УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(позачергова двадцять восьма сесія)
РІШЕННЯ
від 27 січня 2015 року
селище Верховина
Про відміну рішення
районної ради від 05.01.2015 р.
«Про районний бюджет на 2015 рік»
Відповідно до Бюджетного кодексу України , Закону України від
28.12.2014 №79-УІІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо реформи міжбюджетних відносин», постанови Кабінету Міністрів
України від 14.01.2015 №6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам» та враховуючи протокол
засідання постійної комісії районної ради з питань бюджету і фінансів від
23.01.2015 № 98 районна рада
вирішила:
1.Відмінити рішення районної ради від 05.01.2015 «Про районний
бюджет на 2015 рік» та додатки 1-7 до нього.
1. 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
( позачергова двадцять восьма сесія)
РІШЕННЯ
від 27 січня 2015 року
селище Верховина
Про районний бюджет
на 2015 рік
Районна рада
ВИРІШИЛА:
1.
Визначити на 2015 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 212219,3 тис. гривень, в тому числі
доходи загального фонду районного бюджету 211839,3 тис. гривень, доходи
спеціального фонду районного бюджету 380,0 тис. гривень, у тому числі
бюджету розвитку 150,0 тис. гривень згідно з додатком 1 цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 212153,3 тис. гривень, в тому
числі видатки загального фонду районного бюджету 211773,3 тис. гривень,
видатки спеціального фонду районного бюджету 380,0 тис. гривень згідно з
додатком 3 цього рішення;
- повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету в
сумі 182,0 тис. гривень згідно з додатком 4 цього рішення;
- надання кредитів з районного бюджету у сумі 248,0 тис. гривень, у
тому числі надання кредитів із загального фонду 66,0 тис. гривень та надання
кредитів із спеціального фонду 182,0 тис.гривень згідно з додатком 4 цього
рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
районного бюджету на 2015 рік, в тому числі по загальному фонду 211773,3
тис. гривень та спеціальному фонду 380,0 тис. гривень за функціональною та
тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
згідно з додатком 3 цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів
районного бюджету у сумі 40,0 тис. гривень.
4. Затвердити на 2015рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5
цього рішення:
- субвенції місцевим бюджетам на виконання програми розвитку
місцевого самоврядування в Івано - Франківській області на 2011-2015 роки
(переможцям обласних конкурсів проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування ) 150,0 тис. гривень.

5. Затвердити на 2015 рік резервний фонд районного бюджету у сумі
100,0 тис. гривень.
6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду
районного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації,
виробами медичного призначення для індивідуального користування;
заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за
рахунок коштів резервного фонду бюджету.
7. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію
місцевих (регіональних) програм на загальну суму 2055,5 тис. гривень
згідно з додатком 6 цього рішення.
8. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в
першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення
розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання,
водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються
бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у
натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів
відповідних бюджетних асигнувань.
9. Відповідно до Бюджетного кодексу України (із внесеними змінами)
затвердити перелік закладів освіти та культури, які передаються з селищного
та сільських бюджетів на фінансування з районного бюджету згідно з
додатком 7 цього рішення.
10. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету на
2015рік належать надходження, визначені статтями 64, 66 Бюджетного
кодексу України, а також трансферти, що надаються районному бюджету з
Державного бюджету України, обласного бюджету та субвенції, що
передаються з інших місцевих бюджетів.
11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду
районного бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені
статтею 69-1 Бюджетного кодексу України та субвенції з обласного бюджету
місцевим бюджетам
на виконання програми розвитку
місцевого
самоврядування в Івано - Франківській області на 2011-2015 роки
(
переможцям обласних конкурсів проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування).
Джерелами формування у частині фінансування
є кошти, які
передаються з іншої частини бюджету .

Джерелами формування у частині кредитування є повернення кредитів
наданих на будівництво (реконструкцію) житла індивідуальним сільським
забудовникам та для підтримки малого і середнього підприємництва.
12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати
право фінансовому управлінню районної державної адміністрації
(В.Ватаманюк) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України позики на покриття тимчасових касових розривів районного
бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду,
в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного
казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за
користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця
поточного бюджетного періоду.
13. Надати право районній державній адміністрації за погодженням з
постійною комісією районної ради з питань бюджету і фінансів у міжсесійний
період здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету
за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів,
розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між
місцевими бюджетами з подальшим затвердженням на сесії районної ради.
14. Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації за
погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету і
фінансів при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої
класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування
районного бюджету з подальшим затвердженням на сесії районної ради.
15. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів, що склався на
01.01.2015 року по загальному фонду районного бюджету в сумі 2213,6 тис.
гривень головним розпорядникам коштів районного бюджету:
15.1Фінансовому
управлінню
райдержадміністрації
–
694,0
тис.гривень, з них:
на реалізацію заходів Програми соціально-економічного розвитку
сільських населених пунктів району, з яких за КФКВ 250380 КЕКВ 2620 –
233,0 тис. гривень (Верховинському селищному бюджету для погашення
заборгованості з проведення поточного ремонту ДНЗ «Сонечко» - 35,0
тис.грн., Замагорівському сільському бюджету для погашення заборгованості
з проведення поточного ремонту ДНЗ - 14,0 тис.грн., Красноїльському
сільському бюджету для погашення заборгованості з проведення поточного
ремонту ДНЗ - 24,0 тис.грн., на проведення співфінансування мікропроектів
громад, що реалізуються в рамках ІІІ фази Проекту ЄС та ПРООН «Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» наступним сільським бюджетам:
Білоберізькому, Ільцівському, Устеріківському та Перехреснянському
сільським бюджетам – 160,0 тис.грн.), за КФКВ 250380 КЕКВ 3220 – 36,0 тис.
гривень (проведення співфінансування проектів та програм розвитку
місцевого самоврядування Верховинській селищному та Стебнівському
сільському
бюджетам
по 18,0 тис.грн. кожному) передавши їх до
спеціального фонду (бюджету розвитку);
за КФКВ 250315 КЕКВ 2620 – 425,0 тис. грн. для спрямування у вигляді
іншої додаткової дотації (при набутті чинності Закону України від 15.01.5015

р. №1766 для врегулювання питань у відповідність до бюджетного та
трудового законодавства ) сільським бюджетам:
Білоберізькому – 13,0 тис. грн.,
Буковецькому – 26,0 тис. грн.;
Головівському – 24,0 тис. грн.;
Довгопільському – 19,0 тис. грн.;
Замагорівському – 51,0 тис. грн.;
Ільцівському – 25,0 тис. грн.;
Красницькому – 46,0 тис. грн.;
Криворівнянському – 25,0 тис. грн.;
Перехреснянському – 52,0 тис. грн.;
Стебнівському – 52,0 тис. грн.;
Устеріківському – 22,0 тис. грн.;
Хороцівському – 44,0 тис. грн.;
Яблуницькому – 26,0 тис. грн.
15.2 районній державній адміністрації – 1519,6 тис.гривень, з яких
- на виплату заробітної плати працівникам установ охорони
здоров»я – 907,9 тис. гривень;
- 60,0 тис. гривень на придбання медичного обладнання для
центральної районної лікарні
та 90,0 тис. гривень для проведення
капітального ремонту даху поліклінічного відділення центральної районної
лікарні, передавши зазначені кошти до спеціального фонду (бюджету
розвитку);
на реалізацію :
- Комплексної програми інформаційно-аналітичної роботи в інтересах
органів державної влади та управління, протидії проявам терористичного
характеру та організованій злочинній діяльності і корупції на території
району – 50,0 тис.гривень;
- Комплексної програми забезпечення правопорядку, боротьби із
злочинністю і корупцією, захисту свобод громадян та здійснення
профілактичних заходів з безпеки дорожнього руху та недопущення
дорожньо-транспортних пригод – 15,0 тис.гривень;
- Програми підвищення ефективності системи державного управління
народногосподарським комплексом району– 246,7 тис.гривень;
- Програми розвитку інвестиційної діяльності в районі – 10,0
тис.гривень;
- Цільової програми фінансування мобілізаційних заходів та
цивільного захисту населення в районі - 140,0 тис.гривень.
16. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів, що склався на
01.01.2015 року по спеціальному фонду районного бюджету (бюджету
розвитку) в сумі 47,1 тис.гривень головним розпорядникам коштів районного
бюджету:
16.1. відділу освіти райдержадміністрації – 20,4 тис.гривень для
погашення заборгованості по проведенню робіт з реконструкції шкільного
стадіону спортивного майданчика села Буковець за КФКВ 250403 КЕКВ 3132;
16.2 фінансовому управлінню райдержадміністрації – 26,7 тис.гривень
на реалізацію заходів Програми соціально-економічного розвитку сільських

населених пунктів району за КФКВ 250380 КЕКВ 3220, з них:
Красноїльському сільському бюджету для проведення співфінансування
програм розвитку місцевого самоврядування (погашення заборгованості з
проведення капітального ремонту будинку культури) – 20,0 тис.грн.,
Гринявському сільському бюджету для погашення заборгованості з
проведення капітального ремонту ДНЗ – 6,7 тис.грн.).
Фінансовому
управлінню
районної
державної
адміністрації
(В.Ватаманюк) внести уточнення у бюджетні призначення головних
розпорядників коштів районного бюджету з врахуванням їх пропозицій щодо
розподілу за функціональною та економічними ознаками.
17. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
18. Контроль за виконанням 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
( позачергова двадцять восьма сесія)
РІШЕННЯ
від 27 січня 2015 року
селище Верховина
Про комплексну програму
забезпечення містобудівною
документацією Верховинського
району на 2014 -2018 роки.
Розглянувши у відповідності до статті 43 Закону України « Про місцеве
самоврядування в Україні» комплексну програму забезпечення містобудівною
документацією Верховинського району на 2014-2018 роки, враховуючи
пропозиції постійної комісії районної ради з питань будівництва,
інфраструктури, житлово – комунального та дорожнього господарства,
районна рада
вирішила:
1. Затвердити
комплексну програму забезпечення містобудівною
документацією Верховинського району на 2014 -2018 роки ( додається ).
2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання основних
завдань реалізації цієї програми.
3. Затвердити план заходів на виконання комплексної програми
забезпечення містобудівною документацією Верховинського району на
2014 – 2018 роки на 2015 рік ( додається ).
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

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
( позачергова двадцять восьма сесія)
РІШЕННЯ
від 27 січня 2015 року
селище Верховина
Про звернення районної ради

Відповідно до частин 7,8 статті 49 Закону України « Про місцеве
самоврядування в Україні », районна рада
вирішила:
Схвалити текст звернення щодо виділення додаткових коштів для
забезпечення повноцінного функціонування бюджетної сфери Верховинського
району до Президента України Порошенка П.О., голови Верховної Ради України
Гройсмана В.Б., Прем»єр – міністра України Яценюка А.П., голови Івано –
Франківської обласної державної адміністрації Гончарука О.Р., голови ІваноФранківської обласної ради Скрипничука В.М. ( додається).

Голова районної ради

Іван Маківничук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(позачергова двадцять восьма сесія )
РІШЕННЯ
від 27 січня 2015 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
вирішила
1. Схвалити текст звернення щодо вжиття вичерпних заходів для
визнання світовою спільнотою та міжнародними організаціями й
об’єднаннями так званих ДНР і ЛНР терористичними організаціями і
запровадження нових санкцій проти Росії як країни-агресора, котра визнає і
підтримує терористичні організації – так звані ДНР і ЛНР.
2. Звернення надіслати до Президента України Петра Порошенка,
Голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана та Прем’єр-міністра
України Арсенія Яценюка (додається).
Голова районної ради

Іван Маківничук

Президенту України Петру Порошенку
Голові Верховної Ради України Володимиру Гройсману
Прем’єр-міністру України Арсенію Яценюку

Звернення
Депутати Верховинської районної ради Івано-Франківської області та
жителі славного Гуцульського краю глибоко стривожені активізацією
бойових дій на території України – в Луганській та Донецькій областях.
Вважаємо, що Президент України, парламент та Кабінет Міністрів України
мають вжити вичерпних заходів, щоб світ визнав так звані ДНР і ЛНР
терористичними організаціями. Та, перш за все, Україна повинна самостійно
визнати цей статус, закріпивши його юридично на рівні найвищого
законодавчого органу виконавчої влади в Україні. Переконані, що тоді у
світової спільноти, яка всіляко підтримує Україну, а також у міжнародних
організаціях та об’єднаннях з’явиться набагато більше підстав для
запровадження нових санкцій проти Росії як країни-агресора, котра визнає і
підтримує терористичні організації – так звані ДНР і ЛНР.
Ми вважаємо за доцільне, щоб Верховна Рада України невідкладно
ухвалила відповідні зміни до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» та
інших законів України.
1. Вимагаємо від Верховної Ради України прийняти закон про визнання
«ДНР» і «ЛНР» терористичними організаціями, а Росію – країною-агресором,
посібником терористів.
2. Вимагаємо від Кабінету Міністрів України формувати реєстр
терористичних організацій.
3. Вимагаємо від Кабінету Міністрів України здійснювати суворий
контроль за операціями, пов’язаними з фінансуванням та постачанням
матеріальних ресурсів, направлених у Луганську та Донецьку області, а також
перекриття всіх каналів фінансування терористів.
4. Вимагаємо від Верховної Ради України визначати території, на яких
діють терористичні організації, зонами з особливим режимом реалізації
владних повноважень, пересування населення, ведення торгівлі та здійснення
соціальних виплат.
5. Звернутися до гарантів безпеки України – США та Великобританії,
які 5-го грудня 1994 року уклали міжнародну угоду про неядерний статус
України, суворо дотримуватися умов Будапештського меморандуму про
нерозповсюдження ядерної зброї та гарантії державного суверенітету і
безпеки незалежній державі Україна.
Прийнято на позачерговій XXVІІІ сесії
районної ради шостого демократичного
скликання 27 січня 2015 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(позачергова двадцять восьма сесія )
РІШЕННЯ
від 27 січня 2015 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
вирішила
1. Схвалити текст звернення щодо недопущення приватизації
стратегічно важливих державних підприємств та виключення державних
лісгоспів і всіх лісогосподарських підприємств з переліку підприємств, з яких
знімається заборона на приватизацію.
2. Звернення надіслати голові Верховної Ради України Володимиру
Гройсману, Прем’єр-міністру України Арсенію Яценюку та органам
місцевого самоврядування і територіальним громадам регіону Гуцульщини.
(додається).
Голова районної ради

Іван Маківничук

Голові Верховної Ради України
Володимиру Гройсману
Прем’єр-міністру України
Арсенію Яценюку
Органам місцевого самоврядування
і територіальним громадам регіону Гуцульщини

Звернення
15 січня 2015 року Кабінет Міністрів України в порядку законодавчої
ініціативи вніс на розгляд Верховної Ради України проект Закону «Про
перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».
Даним законопроектом уряд пропонує дозволити приватизацію близько тисячі
державних підприємств, з посеред яких – цілий ряд стратегічно важливих для
розвитку держави.
За останні 20 років в Україні приватизовано 29 тисяч підприємств. В
результаті чимало енергогенеруючих компаній, «облгазів» та інших значущих
і визначальних для розвитку економіки підприємств опинилися в руках
олігархів. Вони отримують мільярдні статки, а терпить від цього народ.
Принагідно зазначимо, що у всьому світі жодна цивілізована країна не
виставляє на продаж прибуткові підприємства. Натомість у нашій державі
вони часто-густо продаються олігархам за безцінь. Держава ж отримує лише
разову, тимчасову вигоду.
По-друге, урядовою ініціативою передбачено приватизацію всіх
державних лісогосподарських об’єднань разом з майновими комплексами
держлісгоспів з лісовідновлення, лісорозведення та охорони лісу, а також
лісництв, мисливських господарств тощо. Такої злочинної ініціативи
допустити не можна, адже споконвіків нас, гуцулів, жителів Карпатського
краю зігрівав і годував ліс. Горяни будували житло, збирали гриби і ягоди та
інші дари лісу, а на високогірних полонинах ґаздували – випасали отари
овець, череди корів, виробляли екологічно чисті продукти харчування – сир,
бринзу, вурду, масло. Тепер усе народне добро, яким розпоряджалися
споконвіку наші діди і прадіди, робиться спроба віддати новим олігархам.
Такого самоуправства гуцульська громада не потерпить і не допустить ніколи.
Тим більше, що у низинних регіонах України землі розпайовано, і кожен
громадянин отримав відповідну земельну частку. У гірських регіонах, де
чорноземи відсутні, а земля на 70-80 відсотків вкрита лісом – люди не
отримали нічого. Нашими руками, руками наших попередників був
посаджений ліс, ми його доглядаємо, а отже він повинен забезпечувати
життєдіяльність теперішнім і прийдешнім поколінням гуцулів. Ми на це
маємо повне право.
Тому ми, депутати районної ради високогірного Верховинського району
Івано-Франківської області вимагаємо:

1.Залишити у державній власності всі стратегічно важливі державні
підприємства України.
2. Переглянути перелік раніше приватизованих державних підприємств і
провести націоналізацію таких підприємств, а також стратегічно важливих
об'єктів народного господарства.
3. Виключити державні лісгоспи і всі лісогосподарські підприємства з
переліку підприємств, з яких знімається заборона на приватизацію.
Вважаємо за доцільне доручити профільним парламентським комітетам
розробити проект закону «Про передачу лісового фонду у власність
територіальних громад лісогосподарських регіонів України» та внести на
розгляд Верховної Ради України.

Прийнято на позачерговій XXVІІІ сесії
районної ради шостого демократичного
скликання 27 січня 2015 року

