2013 р.  

№40 

3000 3000 Матеріальна допомога 

жительці села Красноїлля 

Бельмезі Л.Д. для відновлення 

житлового будинку, 

знищеного внаслідок  пожежі  

2. Районна державна 

адміністрація 

 

 

 

30.01.2013 р. 

№41 

 

 

5000 5000 

 

 

 

 

 

 

Кошти для придбання паливно 

- мастильних матеріалів   та 

передачі їх  філії 

«Верховинська ДЕД» з метою 

недопущення виникнення на 

об'єктах дорожнього 

господарства надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних з 

ускладненням погодних умов 

зимового періоду                         

 

3. Управління праці та 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації  

29.03.2013 р. 

№114 

 

 

3000 3000 

 

 

 

Матеріальна допомога: 

- Шикману М.Ю. жителю села 

Голошино для відбудови 

житлового будинку, 

знищеного внаслідок пожежі  

4. Районна державна 

адміністрація 

 

 

 

28.04.2013 р. 

№126 

5031 5031 Закупівля системи 

циркулярного виклику – 

програмно-апаратного 

комплексу АТРИС  з метою 

заміни морально застарілої 

системи інформування та 

оповіщення населення району 

про загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій 

природного та техногенного 

характеру 

 

5. Управління освіти, 

сім»ї, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації    

 

11.04.2013 р. 

№129 

7400 7400 Придбання генератора та 

забезпечення стійкої роботи 

електроенергетичного 

господарства в умовах 

надзвичайних ситуацій  в 

Криворівнянській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 



6. Районна державна 

адміністрація 

 

 

 

29.04.2013 р. 

№148 

10000 10000 Кошти за виконані роботи 

філії «Верховинська ДЕД» по 

відновленню проїзду до 

об’єктів життєзабезпечення 

с.Бистрець  

7. Районна державна 

адміністрація 

 

 

 

13.05.2013 р. 

№168 

3768,4 3768,4 Оплата послуг МКП 

«Косівміськводсервіс» за за 

надані послуги на об’єктах 

каналізаційних мереж в 

селищі Верховина, з метою 

недопущення виникнення 

надзвичайної ситуації 

8. Управління праці та 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

29.07.2013 р. 

№276 

500 500 Матеріальна допомога: 

- Савчук О.В. жит. селища 

Верховина для відбудови 

господарської будівлі, 

пошкодженої внаслідок 

пожежі 

9. Управління праці та 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

29.07.2013 р. 

№277 

500 500 Матеріальна допомога: 

- Дем’янюк П.М. жит. села 

Топільче для ремонту 

житлового будинку, 

пошкодженого внаслідок 

пожежі 

10. Управління праці та 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

29.07.2013 р. 

№278 

3000 3000 Матеріальна допомога: 

- Півнюк Г.М. жит. села 

Буковець для відбудови 

господарського комплексу, 

знищеного внаслідок пожежі 

11. Районна державна 

адміністрація 

 

 

 

19.08.2013 р. 

№294 

10000 10000 Для придбання паливно – 

мастильних  матеріалів  з 

метою запобігання 

виникнення пожеж  і 

оперативного реагування на 

них у пожежно-небезпечний 

період 

12. Управління праці та 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

 

21.08.2013 р. 

№298 

3000 3000 Матеріальна допомога: 

- Костюку В.Д. жит. села 

В.Ясенів  для відбудови 

житлового будинку, 

знищеного внаслідок пожежі 

13. Управління праці та 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

22.10.2013 р. 

№374 

1000 1000 Матеріальна допомога: 

- Кіцнаку Д.І. жит. села 

Голови для відбудови 

господарської будівлі, 

знищеної внаслідок пожежі 

14. Управління праці та 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

24.10.2013 р. 

№376 

1000 1000 Матеріальна допомога: 

- Семенюк М.І. жит. села 

Бережниця для відбудови 

літньої кухні, знищеної 

внаслідок пожежі 

15. Районна державна 

адміністрація 

 

 

 

05.11.2013 р. 

№392 

6000 6000 Для придбання паливно - 

мастильних матеріалів   та 

передачі їх  філії 

«Верховинська ДЕД» з метою 

недопущення виникнення на 



об'єктах соціальної сфери , 

транспортного господарства  

надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з відсутністю 

безперебійного транспортного 

сполучення з селами 

Пробійнівка, Гринява  

16. Управління освіти, 

сім»ї, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації   

 

07.11.2013 р. 

№394 

9128 9128 Кошти для ліквідації наслідків 

аварійного виходу  з ладу 

котельні Ільцівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

17. Управління праці та 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

02.12.2013 р. 

№412 

1000 1000 Матеріальна допомога: 

- Томащуку М.І. жит. села 

Буковець-Черетів для 

відбудови житлового будинку, 

знищеного внаслідок пожежі 

 

 

Всього спрямовано 72327,4 (сімдесят дві тисячі триста двадцять сім гривень сорок 

копійок). 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                      Василь Магнич 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять третя сесія) 

 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 
    

від  28 березня 2014 року 

     селище Верховина 

 

Про заходи  щодо економного і  

раціонального    використання 

бюджетних  коштів на  2014 рік 

 

Відповідно до п.7 ст.55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 

2014 року № 65 «Про економію державних коштів та недопущення витрат 

бюджету»,  районна рада  

вирішила: 

 

1. Затвердити заходи щодо економного і раціонального використання 

бюджетних коштів  на 2014 рік  (додаток 1). 

2. Головним розпорядникам коштів районного бюджету, керівникам 

структурних підрозділів  районної державної адміністрації забезпечити 

виконання передбачених заходів  та про проведену роботу  інформувати 

районну раду та районну державну адміністрацію  до 03 числа місяця, 

наступного за звітним кварталом. 

           3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

          

 

Голова районної ради                                                    Іван Маківничук 
 

 

 



 



Додаток №1 

від  28 березня 2014 року 

План заходів 

щодо  економного й раціонального використання бюджетних коштів на 2014 рік 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Виконавці Термін виконання 

1 2 3 4 

1 Припинити придбання автотранспортних засобів (крім 

автомобілів спеціального призначення), мобільних 

телефонів, ноутбуків, побутової техніки, оплату послуг 

мобільного зв'язку. 

 

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації, управління праці та 

соціального захисту населення 

райдержадміністрації, відділ культури і 

мистецтв райдержадміністрації, центральна 

районна лікарня, районна рада 

Упродовж року 

2 Припинити утворення нових бюджетних установ та 

комунальних підприємств.  

 

Районна рада Упродовж року 

3 Провести інвентаризацію прийнятих протягом 2009-2014 

років рішень стосовно утворення бюджетних установ і 

комунальних підприємств з визначенням доцільності їх 

подальшої діяльності. 

 

Районна рада Упродовж року  

4 Не допускати збільшення чисельності працівників 

бюджетних установ. Збільшення чисельності в зв'язку із 

збільшенням кількості учнів, вихованців, дітей, інших 

контингентів бюджетних установ, їх реорганізацією 

здійснювати в межах загальної штатної чисельності 

працівників бюджетних установ виключно в межах фонду 

оплати праці, затвердженого в місцевих бюджетах. 

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації, управління праці та 

соціального захисту населення 

райдержадміністрації, відділ культури і 

мистецтв райдержадміністрації, центральна 

районна лікарня, районна рада 

Упродовж року 

5 Припинити виплату грошової винагороди посадовим 

особам місцевого самоврядування за сумлінну безперервну 

Районна рада Упродовж року 



працю в органах виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, зразкове виконання трудових обов'язків. 

6    Тимчасове припинення встановлення доплат за виконання 

обов»язків тимчасово відсутніх працівників. 

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації, управління праці та 

соціального захисту населення 

райдержадміністрації, відділ культури і 

мистецтв райдержадміністрації, центральна 

районна лікарня, районна рада 

Упродовж року 

7   Припинити заповнення вакантних посад ( за винятком 

випадків коли даний захід приносить шкоду виробничому 

процесу). 

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації, управління праці та 

соціального захисту населення 

райдержадміністрації, відділ культури і 

мистецтв райдержадміністрації, центральна 

районна лікарня, районна рада 

Упродовж року 

8  Установлення та здійснення нарахування підвищень до 

посадових окладів (ставок), надбавок працівникам 

виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого в 

загальному та спеціальному фондах бюджету.   

  Установлення та здійснення нарахування доплат, допомог, 

винагород, премій, інших заохочувальних виплат 

працівникам в разі наявності вільного фінансового ресурсу 

по результатах 10 місяців, до кінця року 

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації, управління праці та 

соціального захисту населення 

райдержадміністрації, відділ культури і 

мистецтв райдержадміністрації, центральна 

районна лікарня, районна рада 

Упродовж року 

9   Розробити та затвердити по кожній бюджетній установі 

план заходів з енергозбереження, запровадивши його 

моніторинг та встановивши жорсткий режим економного 

використання енергоносіїв. 

 Забезпечити укладання бюджетними установами, 

організаціями і закладами договорів на 2014 рік на 

постачання енергоносіїв у межах встановлених 

обгрунтованих лімітів споживання з урахуванням 

необхідності дотримання жорсткої економії коштів. 

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації, управління праці та 

соціального захисту населення 

райдержадміністрації, відділ культури і 

мистецтв райдержадміністрації, центральна 

районна лікарня, районна рада, управління 

економіки райдержадміністрації. Контроль 

поставити на управління житлово-

комунального господарства 

райдержадміністрації 

До 10 квітня 2014 

року. Щоквартальна 

звітність. 

10   Розробити та затвердити план заходів з погашення Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту До 15 квітня 2014 



кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 

01.01.2014, за рахунок коштів загального та спеціального 

фондів місцевих бюджетів, а також зменшення обсягу 

дебіторської заборгованості. 

райдержадміністрації, управління праці та 

соціального захисту населення 

райдержадміністрації, відділ культури і 

мистецтв райдержадміністрації, центральна 

районна лікарня, районна рада 

року 

11    Припинити використання бюджетних коштів для 

проведення заходів з відзначення пам'ятних та історичних 

дат, професійних свят, ювілеїв підприємств, установ та 

організацій, а також ювілеїв і вшанування пам'яті видатних 

осіб та інших подій (крім заходів, пов'язаних з відзначенням 

200- річчям від дня народження Тараса Шевченка, Дня 

Конституції України, Дня незалежності України, Дня 

Перемоги і Дня пам'яті жертв голодоморів, інших 

загальнодержавних заходів та традиційних щорічних 

заходів). 

Управління економіки 

райдержадміністрації, управління освіти, 

сім’ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації, управління праці та 

соціального захисту населення 

райдержадміністрації, відділ культури і 

мистецтв райдержадміністрації, центральна 

районна лікарня, районна рада 

Упродовж року 

12   Планування видатків, пов’язаних із стимулюванням 

працівників кожної бюджетної установи, за умови 

забезпечення у повному обсязі за рахунок бюджетних 

коштів обов’язкових виплат із заробітної плати 

працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі 

стипендій, та видатків на проведення розрахунків за 

комунальні послуги та енергоносії всіх бюджетних установ, 

що належать до сфери управління відповідного 

розпорядника бюджетних коштів. 

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації, управління праці та 

соціального захисту населення 

райдержадміністрації, відділ культури і 

мистецтв райдержадміністрації, центральна 

районна лікарня, районна рада 

Упродовж року 

13 Здійснення управління бюджетними коштами в межах 

встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням 

ефективного, результативного, цільового та економного 

використання бюджетних коштів, належної організації та 

координації роботи розпорядників бюджетних коштів 

нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів. 

 

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації, управління праці та 

соціального захисту населення 

райдержадміністрації, відділ культури і 

мистецтв райдержадміністрації, центральна 

районна лікарня, районна рада 

Упродовж року 

14  Забезпечення внутрішнього контролю за повнотою 

надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань 

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації, управління праці та 

Упродовж року 



розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та 

одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними 

бюджетних коштів, за участю компетентних спеціалістів. 

 

соціального захисту населення 

райдержадміністрації, відділ культури і 

мистецтв райдержадміністрації, центральна 

районна лікарня, районна рада 

 

                Керуючий справами виконавчого 

                апарату районної ради                                                                                                                                           Василь Магнич 

                                               

                                                                



 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять третя сесія) 

 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 
    

від 28 березня 2014 року 

селище Верховина 

 

Про  внесення  змін  до  рішення  

районної  ради  від  03.02.2014 року 

«Про районний бюджет на 2014 рік»  

 

 

       Відповідно до Бюджетного кодексу України, рішення обласної ради від 

03.02.2014 року № 1192-27/2014 «Про внесення змін до обласного бюджету 

на 2014 рік» та  протоколів постійної комісії районної ради з питань бюджету 

і фінансів від 27.02.2014 року  №75, від 20.03.2014 року №76, від 27.03.2014 

року №77,  районна рада 

вирішила: 

 

1. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету по коду 41035000 «Інша субвенція» в сумі 126291,34 гривень, 

спрямувати їх головним розпорядникам коштів районного бюджету : 

 1.1 Центральній районній лікарні  по КФКВ 250403 КЕКВ 2210 в сумі 

5041,34 гривень (на запчастини для автомобілів швидкої допомоги ); 

 1.2. Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації по 

КФКВ 250403 КЕКВ 2240 в сумі 18000 гривень (облаштування внутрішнього 

санвузла у Стебнівській ЗОШ І-ІІ ст.); 

 1.3.  Фінансовому управлінню райдержадміністрації по КФКВ 250380 

КЕКВ 2620 в сумі 47000 гривень (на поточний ремонт Буковецького ДНЗ – 

25000 гривень, придбання інвентаря для Довгопільського ДНЗ – 15000 

гривень та Верховинській селищній раді, як переможцю обласного конкурсу 

«Населений пункт найкращого благоустрою» - 7000 гривень); 

1.4 Управлінню праці та соціальному захисту населення по КФКВ 090412 

КЕКВ 2730 в сумі 56250 гривень (проведення додаткових виплат ветеранам 

ОУН -УПА). 

 



2. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного 

бюджету по коду 41035000 «Інша субвенція» в сумі 124921 гривня, 

спрямувати  їх головним розпорядникам коштів районного бюджету : 

 

 

 

2.1 Центральній районній лікарні  по КФКВ 250403 КЕКВ 3110 в сумі 

50000 гривень ( на придбання автомобілів швидкої допомоги для сільських 

закладів охорони здоров’я); 

2.2 Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації по 

КФКВ 250403 КЕКВ 3110 в сумі 5000 гривень (на придбання комп’ютерної 

техніки для Білоберізької ЗОШ І-ІІІ ст.) та по КФКВ 250403 КЕКВ 3122 в 

сумі 7021 гривень (на будівництво каналізаційних мереж і споруд на 

території Красноїльської ЗОШ І-ІІІ ст.); 

2.3  Фінансовому управлінню райдержадміністрації по КФКВ 250380 

КЕКВ 3220 в сумі 62900 гривень (на реконструкцію вуличного освітлення в 

селі Устеріки по проекту ЄС та ПРОООН «Місцевий розвиток орієнтований 

на громаду» - 25000 гривень, на здійснення добудови приміщення 

Хороцівського НВК – 10000 гривень, та на виконання програми розвитку 

місцевого самоврядування Красноїльській  сільській раді – 27900 гривень). 

3.  Зменшити кошторисні призначення по управлінню освіти, сім’ї, молоді 

та спорту райдержадміністрації по КФКВ 250403 КЕКВ 2240 в сумі 18000 

гривень (облаштування внутрішнього санвузла у Стебнівській ЗОШ І-ІІ 

ступенів) та перепланувати їх на КФКВ 070201 КЕКВ 2240. 

       4. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів, що склався на 

початок року по загальному фонду районного бюджету в сумі  479626 

гривень  головним розпорядникам коштів районного бюджету: 

4.1 Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації - 

30000 гривень для оплати робіт з реконструкції шкільного стадіону та 

спортивного майданчика села Буковець (КФКВ 150101 КЕКВ 3132), 

передавши їх  до спеціального фонду(бюджету розвитку) районного 

бюджету;  

 4.2  Фінансовому управлінню райдержадміністрації – 36000 гривень на 

проведення співфінансування проектів - переможців четвертого обласного 

конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 

Перехресненському та  Стебнівському сільським бюджетам по 18000 гривень 

кожному, та передати зазначені призначення до спеціального 

фонду(бюджету розвитку) районного бюджету, збільшивши кошторисні 

призначення фінансового управління райдержадміністрації по спеціальному 

фонду в сумі 36000 гривень по КФКВ 250380 КЕКВ 3220 для подальшого 

спрямування їх Перехресненському та Стебнівському сільським бюджетам; 

4.3 Районній державній адміністрації – 413626 гривень, з них: 

- на Програму підвищення  ефективності  системи державного 

управління народногосподарським комплексом  району  -   200000 гривень, 



          - на Комплексну програму забезпечення правопорядку, боротьби із 

злочинністю  і корупцією, захисту прав і  свобод громадян  та здійснення 

профілактичних заходів з безпеки дорожнього руху та недопущення 

дорожньо-транспортних пригод –  30000 гривень; 

 - на Комплексну програму запобігання виникнення надзвичайних 

ситуацій та підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби 

Верховинського району до дій за призначенням – 20000 гривень; 

- на Комплексну програму інформаційно – аналітичної роботи в 

інтересах органів державної влади та управління протидії проявам 

терористичного характеру та організованій злочинній діяльності  і корупції  

на території Верховинського району–  15000 гривень; 

- на районну програму «Покращення та фінансова підтримка сфери 

житлово - комунальних послуг Верховинського району»  – 54526 гривень; 

- на цільову програму фінансування мобілізаційних заходів та 

цивільного захисту населення у Верховинському районі – 94100 гривень. 

    5. Зменшити бюджетні призначення головних розпорядників коштів 

районного бюджету в сумі 191490 гривень, з них по: 

 - відділу культури та мистецтв райдержадміністрації по КФКВ 110103  

КЕКВ 2250 в сумі 29000 гривень; 

- управління освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації по  

КФКВ 070201  КЕКВ 2240 в сумі 18000 гривень; 

- районної ради по КФКВ 010116 КЕКВ 2210 в сумі 144490 гривень.  

6. Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів: 

6.1 Районній державній адміністрації - 130000 гривень на цільову 

програму фінансування мобілізаційних заходів та цивільного захисту 

населення у Верховинському районі; 

6.2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації – 61490 гривень  по 

КФКВ 250380 КЕКВ 2240 «Програма соціально-економічного розвитку 

сільських населених пунктів району» для надання субвенції Красноїльському 

сільському бюджету на поточний ремонт ДНЗ «Дударик».  

         7. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів, що склався на 

початок року по спеціальному фонду районного бюджету  в сумі 51740,79 

гривень, з них: 

7.1 по спеціальному фонду (бюджету розвитку) головному 

розпоряднику коштів районного бюджету - фінансовому управлінню 

райдержадміністрації в сумі 6687 гривень для надання субвенції 

Гринявському сільському бюджету на погашення заборгованості по 

капітальному ремонту садочка в селі Гринява (КФКВ 250380 КЕКВ 3220); 

7.2 по спеціальному фонду (бюджету розвитку) головному 

розпоряднику коштів районного бюджету – центральній районній лікарні в 

сумі 29570 гривень на придбання автомобіля по програмі розвитку первинної 

медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини (КФКВ 081002 

КЕКВ 3110);  

7.3 по спеціальному фонду головному розпоряднику коштів районного 

бюджету -  фінансовому управлінню райдержадміністрації в сумі 15483,79 



гривень для надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг 

комунальної власності в населених пунктах, недофінансованих в 2013 році, з 

них Яблуницькому сільському бюджету – 10727,13 гривень (КФКВ 250354 

КЕКВ 3220) та Довгопільському сільському бюджету – 4756,66 гривень 

(КФКВ 250354 КЕКВ 2620).   

          8.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.  

           9. 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 

(позачергова двадцять третя сесія) 

 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 
   

  

від  28 березня 2014 року 

     селище Верховина 
 

 

 

Про створення тимчасової комісії  

 

 

 Відповідно до ст.43., ст. 48 Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні », розглянувши клопотання Буковецької сільської 

ради від 27.03. 

2014 року № 36/02.2-18 та Криворівнянської сільської ради від 27.03.2014 

року № 28, районна рада 

 

вирішила: 

 
1. Створити тимчасову комісію Верховинської районної ради, щодо 

вирішення питання у погодженні меж із суміжними 

землекористувачами у аспекті прокладання повітряної лінії 

електропередач 110 кВт « Яворів- Ільці ». 

 

2. Затвердити персональний склад тимчасової комісії згідно додатку.  

     

 

3. Доручити тимчасовій комісії провести  відповідну роботу, свої  

висновки та пропозиції подати  районній раді у місячний термін. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань підприємництва, туризму, лісового і сільського 

господарства, використання природних ресурсів та інвестицій. 

  

 

Голова районної ради                     Іван Маківничук 

 



             Додаток 

            до рішення районної ради  

            від 28 березня 2014 ро 

Склад 

тимчасової комісії Верховинської районної ради, щодо вирішення 

питання      

у погодженні меж із суміжними землекористувачами у аспекті 

прокладання  повітряної лінії електропередач 110 кВт « Яворів – Ільці ». 
1. Корнелюк Олег Дмитрович - голова комісії, депутат районної ради,                                                                           

2. Шкрібляк Дмитро Дмитрович- заступник голови комісії, депутат     

                                                           районної ради. 

3. Стефанюк Роман Петрович - секретар комісії –  депутат районної ради,   

                                                                                     директор ДП « 

Гринявське     

                                                                                         лісове господарство». 

Члени комісії: 

4. Александров Олександр Валерійович – депутат районної ради, 

директор   

                                                                         ДП « Верховинське лісове     

                                                                         господарство».                                                                            

5. Кікінчук Ярослав Миколайович –депутат районної ради. 

6. Кімейчук Василь Миколайович –  депутат районної ради, начальник   

                                                                управління праці та    

                                                               соціального захисту Верховинської     

                                                               районної державної адміністрації .  

7. Сваричевський Олександр  Михайлович –  депутат районної ради.  

8. Ванджурак Юрій Іванович – депутат районної ради, юрист- консульт  

ПП  «Зем Експерт- ІФ». 

9. Кумгир Роман Васильович – заступник технічного директора    

                                                       капітального будівництва ПАТ     

                                                       «Прикарпаттяобленерго»   (за згодою). 

10.  Озарко Володимир Іванович – начальник відділу  Державного                                                        

                                                           земельного агенства у Верховинському       

                                                           районі ( за згодою). 

11. Тинкалюк Юрій Іванович – головний лісничий районного лісгоспу 

                                                      ( за згодою) 

12.  Величко Олег Іванович – начальник управління агропромислового     

                                                  розвитку  районної державної адміністрації 

    ( за згодою). 

13.  Мицканюк Василь Миколайович – Верховинський селищний голова  

( за згодою). 

14.  Матаржук Мирослав Миколайович-  Буковецький сільський голова 

                                                                   ( за згодою). 

15.  Зеленчук Василь Іванович – Криворівнянський сільський голова  

                                                      ( за згодою). 



16.  Джоголюк Василь Михайлович –  Ільцівський сільський голова 

                                                               ( за згодою). 

17. Стефурак Юрій Юрійович – Кривопільський сільський голова 

                                                      ( за згодою). 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради             Василь Магнич 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять третя сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 28 березня 2014 року 

селище Верховина 
 

Про дозвіл центральній районній 

лікарні на продовження терміну 

оренди 

 

       Відповідно до статей 43 та 60 Закону України  «Про місцеве  

самоврядування  в Україні», розглянувши лист Верховинської центральної 

районної лікарні № 21/01-05 від13.01.2014 року та № 16/01-05 від 13.01.2014 

року, з метою раціонального використання майна спільної власності 

територіальних громад району, районна рада 

 

вирішила: 

 

1.Дозволити Верховинській центральній районній лікарні продовжити 

договори оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності 

територіальних громад району згідно з додатком. 

2. Дозволити Верховинській центральній районній лікарні продовжити 

договір оренди приміщення для ФАПу в селі Великий Ходак Ільцівської 

сільської ради згідно чинного законодавства. 

3. Верховинській центральній районній лікарні встановити розмір 

орендної плати за оренду майна, що належить до спільної власності 

територіальних громад району відповідно до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна» і Методики розрахунку орендної плати, 

затвердженої рішенням районної ради  від 25.06.2010 року. 

4.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 

 

 

   



Додаток 

до рішення районної ради  

 

                                                                         від 28 березня 2014року 

Перелік орендарів, яким продовжено термін дії договорів оренди 

комунального майна територіальних громад Верховинського 

району  

 

№ 

п

/

п 

Орендар Характеристика, 

адреса, площа 

об’єкта оренди  

Цільове 

використ

ання 

Договір 

оренди 

Продовж

ено 

1 Комунальне 

підприємство 

«Обласний 

аптечний 

склад» 

Окремо розташоване 

нежитлове 

приміщення,  

вул. Невестюка 2 

66,7 кв.м. 

Розміщен

ня аптеки 

№1  

з 06.02.2014 

по 06.02.2015 

1 рік 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого апарату  

районної ради                                                          Василь Магнич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять третя сесія) 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 28 березня 2014 року 

селище Верховина 
 

Про надання в оренду автомобіля 

 

       Відповідно до статей 43 та 60 Закону України  «Про місцеве  

самоврядування  в Україні», розглянувши лист селищної ради № 1-1/02-15/01 

від 08.01.2014 року, та № 111-1/02-15/01 від 27.03.2014 року з метою 

раціонального використання майна спільної власності територіальних громад 

району, районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Надати Верховинській селищній раді в оренду легковий автомобіль 

марки AUDI-80 1993 року виробництва, що належить до спільної власності 

територіальних громад району згідно з додатком. 

2.Голові районної  ради І.Маківничуку заключити договір оренди у 

відповідності до чинного законодавства. 

3. Встановити розмір орендної плати за оренду майна, що належить до 

спільної власності територіальних громад району відповідно до Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна» і Методики 

розрахунку орендної плати, затвердженої рішенням районної ради  від 

25.06.2010 року. 

4.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 

 

 

   



Додаток 

до рішення районної ради  

 

                                                                         від 28 березня 2014року 

Перелік майна спільної власності територіальних громад району 

Верховинського району що передається в оренду  

 

№ 

п/п 

Назва Номер кузова Держав ний 

номер 

Балансова 

вартість 

Термін 

оренди 

1 AUDI-

80 

2.0 E 

WAUZZZ8CZPA204517 77712ІВ 36404,00 1 рік 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого апарату  

районної ради                                                          Василь Магнич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять третя сесія) 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 28 березня 2014 року 

селище Верховина 
 

Про надання в оренду приміщення 

 

       Відповідно до статей 43 та 60 Закону України  «Про місцеве  

самоврядування  в Україні», розглянувши лист відділу Держземагенства у 

Верховинському районі № 07/01/17 від 13.01.2014 року, з метою 

раціонального використання майна спільної власності територіальних громад 

району, районна рада 

 

вирішила: 

 

1.Надати в оренду відділу Держземагентства у Верховинському районі 

приміщення що знаходиться за адресою: селище Верховина, вул. Франка, 33, 

та належить до спільної власності територіальних громад району згідно з 

додатком. 

2.Голові районної ради І.Маківничуку заключити договір оренди у 

відповідності до чинного законодавства 

3. Встановити розмір орендної плати за оренду майна, що належить до 

спільної власності територіальних громад району відповідно до Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна» і Методики 

розрахунку орендної плати, затвердженої рішенням районної ради  від 

25.06.2010 року. 

4.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 

 

   



Додаток 

до рішення районної ради  

 

                                                                         від 28 березня 2014 року 

Перелік майна спільної власності територіальних громад району 

Верховинського району, що надається в оренду  

 

№ 

п

/

п 

Орендар Характеристика, 

адреса, площа 

об’єкта оренди  

Цільове 

використан

ня 

Договір 

оренди 

Термін 

оренди 

1 Відділ 

Держземаген

тства у 

Верховинськ

ому районі 

Окремо розташоване 

нежитлове 

приміщення,  

вул. Франка, 33 

155,8 кв.м. 

Розміщення 

відділу 

Держземаге

нтства у 

Верховинсь

кому районі 

з 01.02.2014 

по 

01.02.2019 

5 років 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого апарату  

районної ради                                                          Василь Магнич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять третя сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 28 березня 2014 року 

селище Верховина 

 

Про вихід із складу засновників  

ДНЗ «Дитячий садок «Квітка 

Карпат»» с.Ільці 

  

 

       Відповідно  до статей  43 та 60 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши рішення Ільцівської сільської ради 

№15 від 11.03.2014 року та лист Ільцівської сільської ради № 02.2./12-1-18 

від17.03.2014 року, районна рада 

 

вирішила: 

 

1.Вийти із складу засновників ДНЗ «Дитячий садок «Квітка Карпат»» 

с.Ільці. 

2. Внести відповідні зміни до рішення районної ради від 24.06.1998 року 

«Про затвердження переліку підприємств та об’єктів, що належать до 

районної комунальної власності» виключивши з додатку № 2 переліку 

об’єктів комунальної власності району Ільцівський д/с. 

3. 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 

 

 

 

 

   



 

      

       
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять третя сесія) 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

 

від  28 березня  2014 року 

селище Верховина 
 

Про затвердження  

районних програм 

 

 Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України та інших 

нормативних актів, районна рада 
 

вирішила: 

 

1. Затвердити програми, які будуть фінансуватися з районного бюджету в 

2014 році: 

- Районна програма «Покращення та фінансова підтримка сфери житлово-

комунальних послуг Верховинського району» на 2014 рік; 

- Районна програма підвищення ефективності системи державного 

управління народногосподарським комплексом району на 2014 рік; 

- Районна програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та 

підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби 

Верховинського району до дій за призначенням на 2014 рік; 

- Комплексна програма інформаційно-аналітичної роботи в інтересах 

органів державної влади та управління, протидії проявам терористичного 

характеру та організованій злочинній діяльності і корупції на території 

Верховинського району; 

- Комплексна програма забезпечення правопорядку, боротьби із 

злочинністю і корупцією, захисту прав і свобод громадян та здійснення 

профілактичних заходів з безпеки дорожнього руху та недопущення 

дорожньо-транспортних пригод на 2014 рік; 

 

2. Контроль за виконанням 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 

(позачергова двадцять третя сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

від  28 березня 2014 року  
селище Верховина  
 
Про  комісію  по  визначенню  об’ємів 

лісозаготівлі, деревообробки та ефективності 

забезпечення   деревиною   деревообробних  

підприємств, підприємців та населення району 

                                                                                                                               

Використання необробленої деревини в попередні роки не відповідало 

розвитку ринкових відносин, не забезпечувало збереження унікальної 

природи Карпат, допускало вирубку молодих дерев (до 80-річних) і не 

дозволяло раціонально використовувати придатні до рубки категорії лісових 

ресурсів, багато масивів лісу є переспілими, пошкоджені буревіями, а їх 

суцільні рубки заборонені.  

Постійна комісія з питань підприємництва, туризму, лісового і 

сільського господарства, використання природних ресурсів та інвестицій з 18 

березня 2014 року (протокол № 22) організувала роботу комісії з участю 

представників лісотримачів (лісгоспів), лісокористувачів і переробників. 

Напрацюванням робочої групи комісії підтверджено відсутність 

справедливого, обґрунтованого та ефективного розподілу необробленої 

деревини через існуючу практику аукціонів,  невідповідність придбання лісу 

кількості працюючих та обсягу податкових платежів державі. Запропоновані 

нові механізми максимально враховують інтереси підприємств, підприємців і 

держави. Народна рада Верховинського району 26 березня в листі № 00002  

підтвердила, що фактичні умови проведення аукціонів з продажу 

необробленої деревини в Івано-Франківській області  не дають  захисту від 

недобросовісної конкуренції, а пропонований механізм продажу необробленої 

деревини має законодавчу підтримку законом про захист економічної 

конкуренції і не суперечитиме застосуванню комплексу нормативно-правових 

актів. З метою сприяння постійній роботі зазначеної комісії, відповідно до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши 

інформацію голови комісії по визначенню об’ємів лісозаготівлі, 

 



деревообробки та ефективності забезпечення деревиною деревообробних 

підприємств,   підприємців   та   населення   району  Івана  Доманського  про  

 

 

 

 

проведену комісією роботу з питань розподілу лісодеревини (протокол № 3 

від 26 березня 2014 року), районна рада  

 

                                              вирішила: 

 

   1. Затвердити рекомендований постійною комісією районної ради з 

питань   підприємництва,   туризму,   лісового   і   сільського   господарства,  

використання природних  ресурсів  та  інвестицій   склад комісії   по  

визначенню  об`ємів лісозаготівлі, деревообробки та ефективності 

забезпечення деревиною деревообробних підприємств, підприємців та 

населення району в кількості 16 осіб згідно з додатком. 

2. Взяти інформацію голови комісії по визначенню  об’ємів 

лісозаготівлі, деревообробки та ефективності забезпечення деревиною   

деревообробних підприємств, підприємців та населення району до відома та 

рекомендувати директорам ДП «Гринявське лісове господарство» 

(Р.Стефанюк),  ДП «Верховинське лісове господарство» (О.Александров) та 

Верховинському районному лісгоспу (Ю.Маковійчук) взяти рішення комісії 

(протокол № 3 від 26 березня 2014 року) до уваги при укладенні прямих 

договорів продажу-купівлі деревини суб’єктами підприємницької діяльності.  

         3. Доручити постійній комісії районної ради з питань підприємництва, 

туризму, лісового і сільського господарства, використання природних 

ресурсів та інвестицій щоквартально аналізувати роботу затвердженої комісії 

та вносити пропозиції щодо покращення її роботи. 

 4. Доручити райдержадміністрації в установленому законом порядку 

здійснювати системний аналіз лісозаготівельної діяльності господарюючих 

суб’єктів – лісотримачів (лісгоспів), лісокористувачів і переробників 

деревини – та інформувати постійну комісію районної ради з питань 

підприємництва, туризму, лісового і сільського господарства, використання 

природних ресурсів та інвестицій про господарські, правові та соціальні   

аспекти діяльності лісокористувачів і переробників деревини та ефективність 

функціонування даних суб’єктів підприємницької діяльності у 

лісопереробній галузі району. 

 5. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  

районної ради з питань підприємництва, туризму, лісового і сільського 

господарства, використання природних ресурсів та інвестицій. 

 

 

Голова районної ради                                                             Іван Маківничук 

 



           Додаток 

до рішення районної ради 

від 28 березня 2014 року 

 

 

Склад комісії 

по визначенню об’ємів лісозаготівлі, деревообробки та 

ефективності забезпечення деревиною деревообробних підприємств,  

підприємців та населення району 

 

1.Іван Доманський – голова комісії, заступник голови Народної Ради,  

директор  СП «Крона». 

2. Дмитро Шкрібляк – депутат районної ради, заступник голови комісії. 

3. Ігор Юр’єв – завідувач сектору з питань правової роботи районної 

державної адміністрації, секретар комісії. 

4. Світлана Уршеджук – заступник начальника управління, начальник 

відділу підприємництва і торгівлі управління економічного розвитку 

та торгівлі райдержадміністрації. 

5. Василь Коман – депутат районної ради. 

6. Іван Сліпенчук – депутат районної ради. 

7. Іван Шкіндюк – депутат обласної ради, начальник ДПІ в районі. 

8. Василь Федорчук – підприємець. 

9. Юрій Пониполяк – підприємець. 

10. Василь Маротчак – підприємець. 

11. Ігор Іванійчук – підприємець. 

12. Володимир Мицканюк –  підприємець. 

13. Василь  Скоматчук  –  підприємець,  директор  ПВКП  «Квадро». 

14. Олександр  Александров  –  директор  ДП  «Верховинське  лісове   

      господарство». 

15. Роман Стефанюк – директор ДП «Гринявське лісове господарство». 

16. Юрій Маковійчук – директор Верховинського районного лісгоспу. 

 

 
 
 
Керуючий справами виконавчого  

апарату районної ради       Василь Магнич 

 

 

 


