УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
( позачергова двадцять восьма сесія)
РІШЕННЯ
від 05 березня 2015 року
селище Верховина
Про звільнення від оплати
за харчування дітей у дошкільних
навчальних закладах
Розглянувши лист районної державної адміністрації від 23.02.2015
№360/01-12/23 щодо надання пільги на оплату за харчування дітям у
дошкільних навчальних закладах в 2015 році, керуючись Законами України
―Про дошкільну освіту‖ від 11.07.2001 №2628-ІІІ, ―Про Державний бюджет
України на 2015 рік‖ від 28.12.2014 №80-VIII, ‖Про внесення змін та визнання
такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України‖ від
29.12.2014 №76-ІІІ, ‖Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям‖ від 01.06.2000 №1768-ІІІ, відповідно до наказу Міністерства освіти і
науки України ―Про затвердження Порядку встановлення оплати для батьків
за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних
навчальних закладах‖ від 21.11.2002 №667 та враховуючи рекомендації
постійних комісій районної ради з питань освіти, дошкільного виховання,
молоді і спорту та з питань бюджету і фінансів, районна рада
вирішила:
1.Звільнити у дошкільних навчальних закладах від оплати за харчування
в 2015 році дітей з сімей пільгових категорій (які потребують першочергової
соціальної підтримки) на 100% згідно списку /додаток 1/.
2.Звільнити у дошкільних навчальних закладах від оплати за харчування
в 2015 році дітей з сімей пільгових категорій на 50% згідно списку
/додаток 2/.
3. Дозволити відділу освіти райдержадміністрації протягом 2015 року у
межах кошторисних призначень звільняти від оплати за харчування у
дошкільних навчальних закладах дітей з сімей пільгових категорій (в тому
числі дітей з сімей воїнів АТО).
4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, дошкільного виховання, молоді і спорту
/М.Федорчак/.
Голова районної ради
Іван Маківничук

Додаток 1

Список дітей з сімей пільгових категорій в дошкільних навчальних
закладах Верховинського району для надання пільг по оплаті за
харчування в 2015 році
№
п/п
1
2
1
2
3
1
1
1
2
3
1
2

ПІБ дитини

Статус
%
сім’ї
пільги
Верховинський ДНЗ «Сонечко»
Колотило Іван Юхимович
100
Колотило Таїсія Юхимівна
100
Верховинський НВК
Юрюк Яна Юріївна
100
Слюсарчук Валерія Русланівна
100
Грібанова Софія Дмитрівна
м/з
100
Білоберізький ДНЗ «Теремок»
Рибчук Ірина Степанівна
100
Головівський ДНЗ «Ластівка»
Бойчук Валентин Романович
100
Довгопільський ДНЗ «Струмок»
Освіцінський Денис Сергійович
100
Миронюк Володимир Іванович
100
Миронюк Людмила Іванівна
100
Ільцівський ДНЗ «Квітка Карпат»
Мойсюк Ярослав Васильович
м/з
100
Сумарук Ігор Миколайович
100

Примітка
переселенці
-«інвалід
нужденні умови
нужденні умови
нужденні умови
опікунство
нужденні умови
нужденні умови
-«-

1

Сарана Ірина Валеріївна
100
Криворівнянський ДНЗ «Червона шапочка»
Плитчук Костянтин Ярославович
м/з, б/д
100
Сокололвський Ярослав Петрович
100
Перехресненський ДНЗ «Дивокрай»
Курильчук Василь Васильович
б/д
100
Курильчук Михайло Васильович
-«100
Стебнівський ДНЗ «Гуцулочка»
Кочерган Іван Федорович
б/д
100
Кочерган Марина Федорівна
-«100
Кочерган Галина Федорівна
-«100
Черемошнянський ДНЗ «Дзвіночок»
Рильчук Владислав Михайлович
100
Яблуницький НВК
Кишляк Марія Дмитрівна
100

2

Кишляк Софія Дмитрівна

3
1
2
1
2
1
2
3
1

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

100

нужденні умови
сирота
(опікунство)
нужденні умови
нужденні умови
нужденні умови
нужденні умови
-«нужденні умови
-«-«Батько в АТО
нужденні умови
(мати інвалід)
-«-

Василь Магнич

Додаток 2

Список дітей з сімей пільгових категорій в дошкільних навчальних
закладах Верховинського району для надання пільг по оплаті за
харчування в 2015 році
№
ПІБ дитини
Статус
%
Примітка
п/п
сім’ї
пільги
Верховинський ДНЗ «Сонечко»
1 Зуб’юк Мирослава Володимірівна
м/з
50
2 Коржук Павло Миколайович
б/д
50
3 Янюк Віталія Дмитрівна
м/з
50
4 Дрислюк Дмитро Юрійович
м/з
50
5 Дячук Олександра Володимирівна
м/з
50
6 П’ятнюк Роман Романович
б/д
50
7 П’ятнюк Таїсія Василівна
б/д
50
8 Антемійчук Аліна Ярославівна
м/з
50
9 Бровчук Анастасія Василівна
б/д
50
10 Антіпов Микола Петрович
б/д
50
11 Пип’юк Денис Миколайович
б/д
50
12 Чуплак Богдан Васильович
м/з
50
13 Стефлюк Тетяна Іванівна
б/д
50
14 Стефлюк Олександр Іванович
-«50
15 Літинський Борис Володимирович
б/д
50
16 Літинський Назарій Володимирович
-«50
17 Савчук Юлія Дмитрівна
б/д
50
18 Савчук Василь Дмитрович
-«50
19 Савчук Давид Дмитрович
-«50
20 Майсак Олександра Ігорівна
б/д
50
21 Ілюк Софія Василівна
б/д
50
22 Ілюк Роман Іванович
б/д
50
23 Остафійчук Ірина Василівна
м/з
50
24 Остафійчук Наталія Василівна
-«50
Верховинський НВК
1 Федорчук Дарина Петрівна
м/з
50
2 Зузяк Ірина Василівна
м/з
50
3 Зеленчук Дмитро Дмитрович
м/з
50
4 Глушко Ілля Володимирович
б/д
50
5 Соколовський Андрій Васильович
м/з
50
6 Соколовський Антон Васильович
-«50
7 Віндик Вероніка Ярославівна
б/д
50
8 Віндик Іван Ярославович
-«50
9 Юрюк Тетяна Юріївна
м/з
50
10 Кварцяна Валентина Віталіївна
м/з
50
11 Кварцяний Борис віталійович
-«50
12 Кварцяна Діана Віталіївна
м/з
50
13 Вітрова Христина Миколаївна
м/з
50
14 Замореняк Софія Миколаївна
б/д
50

Чупирчук Софія Володимирівна
м/з
50
Сорохан Марія Василівна
м/з
50
Каратчук Роман Володимирович
м/з
50
Каратчук Софія Володимирівна
-«50
Зеленчук Наталія Василівна
м/з
50
Зеленчук Арсен Васильович
м/з
50
Трач Андрій Русланович
м/з
50
Ілійчук Павло Мирославович
м/з
50
Білоберізький ДНЗ «Теремок»
1 Крайнічук Олександр Сергійович
м/з
50
2 Досяк Антон Васильович
м/з
50
3 Замореняк Соломія Михайлівна
м/з
50
4 Шарабуряк Таїсія Дмитрівна
м/з
50
Буковецький ДНЗ «Світлячок»
1 Кермощук Андрій Дмитрович
м/з, б/д
50
2 Потяк Назарій Михайлович
м/з
50
3 Федорович Христина Василівна
м/з
50
4 Шкрібляк Григорій Ярославович
м/з
50
5 Бощук Василь Васильович
м/з
50
6 Бощук Марія Василівна
-«50
7 Шуфлетюк Тарас Ярославович
б/д
50
8 Шуфлетюк Ярослав Ярославович
-«50
Верхньоясенівський ДНЗ «Гуцулятко»
1 Кречуняк Михайло Михайлович
м/з
50
2 Чупрінчук Соломія Миколаївна
м/з
50
3 Кімейчук Артем Андрійович
м/з
50
4 Кімейчук Олександр Андрійович
-«50
5 Несторук Софія Володимирівна
м/з
50
Головівський ДНЗ «Ластівка»
1 Гавучак Аліна Іванівна
м/з
50
2 Гавучак Андрій Іванович
-«50
3 Дроняк Ігор Віталійович
м/з
50
4 Дроняк Віталіна Віталіївна
-«50
5 Зеленська Ольга Василівна
м/з
50
6 Кундак Павло Валерійович
м/з
50
7 Мокан Христина Василівна
м/з,б/д
50
8 Прокіп’юк Олександр Дмитрович
б/д
50
9 Томейчук Софія Іванівна
б/д
50
10 Ткачук Євгенія Василівна
б/д
50
11 Ткачук Соломія Василівна
-«50
Грамітнянський ДНЗ «Веселка»
1 Сливчук Софія Іванівна
м/з
50
2 Танасійчук Анастасія Іванівна
б/д
50
3 Танасійчук Євгенія Іванівна
-«50
4 Танасійчук Михайло Іванович
-«50
5 Лабудяк Юрій Танасійович
б/д
50
15
16
17
18
19
20
21
22

6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
1

Коржук Іван Васильович
б/д
50
Коржук Анна Василівна
-«50
Куриндаш Володимир Юрійович
м/з
50
Рибенчук Ольга Андріївна
м/з
50
Федорчак Володимир Русланович
б/д
50
Довгопільський ДНЗ «Струмок»
Гайфер Вадим Іванович
м/з
50
Поп’юк Марія Олександрівна
м/з
50
Дарій Марія Юріївна
б/д
50
Дарій Софія Юріївна
-«50
Зюбак Василь Петрович
б/д
50
Зюбак Марія Петрівна
-«50
Павучак Олександра Мар’янівна
м/з
50
Павучак Романа Мар’янівна
-«50
Фреюк Костянтин Іванович
м/з
50
Бойчук Іван Борисович
м/з
50
Шкіряк Анастасія Олександрівна
м/з
50
Шкіряк Артем Олександрович
-«50
Пецей Михайло Ігорович
м/з
50
Замагорівський ДНЗ «Лісова казка»
Харук Вікторія Василівна
б/д
50
Ілюк Христина Юріївна
б/д
50
Несторук Маркіян Іванович
б/д
50
Мартищук Микола Юрійович
б/д
50
Мартишук Дмитро Васильович
м/з
50
Мартищук Сергій Васильович
-«50
Семенюк Маргарита Василівна
б/д
50
Семенюк Христина Василівна
б/д
50
Мартищук Іван Миколайович
б/д
50
Шкіндюк Артем Тарасович
м/з
50
Савків Іван Віталійович
б/д
50
Савків Руслан Віталійович
-«50
Сливчук Владислав Віталійович
б/д
50
Сливчук Марія Віталіївна
б/д
50
Кікінчук Ганна Іванівна
м/з
50
Кікінчук Юрій Іванович
-«50
Ільцівський ДНЗ «Квітка Карпат»
Білак Матвій Васильович
м/з
50
Сливчук Віра Михайлівна
б/д
50
Сливчук Віктор Михайлович
-«50
Бойчук Богдан Богданович
м/з
50
Данилюк Вікторія Василівна
б/д
50
Данилюк Владислав Васильович
-«50
Рогатинюк Андрій Іванович
б/д
50
Красноїльський ДНЗ «Дударик»
Мінайлюк Віта Іванівна
б/д
50

Дідушко Іван Іванович
м/з, б/д
50
Дідушко Марія Іванівна
-«50
Мельничук Юлія Миколаївна
м/з
50
Кіцнак Василь Іванович
б/д
50
Маротчак Михайло Іванович
м/з
50
Жикаляк Іван Миколайович
м/з
50
Кімейчук Марія Василівна
м/з
50
Ватащук Василь Васильович
м/з
50
Бельмега Вікторія Дмитрівна
б/д
50
Криворівнянський ДНЗ «Червона шапочка»
1 Гутинюк Анатолій Васильович
м/з, б/д
50
2 Гутинюк Олександр Васильович
-«50
3 Палюх Назарій Юрійович
м/з
50
4 Германюк Павло Васильович
б/д
50
5 Коровчук Ангеліна Миколаївна
б/д
50
6 Коровчук Христина Миколаївна
-«50
7 Рибенчук Олександра Дмитрівна
м/з
50
8 Гаврилюк Степан Васильович
м/з
50
9 Динисюк Уляна Іванівна
м/з
50
Перехресненський ДНЗ «Дивокрай»
1 Мицкан Михайло Михайлович
м/з
50
2 Мицкан Іван Михайлович
-«50
3 Мицкан Дмитро Михайлович
-«50
4 Дутчак Роман Васильович
м/з
50
5 Дутчак Анатолій Васильович
-«50
6 Дутчак Микола Васильович
-«50
7 Бельмега Іван Васильович
м/з
50
8 Микитейчук Христина Іванівна
м/з
50
9 Кіщук Надія Іванівна
м/з
50
10 Маротчак Василь Петрович
б/д
50
11 Корнелюк Марія Василівна
б/д
50
12 Іванчук Іванна Дмитрівна
б/д
50
Стебнівський ДНЗ «Гуцулочка»
1 Аксюк Іванна Михайлівна
м/з, б/д
50
2 Дідушко Богдана Іванівна
м/з
50
3 Мегедин Іван Васильович
м/з
50
4 Аксюк Василь Васильович
м/з
50
5 Гачковська Олександра Мирославівна
м/з
50
Черемошнянський ДНЗ «Дзвіночок»
1 Шкундеюк Ігор Іванович
м/з
50
2 Лебердюк Максим Романович
м/з
50
3 Лебердюк Христина Романівна
-«50
4 Оринчук Василь Іванович
м/з
50
5 Мотуз Юрій Михайлович
м/з, б/д
50
6 Мотуз Вероніка Михайлівна
-«50
7 Малиш Дмитро Степанович
м/з
50
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Малиш Христина Степанівна
-«Рубаняк Василь Михайлович
б/д
Рубаняк Марія Михайлівна
-«Рубаняк Святослав Михайлович
-«Лозінський Станіслав Степанович
м/з
Лозінський Ростислав Степанович
-«Хороцівський НВК
Полянчук Андрій Анатолійович
м/з
Пантелюк Анастасія Вікторівна
м/з
Олексюк Юлія Василівна
м/з
Данилюк Христина Василівна
м/з
Данилюк Віра Дмитрівна
м/з
Данилюк Надія Дмитрівна
-«Яблуницький НВК
Ватащук Антоніна Іванівна
м/з
Ватащук Іванна Іванівна
-«Ватащук Андрій Іванович
-«Величко Артем Миколайович
б/д
Величко Олексій Миколайович
-«Гарватюк Валерія Валеріївна
б/д
Гожда Олександр Олександрович
м/з
Грималюк Едуард Олександрович
б/д
Дмитроняк Софія Василівна
б/д
Кубайчук Василь Юрійович
м/з
Кубайчук Марія Юріївна
-«Кубайчук Йосип Петрович
м/з
Левицька Антоніна Тарасівна
м/з
Левицький Іван Миколайович
м/з
Маротчак Іванна Іванівна
м/з
Матійчук Марія Василівна
м/з
Матійчук Олексій Васильович
-«Мокан Марія Дмитрівна
б/д
Погарняк Ангеліна Богданівна
м/з, б/д
Сливчук Оксана Романівна
м/з
Федорчак Антоніна Миколаївна
м/з
Федорчак Владислав Володимирович
б/д
Федорчак Евеліна Володимирівна
-«Федорчак Роман Михайлович
м/з
Федорчук Валентина Іванівна
м/з, б/д
Федорчук марія Іванівна
-«Шульга Анастасія Віталіївна
м/з
Шульга Арсеній Віталійович
-«Шульга Таїсія Віталіївна
-«-

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Василь Магнич

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
( позачергова двадцять восьма сесія)
РІШЕННЯ
від 05 березня 2015 року
селище Верховина
Про виконання рішення районної ради
від 05. 01. 2015 року «Про депутатський
запит Р. Стефанюка»
Районна рада
вирішила:
1.Інформацію начальника філії «Верховинська ДЕД» Ватаманюка М. В.
щодо негайного відновлення мосту в центрі села Голошино взяти до
уваги (додається ) .
2.Рішення районної ради від 05. 01. 2015 року «Про депутатський запит
Р. Стефанюка» зняти з контролю.
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УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
( позачергова двадцять восьма сесія)
РІШЕННЯ
від 05 березня 2015 року
селище Верховина
Про підсумки виконання
районного бюджету
за 2014 рік
Районний бюджет за 2014 рік по доходах загального та спеціального
фондів виконано на 100,1 відсотка (при уточненому плані – 199389,1 тис.
грн., фактично надійшло доходів – 199398,5 тис.грн.).
Власних надходжень до загального фонду районного бюджету
поступило в сумі 8637,6 тис.гривень, що складає 98,1 відсотка до уточненого
плану на звітний період (8797,8 тис.грн.).
Спеціальний фонд забезпечено на 154,8 відсотка (при уточненому плані
992,0 тис.грн., фактично надійшло до районного бюджету – 1535,9 тис.грн.).
Дотації вирівнювання з Державного бюджету до районного бюджету
надійшло в сумі 90807,5 тис.гривень, додаткової дотації з державного
бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів –
1422,6 тис.гривень, або в запланованому обсязі. Субвенцій з Державного та
місцевих бюджетів – 96994,9 тис.гривень, або 99,6 відсотка до уточненого
плану на звітний період ( 97369,2 тис.грн.) .
Видаткова частина районного бюджету за 2014 рік виконана на 98,4
відсотка (при уточненому плані – 199835,0 тис.грн., використано – 196660,3
тис.грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 98,2 відсотка (при уточненому
плані – 198358,6 тис.грн., фактично використано – 194782,7 тис.грн.) та
спеціальний фонд - на 127,2 відсотка (при уточненому плані – 1476,4 тис.
грн., фактично використано – 1877,6 тис.грн.).
Заборгованість із заробітної плати працівникам бюджетної сфери на 01
січня 2015 року складала 1255,4 тис.гривень, яка на даний час погашена
повністю.
З резервного фонду районного бюджету спрямовано за 2014 рік – 64,5
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 2014 рік взяти до уваги
(додається).
2. Затвердити :
- звіт про виконання районного бюджету за 2014 рік (додаток №1);
- розподіл резервного фонду районного бюджету згідно розпоряджень
голови районної державної адміністрації ( додаток №2).
3. Керівникам бюджетних установ, селищному та сільським головам
вжити заходів щодо дотримання штатно - кошторисної дисципліни,
раціонального використання бюджетних коштів, мобілізації доходних джерел
до загального та спеціального фондів бюджету з метою забезпечення
планових річних показників.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань бюджету і фінансів (М Нечай).

Голова районної ради

Іван Маківничук

Довідка
про виконання бюджету району
та районного бюджету за 2014 рік

Зведений бюджет району за 2014 рік по доходах виконано на 100,2
відсотка (при уточненому плані – 221800,6 тис.грн., фактично надійшло до
бюджету району – 222338,5 тис.грн.), з яких загальний фонд бюджету - на
99,8 відсотка (при уточненому плані – 216956,5 тис.грн., фактично надійшло
– 216509,8 тис.грн.) та спеціальний фонд - на 120,3 відсотка (при уточненому
плані – 4844,1 тис.грн., фактично надійшло – 5828,7 тис.грн.).
Власні та закріплені доходи загального фонду бюджету району за 2014
рік склали 16349,8 тис.гривень, або 104,0 відсотка до затвердженого плану
(15725,7тис.грн.) та 100,5 відсотка до уточненого плану на звітний період
(16275,7 тис.грн.).
В порівнянні з надходженнями за 2013 рік, надходження зросли на
480,1 тис. гривень, або приріст складає 3,0 відсотка.
Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів забезпечено на 98,6 відсотка ( при уточненому плані –12888,4
тис.грн., фактично надійшло до бюджету району – 12702,6 тис.грн.).
Найбільший відсоток виконання планових показників за звітний період
досягнуто по слідуючих платежах і понад план одержано:
- платежі за спеціальне використання лісових ресурсів (128,2 відс., або
268,1 тис.грн.);
- місцеві податки і збори (103,8 відс., або 15,7 тис.грн.);
- надходження від орендної плати за користування майном комунальної
власності (108,5 відс., або 7,5 тис.грн.).
Не забезпечили виконання затверджених планових показників по
власних доходах 11 місцевих бюджетів:
-

Верховинський (99,0 відс.);
Бистрецький (88,6 відс.);
Буковецький (95,3 відс.);
Довгопільський (95,7відс.);
Ільцівський (93,9 відс.);
Красницький (93,9 відс.);
Кривопільський (97,0 відс.);
Криворівнянський ( 88,4 відс.);
Перехресненський (94,0 відс.);
Стебнівський (96,5 відс.);
Яблуницький (96,3 відс.).

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

Як свідчить динаміка надходжень до загального фонду бюджету району
найбільш вагомим доходним джерелом бюджету району є податок з доходів
фізичних осіб, за рахунок якого сформовано 77,5 відсотків ресурсів загального
фонду. Обсяги цього податку проти відповідного показника минулого року
зросли на 130,5 тис.гривень (з 12553,7 тис.грн. до 12684,2 тис.грн.). По інших
платежах: у порівнянні з 2013 роком збільшились надходження плати від
використання лісових ресурсів місцевого значення - на 461,4 тис.гривень,
місцевих податків і зборів – на 21,3 тис.гривень.

З джерел, які формують спеціальний фонд бюджету району, необхідно
відмітити зростання надходжень єдиного податку (з 1273,5 тис. грн. до 1787,4
тис. грн.) .
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам до
бюджету району надійшла в повному обсязі, або сумі 102857,0 тис. грн.
Субвенцій з Державного
та обласного бюджетів надійшло до
загального фонду бюджету – 97303,0 тис. грн. і виконання становить 99,5
відсотка до уточненого плану ( 97823,8 тис. грн.).
Динаміка фактичних надходжень дохідної частини
загального фонду бюджету району за 2012, 2013 та 2014 роки
тис. грн.
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Дана динаміка показує, що власні надходження загального фонду бюджету
району в 2013 році в порівнянні з 2012 роком зросли на 950,6 тис.гривень, в 2014
році порівняно з 2013 роком на 480,1 тис.гривень.
Динаміка надходжень до загального фонду бюджету
району за 2012, 2013 та 2014 роки
тис.грн.
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Районний бюджет за 2014 рік по доходах загального та спеціального
фондів виконано на 100,1 відсотка (при уточненому плані – 199389,1 тис.
грн., фактично надійшло доходів – 199398,5 тис.грн.).
Власних надходжень до загального фонду районного бюджету
поступило в сумі 8637,6 тис.гривень, що складає 98,1 відсотка до уточненого
плану на звітний період (8797,8 тис.грн.).
Спеціальний фонд забезпечено на 154,8 відсотка (при уточненому плані
992,0 тис.грн., фактично надійшло до районного бюджету – 1535,9 тис.грн.).
Податковий борг станом на 01.01.2015 року до загального та
спеціального фондів місцевого бюджету становив 629,0 тис.гривень. В розрізі
платежів: по податку з доходів фізичних осіб – 69,2 тис.гривень, по платі за
землю – 489,8 тис.гривень (найбільше підприємство - боржник ТзОВ
«Верховинська лісова компанія», борг якого становить 212,3 тис.грн.),
єдиному податку – 67,9 тис.гривень, інших надходженнях – 2,1 тис.гривень.
Зведений бюджет району за 2014 рік по видатках виконано на 97,6
відсотка (при уточненому плані – 225424,8 тис.грн., використано – 220028,0
тис.грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 98,0 відсотка (при уточненому
плані – 218598,4 тис.грн., фактично використано – 214220,2 тис.грн.) та
спеціальний фонд - на 85,1 відсотка (при уточненому плані – 6826,4 тис.
грн., фактично використано – 5807,8 тис.грн.).
У порівнянні з минулим роком обсяг видатків збільшився у цілому на
16023,4 тис.гривень, або на 7,9 відсотка.

Динаміка видатків загального фонду бюджету району
на галузі соціально-культурної сфери
за 2012, 2013 та 2014 роки
тис. грн.
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В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 34,5
відсотка від обсягу бюджету, або 73895,8 тис.гривень, охорону здоров»я – 10,0
відсотків ( 21422,9 тис.грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 46,2
відсотка (99025,8 тис.грн.), культуру – 3,2 відсотка (6862,4 тис.грн.). По
відношенню до видатків минулого 2013 року вони зросли: по освіті на 4,7
відсотка (3313,6 тис.грн.), соціальному захисту та соціальному забезпеченню –
12,6 відсотка (11056,3 тис.грн.), культурі – 5,9 відсотка (382,7 тис.грн.).
Динаміка видатків загального фонду бюджету району
за 2012, 2013, 2014 роки
тис. грн.
107,2%

214220,2

111,8 %
199776,4

178744,3

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Структура видатків загального фонду бюджету району
за 2014 рік
тис.грн.
Інші видатки; 6574,2;
3%

Трансферти
населенню; 96864,1;
45,2%

Заробітна плата;
101036,9; 47,2%

Оплата компослуг та
енергоносіїв; 4075,2;
1,9%

Медикаменти; 547,5;
Продукти
0,3%
харчування; 5122,3;
2,4%

Видаткова частина районного бюджету за 2014 рік виконана на 98,4
відсотка (при уточненому плані – 199835,0 тис.грн., використано – 196660,3
тис.грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 98,2 відсотка (при уточненому
плані – 198358,6 тис.грн., фактично використано – 194782,7 тис.грн.) та
спеціальний фонд - на 127,2 відсотка (при уточненому плані – 1476,4 тис.грн.,
фактично використано – 1877,6 тис.грн.).
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 101036,9 тис.гривень, на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв – 4075,2 тис.гривень, на трансферти населенню – 96864,1
тис.гривень, на медикаменти – 547,5 тис.гривень, на продукти харчування 5122,3 тис.гривень.
Заборгованість із заробітної плати працівникам бюджетної сфери на
01.01.2015 року складала 1255,4 тис.гривень, з яких 1236,3 тис.гривень по
відділу освіти райдержадміністрації, 8,8 тис.гривень - Ільцівській, 9,7
тис.гривень – Устеріківській, 0,7 тис.гривень – Стебнівській сільських радах.
Заборгованість виникла в зв’язку з невистачанням фінансового ресурсу, оскільки
дотація вирівнювання надійшла 30.12.2014 року. На даний час заборгованість із
заробітної плати погашено в повному обсязі.
З метою недопущення заборгованості по виплаті заробітної плати та за
спожиті енергоносії в звітному році для покриття тимчасових касових
розривів місцевих бюджетів (п’ятнадцятьма сільськими та районним
бюджетом) одержано безвітсоткові короткотермінові позички в управлінні
держказначейства в сумі 56544,4 тис.гривень. Повернуто позик - 57392,9 тис.
гривень, з яких 56544,4 тис.гривень складають короткотермінові позички та 848,5

тис. гривень – середньострокові зобов’язання. Станом на 01.01.2015 року
заборгованість за середньостроковими зобов’язаннями склала в сумі 266,5 тис.
гривень.
Вживались заходи щодо економії бюджетних коштів.
В звітному році отримано додаткових коштів від реалізації
затверджених заходів із дотримання жорсткого режиму економії бюджетних
коштів та посилення фінансово - бюджетної дисципліни – 866,9 тис.гривень.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом
на 01.01.2015 року становила 2175,8 тис.гривень, з яких:
- 1255,4 тис.грн. – заборгованість по заробітній платі (КЕКВ 2111,2120);
- 332,6 тис.грн. – за придбані товари (КЕКВ 2210);
- 2,5 тис.грн. - за медикаменти (КЕКВ-2220);
- 1030,1 тис.грн.- по продуктах харчуваня (КЕКВ 2230) по школах району,
райлікарні, територіальному центру;
- 329,2 тис.грн. - по оплаті послуг (КЕКВ2240);
- 91,7 тис.грн.- видатки на відрядження (КЕКВ 2250) по відділу культури
та мистецтв РДА і відділу освіти РДА;
- 0,6 тис.грн.- борги за електроенергію (КЕКВ 2273) по Стебнівській
сільській раді;
- 107,5 тис.грн.- заборгованість по поточних трансфертах (КЕКВ 2610)
по виплатах на пільговий проїзд;
- 46,3 тис.грн. - борги по допомогах та соціальних виплатах населенню
(КЕКВ 2730) ;
- 10,0 тис.грн.- по інших видатках (КЕКВ 2800) за відрахування грошових
коштів профспілковій організації по відділу освіти РДА.
Дебіторська заборгованість по загальному фонду склала 3,3 тис.гривень,
з яких 0,7 тис.гривень – по оплаті праці (КЕКВ 2111) по відділу освіти РДА
та 2,6 тис.гривень по інших поточних трансфертах (КЕКВ 2730), яка
виникла по управлінню праці та соціального захисту населення РДА згідно
актів звірки по централізованих проплатах за енергоносії з Верховинським
РЕМ.
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на 01.01.2015 року
становила 596,3 тис.гривень, з яких :
- 32,7 тис.грн – предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ
2210);
- 30,9 тис.грн. - борги по оплаті послуг (КЕКВ 2240);
- 3,7 тис.грн.- видатки на відрядження (КЕКВ 2250);
- 2,8 тис.грн.- по окремих заходах (КЕКВ 2281);
- 526,2 тис.грн.- по капітальних видатках.
Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду на звітну дату
відсутня.
З резервного фонду районного бюджету спрямовано в 2014 році – 64,5
тис.гривень.
Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації

Всеволод Ватаманюк

Додаток №1
до рішення районної ради
від 05 березня 2015 року

Звіт
про виконання районного бюджету
за 2014 рік

Код платежу

11010000

Найменування доходів
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Податок на доходи фізичних осіб

Затверджено
на 2014 рік з
урахуванням
змін

(тис. грн.)
Виконано
за
2014 рік

8638,9

8456,1

11020200

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

8,3

8,3

21010000

Частина чистого прибутку, що вилучається до
бюджету

3,1

3,2

22020000

Плата за утримання дітей у школі- інтернаті

28,0

34,9

22080000

88,7

96,1

24060300

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та
іншого майна, що знаходиться у комунальній
власності
Інші надходження

21080500

Інші надходження

30,8

36,5

Разом власних доходів
Дотація вирівнювання з державного бюджету
місцевим бюджетам
Додаткова дотація з державного бюджету на
вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих
бюджетів
Субвенції

8797,8
90807,5

8637,6
90807,5

1422,6

1422,6

97369,2

96994,9

Разом доходів загального фонду

198397,1

197862,6

Надходження від відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва
Власні надходження бюджетних установ
Цільові фонди, утворені органами місцевого
самоврядування
Субвенції з державного та обласного бюджетів

2,0

0,3

195,0
301,2

868,4
301,9

493,8

365,3

Разом доходів спеціального фонду

992,0

1535,9

41020100
41020600

41030000

2,5

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
21110000

25000000
50110000
41030000

Всього доходів загального і спеціального фондів 199389,1

199398,5

Код
функціональної
класифікації
видатків
010000
070000
080000
090000
110000
120000
130000
160000
170000
210000
250000

070000
080000
090000
110000
130000
150000
200000
240000
250000

Найменування видатків
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Державне управління
Освіта
Охорона здоров'я
Соцзахист та соцзабезпечення
Культура і мистецтво
Засоби масової інформації
Фізкультура і спорт
Сільське господарство
Транспорт, дорожнє господарство
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха
Видатки не віднесені до основних груп
Всього видатків загального фонду
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Освіта
Охорона здоров'я
Соцзахист населення
Культура і мистецтво
Фізична культура і спорт
Будівництво
Охорона навколишнього середовища
Цільові фонди
Видатки не віднесені до основних груп
Всього видатків спеціального фонду
Разом видатків загального і спеціального фондів

Керуючий справами
виконавчого апарату районної ради

Затверджено
на 2014 рік з
урахуванням
змін

Виконано
за 2014 рік

1427,0
66076,5
21685,4
99439,4
4460,3
743,0
1178,8
1,9
464,3

1228,5
63880,1
21423,0
99022,2
4271,2
743,0
1160,1
352,8

32,0
2850,0
198358,6

31,5
2670,3
194782,7

426,2
194,6
80,8
328,0
2,0
301,2
143,6
1476,4
199835,0

559,8
138,5
444,6
58,3
11,9
229,8
298,2
136,5
1877,6
196660,3

Василь Магнич

Додаток № 2
до рішення районної ради
від 05 березня 2015 року
ПЕРЕЛІК
розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з якими виділено кошти з
резервного фонду районного бюджету за 2014 рік
№
п/п

1.

2.

Назва установи, Дата і номер
Сума (грн.)
якій виділено
розпорядкошти
ження
Згідно
Фактичрозпоно прорядже
фінансоння
вано
Управління
03.03.2014 р. 20000
20000
праці та
№52
соціального
захисту
населення РДА

Управління
праці та
соціального
захисту
населення РДА

06.05.2014р.
№103

6500

6500

Назва заходів,
на які направлено кошти

Матеріальна допомога:
-жит. с. Кривопілля Месько Н.В., для
відбудови житлового будинку,
знищеного внаслідок пожежі в сумі
3,0 тис.грн.;
- жит.с. Кривопілля Моркві Р.В. для
відбудови житлового будинку,
знищеного внаслідок пожежі - 3,0
тис.грн.;
- жит.с. Грамотне Рубаняк Є.М. для
відбудови господарської будівлі,
знищеної внаслідок пожежі - 2,0
тис.грн.;
- жит.с.Віпче Павлюку В.І. для
відбудови гаража, знищеного
пожежею - 1,0 тис.грн.;
- жит. с. Криворівня Ковалюк М.І.
для відбудови житлового будинку,
знищеного внаслідок пожежі - 5,0
тис.грн.;
- жит.с-ща Верховина Ілюку М.І. для
відбудови житлового будинку,
знищеного пожежею - 3,0 тис.грн.;
- жит.с. Замагора Маківничуку М.М.
для відбудови житлового будинку,
знищеного внаслідок пожежі - 3,0
тис.грн..
Матеріальна допомога:
-жит.с. В. Ясенів Максим'юк М.Ю.
для відбудови житлового будинку,
знищеного внаслідок пожежі в сумі
3,0 тис.грн.;
- жит.с-ща Верховина Сумаруку
В.Ю. для відбудови госп- комплексу,
пошкодженого внаслідок пожежі 1,0 тис.грн.;
- жит.с. Хороцево Добрянському
А.М. для відбудови госп- комплексу,
пошкодженого внаслідок пожежі 2,0 тис.грн.;
- жит. с. В. Ясенів Савчуку М.Ю. на
придбання покрівельного матеріалу
для ремонту даху житлового
будинку - 500 грн..

3.

Управління
праці та
соціального
захисту
населення РДА

09.07.2014р.
№205

7000

7000

Матеріальна допомога:
-жит. с. Ільці Павлюку В.В. для
відбудови житлового будинку,
пошкодженого внаслідок пожежі в
сумі 3,0 тис.грн.;
- жит. с. В. Ходак Вережак С.М. для
відбудови господарської будівлі,
пошкодженої внаслідок пожежі в
сумі 1,0 тис.грн.;
- жит. с. Білоберізка Білак О.М. для
ремонту житлового будинку,
пошкодженого внаслідок зсуву
грунту в сумі 2,0 тис.грн.;
- жит. с.Довгополе Скидан О.М. для
відбудови госпбудівлі, пошкодженої
внаслідок пожежі в сумі 1,0 тис.грн..

4.

Управління
праці та
соціального
захисту
населення РДА

18.08.2014р.
№257

2000

2000

5.

Управління
праці та
соціального
захисту
населення РДА

01.10.2014р.
№302

6000

6000

Матеріальна допомога:
-жит. с. Явірник Сумаруку Д.М. для
відбудови госп-комплексу,
пошкодженого внаслідок пожежі 1,0 тис.грн.;
- жит. с-ща Верховина Гаращук
М.М. для відбудови господарського
комплексу, пошкодженого внаслідок
пожежі в сумі 1,0 тис.грн..
Матеріальна допомога:
-жит. с. Красник (прис. Підкринта-2)
Боднаруку П.В. для відбудови
житлового будинку, знищеного
внаслідок пожежі в сумі 5,0 тис.грн.;
- жит. с-ща Верховина Шкіндюку
В.Ю. для відбудови господарської
будівлі, пошкодженої внаслідок
пожежі в сумі 1,0 тис.грн..

6.

Верховинська
РДА

27.10.2014р.
№330

20000

20000

7.

Управління
праці та
соціального
захисту
населення РДА

10.12.2014р.
№386

3000

3000

Кошти для проведення ремонтновідновлювальних робіт
автомобільних мостів в с. Гринява та
забезпечення безперебійного
транспортного сполучення з
населеними пунктами (придбання
паливно-мастильних матеріалів)
Матеріальна допомога:
-жит. с. Криворівня Зеленчуку П.І.
для відбудови житлового будинку,
пошкодженого внаслідок пожежі в
сумі 3,0 тис.грн..

Всього спрямовано 64500 (шістдесят чотири тисячі п’ятсот) гривень.

Керуючий справами
виконавчого апарату районної ради

Василь Магнич

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(позачергова двадцять восьма сесія)
РІШЕННЯ
від 05 березня 2015 року
селище Верховина
Про передачу коштів
між місцевими бюджетами
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Бюджетним кодексом України та враховуючи важливість забезпечення
соціального захисту вразливих категорій населення району, надання їм
підтримки у подоланні наслідків пов»язаних з економічною та політичною
нестабільністю, районна рада
вирішила:
1. Міжбюджетні трансферти в загальній сумі 24 540 гривень у вигляді
інших субвенцій від сільських бюджетів:
- Білоберізької сільської ради – 6 500 грн.;
- Голошинської сільської ради – 4 600 грн.;
- Гринявської сільської ради – 4 600 грн.;
- Кривопільської сільської ради – 8 840 грн.
направити на збільшення обсягу видатків головному розпоряднику коштів
районній державній адміністрації за кодом функціональної класифікації
видатків 091101 (розпорядник РЦСССДМ) на фінансування фахівців із
соціальної роботи у 2015 році.
2. Укласти договір між Верховинською районною радою та
відповідними сільськими радами про передачу коштів між місцевими
бюджетами на утримання фахівців із соціальної роботи для надання
соціальних послуг на території відповідних сільських рад у 2015 році.
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації
(В.Ватаманюк) внести відповідні зміни до показників районного бюджету на
2015 рік зазначених в пункті 1 цього рішення при наявності всіх
підтверджуючих документів.
4. 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 05 березня 2015 року
селище Верховина
Про внесення змін до
районного бюджету на 2015 рік
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статті 78 Бюджетного кодексу України, рішення районної ради від 27.01.2015
р. «Про районний бюджет на 2015 рік», протоколу засідання комісії районної
ради з питань бюджету і фінансів від 02.03.2015 року №99 районна рада
вирішила:
1. Зменшити невикористані бюджетні призначення по головному
розпоряднику коштів - районній державній адміністрації в сумі 100000
гривень, з них за КФКВ 180404 КЕКВ 4113 – 10000 гривень, передбачені по
«Районній програмі розвитку малого та середнього підприємництва у
Верховинському районі на 2015 рік» та за КФКВ 150101 КЕКВ 3132 в сумі
90000 гривень, передбачені для проведення капітального ремонту даху
поліклінічного відділення центральної районної лікарні (за рахунок вільного
залишку бюджетних коштів).
2. Зменшити невикористані бюджетні призначення по районній раді за
КФКВ 010116 КЕКВ 2240 в сумі 10530 гривень, передбачених на ремонт
приміщення районної ради.
3. Збільшити бюджетні призначення по головному розпоряднику
коштів - районній державній адміністрації по КФКВ 250404 КЕКВ 2730 в сумі
100000 гривень
на реалізацію «Програми підтримки сімей
військовослужбовців і працівників правоохоронних органів та членів
добровольчих загонів, які беруть участь в Антитерористичній операції в
східних областях України на 2015 рік» за рахунок коштів передбачених по
«Районній програмі розвитку малого та середнього підприємництва у
Верховинському районі на 2015 рік» за КФКВ 180404 КЕКВ 4113 у сумі
10000 гривень, невикористаних бюджетних призначень по районній раді за
КФКВ 010116 КЕКВ 2240 в сумі 10530 гривень, передбачених на ремонт
приміщення районної ради та коштів передбачених для
проведення

капітального ремонту даху поліклінічного відділення центральної районної
лікарні у сумі 79470 грн. за КФКВ 150101 КЕКВ 3132.
4. Збільшити бюджетні призначення районної державної адміністрації за
КФКВ 250404 КЕКВ 3110 в сумі 10530 гривень на реалізацію «Цільової
програми фінансування мобілізаційних заходів та цивільного захисту
населення в районі» за рахунок коштів, передбачених для проведення
капітального ремонту даху поліклінічного відділення центральної районної
лікарні за КФКВ 150101 КЕКВ 3132 (за рахунок вільного залишку бюджетних
коштів).
5. На виконання постанови Апеляційного суду від 27.01.2015 р. справа
№909/1115/14 спрямувати кошти в сумі 72601,95 гривень головному
розпоряднику коштів - районній державній адміністрації за КФКВ 080101
КЕКВ 2240 для покриття заборгованості центральної районної лікарні перед
Енергозберігаючою компанією за рахунок невикористаних асигнувань,
передбачених за КФКВ 080101 КЕКВ 2120 - 36000 грн.) та за КФКВ 080101
КЕКВ 2240 – 36601,95 грн., передбачених на ремонт санвузла хірургічного
відділення.
6. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації
(В.Ватаманюк) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення
головнихо розпорядників коштів районного бюджету з врахуванням їх
пропозицій щодо розподілу за функціональною та економічними ознаками.
7. 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 підсумки виконання програми соціально-економічного та
культурного розвитку району за 2014 рік
Промисловість
Протягом 2014 року промисловими
підприємствами
району
реалізовано продукції на 14236,6 тис. грн., що в розрахунку на одну
особу населення складає 468,3 грн. В структурі реалізованої продукції за
промисловими
групами
84,4 відс. становили
товари
проміжного
споживання (деревообробка), 15,5 відс.- споживчі товари короткострокового
використання (хліб, чаї), 0,1 відс. - інвестиційні товари (РЕМ). Темп росту
обсягу реалізації продукції проти відповідного періоду минулого року
склав 201,2 відс. Вісім із десяти підприємств забезпечили збільшення
обсягу реалізації. Основні види продукції підприємств деревообробної
галузі: пиломатеріали
обрізні, заготовка
для
євро піддонів, брус
будівельний, фальш брус, підлогова дошка, вагонка. ТзОВ «Верховинка»
виготовляє гуцульські фіто чаї, які мають лікувально - профілактичну,
загальнозміцнюючу та імунностимулюючу дію, є високовітамінними.
Обсяги реалізації продукції в порівнянні з відповідним періодом минулого
року по даному підприємству зросли в 27,3 рази. В структурі реалізації
серед підприємств найбільша питома вага продукції ТзОВ СП «Крона»
(27,4 відс.), районного лісгоспу (26,8 відс.), ДП «Гринявське лісове
господарство» (19,9 відс.), ТзОВ «Верховинка» (15,1 відс.). Сумарний обсяг
продукції цих підприємств займає 89,3 відс. від загального обсягу, а
темп росту до минулого року склав 208,0 відс. Протягом 2014 року від
промислових підприємств
до бюджету поступило 4380,8 тис. грн.
платежів, в тому числі до місцевого - 3135,9 тис. грн. Єдиного соціального
внеску сплачено 3882,1 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата одного
працівника середньооблікової чисельності склала 2315 грн., в еквіваленті
повної зайнятості – 2636 грн.
Сільське господарство
Станом на 1 січня 2015 року до аграрного комплексу району входить:
ТзОВ „Водограй‖, Білоберізький багатофункціональний обслуговуючий
кооператив,
сільськогосподарський
обслуговуючий
кооператив
„Верховинський‖,
сільськогосподарський
обслуговуючий
кооператив
«Стандарт» та 45 фермерських господарств.
Протягом 2014 року чисельність поголів’я основних видів
сільськогосподарських тварин несуттєво скоротилася і становила на початок
січня 20,0 тисяч голів ВРХ, 9,3 тисячі корів, 9,2 тисячі свиней, 3,0 тисячі
овець та кіз та 1,1 тисяча коней.
В 2014 року проведено зустрічі, створено ініціативні групи по
організації двох кооперативів у селах Бережниця та Ільці.
Ведеться робота щодо налагодження діяльності зареєстрованих
кооперативних об’єднань в напрямку забезпечення сприятливих умов для
заготівлі
та
реалізації
надлишків
тваринницької
продукції.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив „ Верховинський‖ за 10
місяців надав послуг на суму 30,0 тисяч гривень та сплатив податків на суму
10,0 тисяч гривень. Кооператив «Стандарт» надав послуг на суму 42,0 тисячі
гривень. Сплачено податків 2,1 тисяча гривень.
Проводиться необхідна робота щодо налагодження роботи
молокопереробного цеху в селі Кривопілля, створенню пунктів з заготівлі
молока.
Організовано участь делегації району в роботі виставки – ярмарки
«Агро-2015».
Забезпечено участь товаровиробників району в проведенні Великодніх
ярмарок та ярмарки «Золота осінь» в місті Івано-Франківську та щотижневих
ярмаркових заходів в селищі Верховина. Продукція двох фермерських
господарств була представлена на виставці «Фермер України» в місті Києві.
Спільно з іншими управліннями та відділами райдержадміністрації проведено
необхідну роботу щодо організації першого Гуцульського бізнес - форуму.
Проведено необхідну роботу щодо раціонального та ефективного
використання полонин.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 342
господарствам району нараховано 3,9 млн. гривень державної дотації за
утримання молодняка великої рогатої худоби від 3 до 15 місяців та 1,76 млн.
гривень дотації за проданий молодняк підвищених вагових кондицій.
Господарствами населення закуплено три установки індивідуального доїння
корів. Матеріали подані до облдержадміністрації для відшкодування вартості
закуплених апаратів з державного бюджету.
Виробництво валової продукції сільського господарства становило 155,0
млн. грн. в порівняльних цінах 2010 року.
Проводяться роботи щодо створення міні ферми з виробництва молока в
селі Замагора. Збільшилась частка господарств, які утримують 5 і більше
корів в одному господарстві.
Розроблено та реалізуються ряд проектів в галузі вівчарства, спрямовані
на відродження галузі в районі. Розпочато роботу щодо здійснення заходів з
покращення природніх пасовищ для випасання овець.
Розвиток малого підприємництва
Розвиток та підтримка малого підприємництва є одним з важливих
напрямків державної політики у стабілізації економіки та подальшого її
розвитку. Враховуючи особливості району, основна кількість суб’єктів
господарювання працює в деревообробній галузі та у сфері туризму,
включаючи сільський зелений туризм. Станом на 01.01.2015 року загальна
кількість суб’єктів підприємницької діяльності в районі налічує 1402 осіб, а
саме: 408 - юридичних осіб та 994 - фізичних – осіб підприємців.
Важливим фактором, що впливає на розвиток підприємництва є
фінансове забезпечення заходів програми розвитку малого підприємництва з
місцевого бюджету. Рішенням районної ради від 05 лютого 2013 року
прийнято «Програму розвитку малого та середнього підприємництва в
Верховинському районі на 2013-2014 роки». Дана Програма сформована
відповідно до вимог Закону України «Про розвиток та державну підтримку

малого і середнього підприємництва в Україні», планом заходів якої на 2014
рік було передбачено кошти в сумі 159 тисяч гривень для надання
безвідсоткових кредитів. В результаті реалізації даної Програми приділяється
належна увага питанню фінансово-кредитної підтримки розвитку малого
бізнесу. Діяльність райдержадміністрації спрямована, в першу чергу, на
належне забезпечення та підтримку місцевих товаровиробників, що дає змогу
збільшити кількість суб’єктів малого підприємництва та забезпечити
зростання обсягів надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва
до бюджетів усіх рівнів від сплати податків, зборів та інших обов’язкових
платежів. Протягом 2014 року на щоквартальних засіданнях координаційної
ради з питань розвитку підприємництва розглядалися бізнес-проекти, які були
подані підприємцями району для одержання кредитної допомоги на розвиток
власного бізнесу. Визначено чотири переможці на кращий бізнес-проект, яким
надано короткотермінові безвідсоткові кредити на загальну суму 159 000
гривень.
Для підтримки розвитку підприємництва в районі працює центр надання
адміністративних послуг з видачі документів дозвільного характеру,
реєстрації декларацій та надання практичних консультацій суб’єктам
підприємницької діяльності. Протягом 2014 року надано 68 практичних
консультацій суб’єктам підприємницької діяльності, за наслідками яких
видано 7 документів дозвільного характеру.
Підприємці району постійно залучаються до участі у галузевих
нарадах, семінарах, форумах, засіданнях, переговорах, конференціях,
виставках-продажу, ярмарках товарів народного споживання та інших
заходах. 6-7 вересня було організовано перший Гуцульський бізнес-форум для
залучення інвестицій, налагодження та поглиблення перспективних
економічних взаємин з діловими партнерами.
Будівництво
Забезпечується реалізація державної політики у галузі будівництва,
житлово – комунального господарства та паливно – енергетичного комплексу
на території району.
З метою приведення до належного стану автомобільних доріг в районі
проводиться контроль та аналіз за виконанням робіт на дорогах комунальної
форми власності.
До районного бюджету поступило 893,800 тис. грн., що складає 100
відсотків від передбаченої суми субвенції (893,800 тис. грн.), з яких згідно
плану 284,900 тис. грн. - на проведення поточного ремонту та 608,900 тис.
грн. – на проведення капітального ремонту доріг комунальної форми
власності.
З даних коштів профінансовано придбання та влаштування водостічних
труб до присілку Віпче - Присліп в селищі Верховина та проведення
капітального і поточного ремонту доріг до присілків селища та сіл району.
Всього використано коштів в сумі 823,965 тис. грн.
Вживаються заходи до поліпшення роботи підприємств щодо
енергозбереження і оснащення об'єктів житлово-комунального господарства
і наявного житлового фонду району засобами обліку та регулювання

споживання води. Ведеться контроль за підготовкою до роботи в осінньозимовий період 2014-2015 років житлово-комунального господарства та
об’єктів соціальної сфери.
З метою своєчасної підготовки підприємств, установ та організацій
району до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років прийнято
розпорядження голови районної державної адміністрації від 2 липня
2014 року № 189 «Про підготовку підприємств, установ та організацій району
до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років», яким затверджено
першочергові заходи щодо підготовки підприємств, установ та організацій до
роботи в осінньо-зимовий період. На даний час інформація щодо зривів
теплопостачання від бюджетних установ району не надходила.
Завершено будівництво водопроводу і очисних споруд Білоберізької
ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Підготовлено запит про виділення коштів в сумі 1728,134 тис. грн. з
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на об’єкт
«Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод в селищі
Верховина» на 2015 рік.
Проведено
влаштування
асфальтного
покриття
центрального
автомобільного моста через річку Чорний Черемош в селищі Верховина.
Відремонтований міст забезпечить комфортний та безпечний проїзд
автомобільного транспорту та продовжить термін експлуатації споруди.
Відремонтовано міст в селі Гринява через річку Пробійнівка.
Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг капітальних інвестицій за минулий рік становив 49,4 млн. грн. В
розрахунку на одну особу обсяги інвестицій склали 1625,0 грн.
Протягом звітного року на території району прийнято в експлуатацію
39 приватних будинків загальною площею 7,1 тис. м кв, з них у сільській
місцевості – 26 площею 3,6 тис. м кв. Порівняно з відповідним періодом
попереднього року загальна площа прийнятого в експлуатацію житла
збільшилася на 11 відс., в т.ч. в сільській місцевості – на 10,5 відс. Середній
розмір помешкання склав 154 м кв проти 108 м кв по області.
Станом на 1 січня 2015 року в економіку району іноземними
інвесторами з 4 країн світу вкладено 3,4 млн. дол. США прямих іноземних
інвестицій (акціонерного капіталу), з них протягом звітного року – 159,6 тис.
дол. США. Основними інвесторами району залишаються нерезиденти з Кіпру,
частка яких складає 78,4 відс. загального обсягу вкладень. Привабливими для
інвесторів є підприємства промисловості, де зосереджено 89 відс. іноземного
капіталу.
Туризм
Районна Програма розвитку туризму на 2013-2020 роки, затверджена
рішенням районної ради від 03.02.2014 року "Про затвердження районних
програм".
Зокрема, в 2014 році для реалізації програмних завдань було закладено
кошти в сумі 25 тис. грн. Дані кошти використані в повному об’ємі, а саме 5

тис.грн. на виготовлення рекламної продукції туристичного потенціалу
району під час проведення першого Гуцульського бізнес-форуму та
20 тис. грн. для облаштування оглядово-туристичного майданчика в селищі
Верховина.
Найбільшою базою в районі для прийому туристів і екскурсантів є
лікувально-оздоровчий комплекс «Верховина» обласного підприємства
«Івано-Франківськтурист», який одночасно може прийняти 280 осіб.
В 2014 році в ЛОК «Верховина» оздоровилось 1983 відпочиваючих.
Протягом поточного року організовано 48 семінарів з питань організації
зеленого туризму. На замовлення роботодавців в 2014 році направлено на
навчання 34 агенти з організації туризму.
На даний час проводиться робота щодо створення на базі бібліотечних
закладів району туристично-інформаційних центрів.
Власниками приватних садиб району створено нову громадську
організацію «Карпатська агенція розвитку туризму», яка має за мету
втілювати нові туристичні продукти в районі.
У жовтні 2014 року проведено категоризацію 12 садиб сільського
зеленого туризму, які підтвердили якість з надання послуг відпочиваючим.
25-28.11.2014 року для представників туристично-готельного бізнесу
Східно-Карпатського регіону відбувся інформаційно-практичний семінар в
Польських Бещадах, який проводився у рамках реалізації проекту «Трансфер
ідеї зеленого туризму в Україну на основі системи сертифікації
GoToCarpathia».
Потребу в спеціалістах туристичного бізнесу забезпечує Верховинський
коледж туризму і готельного господарства Державного вищого навчального
закладу ―Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника‖.
Споживчий ринок. Ринок послуг.
Роздрібна торгова мережа району нараховує 362 заклади роздрібної
торгівлі та ресторанного господарства, 2 ринки, 4 продовольчі та
3 непродовольчі оптові підприємства. За звітний період було відкрито
3 заклади ресторанного господарства в селах Красноїлля, В.Ясенів,
Черемошна. Завершується реконструкція торгового комплексу по вулиці
Гуцульського повстання, де планується відкриття ще одного закладу
громадського харчування, запрацювало 8 нових магазинів, з них 2 в сільській
місцевості. Проводиться реконструкція 3 закладів торгівлі в селах Буковець,
Голови, Красноїлля.
Постачанням хліба і хлібобулочних виробів в районі займається
7 хлібопекарів. Однак близько 60 відсотків цієї продукції продовжують
завозити з-за меж району. При тому, що через ряд магазинів реалізується
сметана, сир м’який та бринза місцевих виробників, питома вага їх у продажі
молочної продукції залишається ще незначною.
Управлінням економічного розвитку і торгівлі розроблено норми на
продукти харчування та промислові товари, розрахована потреба на кожну
сільську раду і в співпраці з селищним та сільськими головами пророблено
роботу по заключенню угод з власниками торгових підприємств на утворення
запасів на час особливого періоду.

За 2014 рік через центр зайнятості населення було направлено на
навчання і перепідготовку та працевлаштовано на підприємствах району :
- кухарів
-4
- барменів
-2
- перукарів
-6
Побутові послуги населенню району надаються в : 36 саунах, які
розміщені у зелених садибах району, 18 перукарнях ( 2 відкрито в 2014 році),
4 майстернях по ремонту одягу (3 у смт. Верховина, 1-с. Голови), 2
майстринями в с. Кривополе, 2 майстернях по ремонту взуття та
4 підприємцями, що займаються ремонтом взуття у селах Голови, Гринява,
Яблуниця. Довгополе, 4 підприємцями по ремонту побутової техніки ( з них 2
відкрито в поточному році в смт. Верховина та с. Красноїлля).
Населення та ринок праці
Середня чисельність наявного населення становить 30,4 тис. осіб., в
тому числі міського – 5,8 тис. осіб, сільського – 24,6 тис. осіб. Загальний
приріст чисельності населення по району склав 160 осіб.
У пошуках роботи до служби зайнятості району протягом 12-ти місяців
звернулось 1758 незайнятих осіб, що на 246 осіб більше проти минулого року.
Рівень безробіття в районі на 1 січня 2015 року склав 3,47 відсотка до
працездатного населення .
Станом на 1 січня 2015 року в районному центрі зайнятості перебували
на обліку 619 безробітних громадян, що більше в порівнянні з минулим
роком на 74 особи. Серед безробітних громадян, що перебувають на обліку в
районному центрі зайнятості питома вага складає : з повною вищою освітою 11 відс., з базовою вищою та неповною вищою освітою – 16 відс.,
з професійно-технічною освітою - 20 відс.; жінки – 51 відс. , молодь у віці до
35 років – 41 відс.; робітничі професії – 42 відс, службовці – 25 відс.
За сприянням служби зайнятості працевлаштовано за 12-ть місяців на
вільні та новостворені робочі місця 1193 особи, що більше в порівнянні з
минулим роком на 74 особи, в тому числі - 40 осіб шляхом надання
одноразової виплати допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою
діяльністю, що більше в порівнянні з минулим роком на 13 осіб, 35 осіб шляхом виплати компенсації витрат роботодавцю в розмірі єдиного
соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
на випадок безробіття, що більше в порівнянні з минулим роком на 20 осіб.
Зареєстровано за минулий рік 315 трудових договорів між фізичними
особами і суб’єктами підприємницької діяльності.
З метою розширення інформації для громадян, які звертаються до
послуг центру зайнятості щодо забезпечення правильного підбору з
врахуванням їхніх здібностей центром зайнятості надаються безкоштовні
профорієнтаційні послуги. За 12-ть місяців 2014 року 4282 особам надано
11985 послуг, з них: профінформаційних - 6996, профконсультаційних - 4786,
профвідбір - 203.
За 2014 рік за рахунок різних джерел фінансування на підприємствах,
організаціях різних форм власності було введено в дію 545 нових робочих
місць, що становить 133 відс. виконання річного завдання, в тому числі: для

працівників у юридичних осіб - 100, для працівників у фізичних осібпідприємців - 315, для фізичних осіб-підприємців - 130.
Направлено на професійне навчання з початку року 332 особи.
Навчання проводиться під замовлення роботодавців за робітничими
професіями, актуальними на ринку праці нашого району. В інших тимчасових
та громадських роботах взяло участь 583 особи.
Освіта
Протягом звітного періоду відповідно до Конституції України, вимог
законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про
дошкільну освіту» та інших нормативно-правових документів в районі
функціонує мережа закладів освіти на 2014-2015 н.р.:
- 34 денні загальноосвітні школи, в т.ч. ліцей, школа-інтернат, три
навчально-виховні комплекси із загальною кількістю учнів 3886;
- вечірня школа – 221 учнів;
- 2
позашкільні
заклади
(дитячо-юнацька
спортивна
школа,
Верховинський Будинок школяра), в яких займаються у вільний від уроків час
1562 дітей;
- 18 дошкільних закладів (дитсадки та три навчально-виховні комплекси),
в яких виховуються та здобувають дошкільну освіту 826 дітей.
Для підготовки до школи дітей п’ятирічного віку в населених пунктах,
де відсутні ДНЗ, діють 12 підготовчих груп при школах, де займаються 93
дітей.
Для дітей, які проживають на віддалених високогірних присілках
функціонують пришкільні інтернати при 11 школах, в т.ч. з постійним
перебуванням - 7, з сезонним – 4, в яких проживають 242 учні.
У школах району організовано безоплатне харчування, зокрема: 1494
учнів 1-4-х класів харчуються з розрахунку 8 грн. на одну дитину (100відс.);
597 учнів 5-11-х класів із малозабезпечених сімей згідно поданих документів
— з розрахунку 8 грн. на одну дитину (забезпечено 100відс. від потреби).
Діти пільгових категорій (42 сироти та позбавлені батьківської опіки)
харчуються з розрахунку 16 грн. на одну дитину в робочі дні. В пришкільних
інтернатах харчується 241 дитина, середня вартість обіду складає 8 грн. на
одну дитину в робочі дні.
Впродовж 2014 року на харчування дітей в загальноосвітніх навчальних
закладах району використано кошти з районного бюджету в сумі 3497,948
тис. грн.
За 2014 рік 10 учням-сиротам виплачено допомогу по досягненню ними
18-ти річного віку в розмірі 1810 грн. на особу. Загальна сума виплат складає
18100 грн.
Впродовж 2014 року у районі оздоровлено 2398 учнів шкільного віку,
що становить 58,9 відс. від загальної кількості дітей віком 7-16 років;
У загальноосвітніх навчальних закладах району навчається 128 дітей з
особливими освітніми проблемами (з них 23 дитини за індивідуальною
формою навчання). Впродовж літнього періоду 2014 року оздоровленням та
відпочинком охоплено 39 дітей шкільного віку, що становить 36,4 відс.
вищевказаної категорії, які підлягають оздоровленню.

Основна увага протягом літніх канікул була зосереджена на підготовці
навчальних закладів до нового навчального року. Протягом липня-серпня
2014 року проведено поточні ремонтні роботи і благоустрій всіх навчальних
закладів району та комісійно обстежено якість виконаних робіт. У вказаний
період поточного року проведено заміну вікон на енергозберігаючі в
Довгопільській ЗОШ І-ІІІ ступенів і Головівській ЗОШ І-ІІ ступенів та
здійснювався ремонт зовнішніх мереж водопроводу в Зеленській та
Ільцівській ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Впродовж 2014 року в навчально-виховних закладах виконано такі
роботи:
Дошкільні навчальні заклади:
- у Красноїльському ДНЗ встановлено парове опалення ІІ поверху
приміщення, облаштовано два санвузли, обладнано харчоблок, встановлено
двоє енергозберігаючих дверей та в стадії завершення роботи по
реконструкції приміщення;
- у Верховинському НВК частково замінено вікна і двері на
енергозберігаючі, придбано новий котел для системи опалення;
- у Білоберізькому ДНЗ придбано та встановлено 5 енергозберігаючих
вікон у старому корпусі та в стадії завершення виготовлення документації на
реконструкцію приміщення закладу;
- у Ільцівському ДНЗ розпочато роботи по заміні підлоги у світлиці;
- у Хороцівському НВК замінено двоє старих вікон та одні вхідні двері на
металопластикові, придбано шкільні меблі (стільці та стіл);
- у Стебнівському ДНЗ замінено вхідні дерев’яні сходи на бетонні;
- у Верховинському ДНЗ «Сонечко» встановлено євросистему опалення,
замінено три старі бойлери на нові, на що використано кошти з місцевого
бюджету селищної ради в сумі 206 тис.грн.
Загальноосвітні навчальні заклади
за кошти районного бюджету:
- облаштовано внутрішні санвузли
та відремонтовано приміщення
пришкільного інтернату в Гринявській ЗОШ І-ІІІ ст.;
- замінено вікна в Довгопільській ЗОШ І-ІІІ ст..;
- перекрито дах та добудовано 3 класних кімнати, облаштовано
внутрішні санвузли і душові кабіни у спортивному залі, добудовано 3
спортивні кімнати у Верхньоясенівській ЗОШ І-ІІІ ст.;
- облаштовано внутрішні санвузли у Замагорівській, Зеленській,
Кривопільській,
Устеріківській,
Стебнівській,
Довгопільській
загальноосвітніх школах;
- проведено заміну дверей в Грамітнянській ЗОШ І-ІІ ст.;
- здійснено ремонт приміщення Красницької ЗОШ І-ІІ ст.;
- придбано меблі для Білоберізької ЗОШ І-ІІІ ступенів;
- відремонтовано приміщення пришкільної їдальні Зеленської ЗОШ І-ІІІ
ст.;
за кошти обласного бюджету:
- придбано шкільні меблі для 10-ти шкіл району;
- замінено вікна у Головівській та Красноїльській ЗОШ І-ІІІ ст.;
- облаштовано внутрішні санвузли у Красноїльській ЗОШ І-ІІІ ст.;

- відремонтовано спортивний майданчика у Буковецькій ЗОШ І-ІІ ст.;
- придбано навчально – комп’ютерні комплекси для Головівської ЗОШ ІІІ ст. та В.Ясенівської ЗОШ І-ІІІ ст.;
- завершено будівництво зовнішніх водопровідних і каналізаційних
мереж в Білоберізькій ЗОШ І-ІІІ ст.
Охорона здоров’я
В нашому районі основною ланкою, яка забезпечує розвиток медичної
допомоги є центральна районна лікарня, в склад якої входять дві дільничні
лікарні в селах Білоберізка та Яблуниця, дві сільські лікарські амбулаторії
загальної практики сімейної медицини в селах Красноїлля та Зелене та
38 ФАПів. На даний час в районі функціонує 151 стаціонарне ліжко, денні
стаціонари у Красноїлівській
та Зеленській сільських лікарських
амбулаторіях загальної практики сімейної медицини, Яблуницькій та
Білоберезькій дільничних лікарнях та
при поліклініці Верховинської
центральної районної лікарні. Для покращення надання медичної допомоги
запроваджено державні програми, на які було використано 39 тис.грн,
зокрема: програма боротьби з туберкульозом – 5,8 тис.грн., програма
«Цукровий діабет» - 15,6 тис.грн., програма «Онкологія» - 5,2 тис.грн.,
програма боротьби з серцево-судинними захворюваннями – 6,5 тис.грн.,
програма СНІД – 5 тис.грн.
Покращилася демографічна ситуація в районі. Протягом минулого
року народилося 550 дітей та померла 361 людина. Показник народжуваності
становить 18,4 на 1 тис. нас., рівень смертності складає 11,9 на 1 тис.
населення. Природний приріст населення зростає і за 2014 рік складає +6,2 .
Проблемні питання охорони здоровۥя:
- придбання нового санітарного транспорту для ЛА ЗПСМ с. Зелене та
Білоберізької дільничної лікарні;
- оснащення лабораторного відділу Верховинської ЦРЛ лабораторним
обладнанням (ФЕКи, бінокулярні мікроскопи);
- придбання для відділів ЦРЛ пульсоксиметри, апарати ШВЛ та
велоергометр;
- придбання обладнання для фізіотерапевтичного кабінету ЦРЛ;
- недостатність лікарських кадрів ( педіатри);
- відкриття СЛА ЗПСМ на базі ФАПу сіл Верхній Ясенів та Голови.
Культура
Відділом культури і мистецтв районної державної адміністрації
проводилась відповідна культурно-мистецька робота щодо забезпечення
виконання Програми розвитку культури Верховинського району на 2012-2016
роки.
Проведено кущові огляди-конкурси читців, присвячені 200-річчю від дня
народження Т.Г.Шевченка; творчий звіт «Тобі, Великий Кобзарю - наш
низький уклін» за участю колективів аматорської народної творчості Будинку
культури села Голови та клубів сіл Чорна Річка, Шкірівський Грунь; «Живий
ланцюг пам’яті Кобзаря» за участю колективів, установ, організацій, учнів

навчально-виховних закладів та громадськості з почерговим виконанням
поезій Т.Г.Шевченка; мистецької академії «Великі роковини – великого сина
України».
В Будинку культури с. Голови проведено святкові заходи до 125-річчя від
дня народження Петра Шекерика - Доникового, народний аматорський
ансамбль троїстих музик «Гуцули» РОМЦ при відділі культури і мистецтв
взяв участь у XIV регіональному фестивалі оркестрів народної музики у
смт. Рожнятів.
У Будинку культури с. Білоберізка на підтримку Збройних Сил України
та Національної Гвардії України відбувся вечір української пісні у
благодійному форматі «Червона калино, скинь чорну хустину» композитора,
Народного артиста України Остапа Гавриша.
На Співочому полі селища Верховина проведено районний фестиваль
патріотичної пісні та поезії «Оспівані піснею та словом», 6 серпня в с. Ільці
проведено тематичний захід, присвячений 100-річчю з дня заснування Легіону
Українських Січових Стрільців. На Співочому полі селища Верховина
організовано і проведено урочистості та святковий концерт «Бо ти єдина,
Україно, бо ти на всіх у нас одна!».
З метою відзначення 150-річчя від дня народження Михайла
Коцюбинського та 50-річчя фільму «Тіні забутих предків» в приміщенні
дитячої школи мистецтв проведено тематичний масовий захід «Михайлове
чудо».
Працівниками та аматорами народної творчості проведено благодійний
вечір пам’яті «Одна історія між сотні» (на підтримку сил АТО), організовано
і проведено урочистості та святковий концерт з нагоди відзначення першої
річниці Дня Гідності та Свободи «Україна, Бог і гідність в серці».
За 2014 рік відповідно до Програми культурно-мистецьких заходів
використано кошти в сумі 32 255,50 грн.
У 2014 році проведено поточний ремонт внутрішнього санвузла у дитячій
школі мистецтв за кошти місцевого бюджету в сумі 96000 грн. та поточний
ремонт приміщення дитячої школи мистецтв на суму 11 900 грн.
Розвиток спорту
У районі працюють 83 працівники фізичної культури і спорту, всіма
видами оздоровчої роботи охоплено більше двох тисяч жителів району. До
послуг населення 1 стадіон з трибунами, 57 спортивних майданчиків (три зі
штучним покриттям), 8 футбольних полів, 3 стрілецькі тири, 12 спортивних
залів, 9 майданчиків із тренажерним обладнанням, 2 гірськолижні траси і
комплекс трамплінів.
На даний момент в районі здійснює навчально-тренувальний процес одна
спортивна школа відділу освіти райдержадміністрації, яка охоплює 506 учнів.
Серед 6 відділень (футбол, стрибки на лижах з трампліну, гірськолижний
спорт, вільна боротьба, лижне двоборство та тхеквондо ВТФ), що працюють
при спортивній школі пріоритет надано стрибкам на лижах з трампліну. До
складу національної збірної України зі стрибків на лижах з трампліну
включено 1 спортсмен основного складу, 2 кандидати і 2 резерв.

Працівниками фізичної культури і спорту забезпечено організацію
участі спортсменів району в планових спортивно-масових і фізкультурнооздоровчих заходах області та України. Використавши сприятливі кліматичні
умови, вдалося провести заплановані змагання із зимових видів спорту, серед
яких: Всеукраїнські змагання на «Кубок Гуцульщини», першість області зі
стрибків на лижах з трампліну та відкриті районні зимові спортивні ігри з
гірськолижного спорту.
Забезпечено участь спортсменів району у чемпіонатах України зі
стрибків на лижах з трампліна в селищі Ворохта, у чемпіонатах області та у
літніх юнацьких іграх області з футболу, тхеквондо і вільної боротьби в
м. Івано-Франківськ та м. Калуш. Протягом лютого-травня проведено
чемпіонат району з волейболу.
Серед команд навчальних закладів району проведені спартакіади
учнівської молоді і вчителів навчальних закладів району. Також забезпечено
проведення змагань в ході спортивно-оздоровчого табору «Мандрівник» і
участь в районних та обласних змаганнях з футболу на призи клубу
«Шкіряний м’яч». З метою фізкультурно-оздоровчого і патріотичного
виховання
підростаючого
покоління
проведений
кубок
воїнаінтернаціоналіста В.Зузяка з футболу серед учнів загальноосвітніх шкіл I-III
ступенів.
В рамках святкування Дня молоді проведено Олімпійський день.
Традиційно двічі на рік проводиться відкрита першість району з вільної
боротьби за участю команд Івано-Франківської області. Команда борців
району щороку приймає участь у Всеукраїнському турнірі з вільної боротьби
«Устима Кармелюка» в м. Кам’янець Подільський.
Протягом останніх років в районі набув популярності новий вид спорту –
тхеквондо, спортсмени якого неодноразово ставали переможцями та
призерами чемпіонатів області, міжнародних турнірів.
Також на території району забезпечується щорічне проведення
Чемпіонатів України з техніки водного туризму та етапу кубку України з
гірських автогонок.
Протягом червня-вересня забезпечено проведення чемпіонату та кубку
району з футболу серед дорослих та юнацьких команд.
13 вересня на стадіоні «Черемош» проведено спортивне свято присвячене
Дню фізичної культури і спорту.
В жовтні-листопаді забезпечено проведення чемпіонату району з мініфутболу серед дорослих команд.
Соціальний захист населення
За призначенням різних видів соціальних виплат протягом минулого року
звернулося 6718 осіб. Нараховано та профінансовано державних соціальних
виплат (допомог) на суму 7957,654 тис.грн. Виплата усіх видів державних
соціальних допомог проводиться у звітному місяці, заборгованості немає.
Станом на 01.01.2015 року прийнято документів для одержання субсидії,
сформовано 884 справ, призначено 788 сім’ям на суму 557,4 тис. грн.,
виплачено 762 сім’ям в сумі 528,9 тис. грн.

У 2014 році в зв’язку з подіями в південно-східних областях України на
органи соціального захисту покладені завдання щодо створення і ведення
Єдиної інформаційної бази даних взятих на облік осіб, які перемістилися з
тимчасово-окупованої території та районів проведення АТО. Управління
здійснює ведення реєстру переміщених осіб, які тимчасово проживають на
території району, забезпечує поновлення соціальних виплат, призначення
грошової допомоги на проживання, надає консультаційну інформаційну
підтримку. Обліковано 24 сім’ї (50 осіб), яким призначена та виплачена
щомісячна адресна допомога на проживання в сумі 58,4 тис. грн..
Поновлено виплати щомісячної допомоги при народженні дитини 4
сім’ям та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 1 сім’ї.
Станом на 01.01.2015року в Єдиному державному автоматизованому
реєстрі осіб, які мають право на пільги, зареєстровано 5445 пільговиків, з яких
724 ветерани війни, 444 ветерани праці, 14 ветерана військової служби та
органів внутрішніх справ, 84 осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС,
1652 дітей війни, 98 пенсіонери з числа педагогічних і медичних працівників,
1294 багатодітних сімей та дітей з багатодітної сім’ї та 1135 інші категорії
пільговиків.
На відшкодування витрат за надання пільг вказаним категоріям громадян
у 2014 році передбачена субвенція з державного бюджету в сумі 1911,18 тис.
грн. За 12 місяців 2014 року нараховано пільг за користування житловокомунальними послугами, на придбання твердого палива та скрапленого газу,
за користування послугами зв'язку, іншими послугами та за проїзд у міському
і приміському громадському транспорті на загальну суму 1580,36 тис. грн., з
них профінансовано 1456,04 тис грн.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2013
року № 149 «Деякі питання виплати у 2014 році разової грошової допомоги,
передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» за рахунок
коштів державного бюджету управління станом на 01.12.2014 року провело
виплату щорічної разової грошової допомоги до Дня Перемоги 793 ветеранам
війни на загальну суму 192303,72 тис. гривень.
Протягом 2014 року забезпечено санаторно - курортними путівками 15
ветеранів війни та інвалідів, 7 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, а також 2
учасників бойових дій ОУН-УПА. Управлінням видано 4 технічних засобів
реабілітації для інвалідів району.
Протягом січня – грудня 2014 року здійснено 26 перевірок підприємств,
установ та організацій з питань забезпечення дотримання чинного
законодавства про соціальний захист працівників, зайнятих у важких та
шкідливих умовах праці на підприємствах, в установах та організаціях
району усіх форм власності та проведено 12 обстежень щодо вивчення стану
виконання вимог Закону України „Про колективні договори та угоди‖ та 12
перевірок з питань оплати та нормування праці на підприємствах різної
форми власності району.
Постійно діючою робочою групою з питань легалізації заробітної плати
організовано та здійснено обстеження щодо використання найманої праці без
оформлення трудових відносин у 37 суб’єктів господарювання району, в ході
яких у 33 суб’єктів господарювання району виявлено 58 найманих

працівників, які працювали без належного оформлення трудових відносин. В
ході обстежень залучено до реєстрації 58 робочих місць, легалізовано
заробітну плату в сумі 82,7 тис.грн.
Згідно статистичних даних, станом на 01 січня 2015 року заборгованість
із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств
району відсутня.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників,
зайнятих на підприємствах, в установах, організаціях (з кількістю працівників
10 і більше осіб), розташованих на території району, за період січеньвересень 2014 року становила 2444,0 грн., що у 2 рази перевищує розміри
державних соціальних гарантій - прожиткового мінімуму та мінімальної
заробітної плати (1218,00 грн.). Проти відповідного періоду 2013 року рівень
заробітної плати становить 102,6 % (2381,0 грн.), однак по відношенню до
середньообласного показника складає 91,6 % (2667,0 грн.).

Керівник апарату
районної державної адміністрації

Василь Бровчук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(позачергова двадцять восьма сесія)
РІШЕННЯ
від 05 березня 2015 року
селище Верховина
Про підсумки виконання програми
соціально-економічного та
культурного розвитку району
за 2014 рік
За звітний період в галузі промисловості працювало
десять
підприємств, якими реалізовано промислової продукції на суму 14236,6
тис.грн. Темп росту обсягу реалізації продукції проти минулого року
склав 201,2 відс.
Збережено чисельність поголів’я ВРХ. За звітний період проведено
роботу щодо налагодження діяльності зареєстрованих кооперативних
об’єднань в напрямку забезпечення сприятливих умов для заготівлі та
реалізації надлишків тваринницької продукції, надання широкого спектру
послуг сільському населенню.
Впродовж 2014 року надані короткотермінові безвідсоткові кредити за
рахунок коштів, передбачених Програмою розвитку малого та середнього
підприємництва в районі на 2013-2014 роки в сумі 159 тис.грн.
Виконуються завдання з будівництва об’єктів житла, торгівлі,
громадського харчування. Ведуться ремонтні роботи в закладах медицини та
культури, дошкільних закладах, проводиться ремонт ліній електропередач в
смт. Верховина, селах Рівня, Ільці.
Проведено низку культурно-мистецьких заходів з відзначення
державних та релігійних свят, пам’ятних і ювілейних дат.
За звітний рік за рахунок різних джерел фінансування на підприємствах,
в установах та організаціях різних форм власності було введено в дію 545
нових робочих місць, що становить 133 відс. до річного завдання.
Здійснювалася підтримка найуразливіших верств населення. Виплата
всіх видів державних соціальних допомог проводиться у звітному місяці,
заборгованості немає. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати та
пенсій.
Працює центр надання адміністративних послуг з видачі документів
дозвільного характеру, реєстрації декларацій та надання практичних
консультацій суб’єктам підприємницької діяльності.

6-7 вересня проведено перщий Гуцульський бізнес-форум для
залучення інвестицій та налагодження перспективних економічних взаємин з
діловими партнерами.
З урахуванням вищенаведеного, районна рада
вирішила:
1.Інформацію про підсумки виконання програми соціальноекономічного та культурного розвитку району за 2014 рік взяти до відома
(додається).
2. Управлінням та відділам райдержадміністрації, селищній та сільським
радам сконцентрувати зусилля і наявні ресурси на розв’язання тих
невирішених питань, які мали місце за результатами роботи господарського
комплексу району у 2014 році.
3. Постійним комісіям районної ради брати активну участь у втіленні в
життя заходів щодо реалізації програми соціально-економічного і
культурного розвитку району на 2015 рік з питань, що належать до їх відання,
вносити висновки і рекомендації при розгляді ходу її виконання на засіданнях
колегії районної державної адміністрації.
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 05 березня 2015 року
селище Верховина
Інформація державної податкової
інспекції у Верховинському районі
про сплату акцизного податку
місцевим бюджетам
Розглянувши у відповідності до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» лист державної податкової інспекції у
Верховинському районі від 26.02.2015 року № 3/53/10/09-02-15/64 про сплату
акцизного податку місцевим бюджетам від реалізованих паливно-мастильних
матеріалів, враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради з
питань будівництва, інфраструктури, житлово-комунального та дорожнього
господарства та з питань бюджету і фінансів, районна рада
вирішила:
1. Інформацію державної податкової інспекції у Верховинському
районі про сплату акцизного податку місцевим бюджетам від реалізованих
паливно-мастильних матеріалів взяти до відома (додається).
2. Державній податковій інспекції у Верховинському районі, селищній
та сільським радам активізувати роботу по збору даного акцизного податку.
3. Інформацію опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті».
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 05 березня 2015 року
селище Верховина
Про виконання рішення районної ради
від 05. 01. 2015 року « Про депутатський
запит В. Комана »
Районна рада
вирішила:
1. Інформацію державної екологічної інспекції в Івано – Франківській
області про результати аналітичних досліджень проб поверхневих вод в
річці Білий Черемош, відібраних 12 лютого 2015 року в селі Гринява
взяти до уваги (додається ) .
2.

Рішення районної ради від 05. 01. 2015 року « Про депутатський запит
В. Комана » зняти з контролю.

Голова районної ради

Іван Маківничук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(позачергова двадцять восьма сесія )
РІШЕННЯ
від 05 березня 2015 року_
селище Верховина
Про звернення районної ради
Відповідно до частин 7, 8. статті 49 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні », з метою забезпечення виконання завдань з
питань військового обов»язку і військової служби, мобілізаційної підтримки
та мобілізації людських і транспортних ресурсів для забезпечення оборони
незалежної Української держави, захисту її територіальної цілісності,
кордонів та громадян України , районна рада
вирішила:
1. Схвалити текст звернення до міністра оборони України Степана
Полторака, голови обласної державної адміністрації Олега Гончарука,
голови обласної ради Василя Скрипничука та тимчасово виконуючому
обов'язки обласного військового комісара Володимира Ярмошука з
приводу відновлення районного військового комісаріату у Верховинському
районі ( додається ).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради мандатну, з питань депутатської діяльності та етики,захисту прав
людини, законності і правопорядку ( І.Сліпенчук ).

Голова районної ради

Іван Маківничук

Міністерство оборони України
Обласна державна адміністрація
Обласна рада
Обласний військовий комісаріат

ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Верховинської районної ради, глибоко стурбовані тим, що
в 2003 році ліквідовано Верховинський районний військовий комісаріат.
Внаслідок ліквідації даного підрозділу створено новий підрозділ
Косівсько-Верховинський об’єднаний районний військовий комісаріат, який
розташований в місті Косів Івано-Франківської області.
Верховинський район підлягає під дію Закону України «Про статус
гірських населених пунктів в Україні», є одним з найбільших за територією в
області та прикордонним районом з віддаленими та важкодоступними
населеними пунктами. В селищі, 42 селах та 230 присілках проживає 30,3
тисячі населення.
Щорічно на призовну комісію викликаються біля 400 призовників,
проходження медичної та призовної комісії ускладнюються відсутністю в
районі штатних військових працівників комісаріату.
Виходячи з вищенаведеного, враховуючи суспільно-політичну
ситуацію, що склалась в державі та специфічні умови Верховинського району,
просимо розглянути наше клопотання про відновлення функціонування в
районі військового комісаріату.

Прийнято на позачерговій
двадцять восьмій сесії районної ради
УI демократичного скликання
05 березня 2015 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(позачергова двадцять восьма сесія )
РІШЕННЯ
від 05 березня 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:
1. Схвалити текст звернення до генерального директора ТРК «РАІ» Андрія
Русиняка щодо врегулювання питань співпраці районного радіо «Вісті
Верховини» та ТРК «РАІ» (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань національного і духовного відродження, культури та засобів
масової інформації (О.Чубатько).
Голова районної ради

Іван Маківничук

Генеральному директору ТРК «РАІ»
Андрію Русиняку
ЗВЕРНЕННЯ
Верховинська районна рада, як засновник районного комунального
радіомовлення «Вісті Верховини», депутатський корпус та громадськість
Верховинщини висловлює глибоке занепокоєння зменшенням ефірного часу
радіопередач на хвилі радіо «РАІ» (раніше ефір складав 4 години, а на даний
час – не повна година на добу); зникненням з ефіру цілого ряду програм,
зокрема: інформаційних випусків новин, тематичних проектів «Освітянська
скриня», «Літературні читання», «Літературна згарда», «Таланти твої,
Гуцульщино», «Бесаги для розваги», «Музичний калейдоскоп» та інших.
Вкрай занепокоєні тим, що зникла гуцульська автентична музика, про
присутність якої в ефірі було домовлено з початку нашої співпраці.
Зважаючи на складну суспільно-політичну ситуацію в країні,
інформаційну війну, яку веде країна-агресор, необхідність протиставлення в
інформаційному полі радіопрограм з активізації мобілізаційних заходів
районна рада, виступаючи у ролі представника інтересів великої Гуцульської
громади, за кошти якої закуплене обладнання та змонтовано вежу для
районного радіо «Вісті Верховини», яке, в основному використовує радіо
«РАІ», мала би мати більше ефірного часу для оперативного інформування
жителів району.
Враховуючи вищенаведене і неодноразові зустрічі в ІваноФранківську з керівництвом ТРК «РАІ», відсутність порозуміння, районна
рада запрошує прибути генерального директора ТРК «РАІ» Андрія Русиняка
17 березня 2015 року взяти участь в роботі постійної комісії районної ради з
питань національного і духовного відродження, культури та засобів масової
інформації щодо врегулювання питань співпраці та укладення договору в
селищі Верховина. У випадку відсутності адекватного реагування, районна
рада застосовуватиме заходи
щодо припинення використання нашого
обладнання і вежі на горі Магура.
Прийнято на позачерговій
двадцять восьмій сесії районної ради
УI демократичного скликання
05 березня 2015 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(позачергова двадцять восьма сесія )
РІШЕННЯ
від 05 березня 2015 року_
селище Верховина
Про затвердження тарифів на послуги
централізованого водопостачання
Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від
01.06.2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування
тарифів на житлово-комунальні послуги та Порядку формування тарифів на
централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17.03.2011
року, № 243, розглянувши лист районної державної адміністрації від
02.03.2015 року, № 426/ 01-14 /19 та лист Верховинського водопровідноканалізаційного підприємства від 24.02.2015 року № 9, районна рада
вирішила:
1. Затвердити тарифи на послуги централізованого водопостачання для
населення, бюджетних організацій та інших споживачів комунального
підприємства, що перебуває у спільній власності територіальних
громад району «Верховинське водопровідно-каналізаційне
підприємство» згідно додатку.
2. Тарифи ввести в дію для всіх споживачів з 1 квітня 2015 року.
3. Районній державній адміністрації забезпечити відшкодування
Верховинському водопровідно-каналізаційному підприємству різниці в
тарифах на послуги з централізованого водопостачання населенню, яка
виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості послуг з
централізованого водопостачання з затвердженим тарифом.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань будівництва, інфраструктури, житловокомунального та дорожнього господарства (Ю.Ванджурак).
Голова районної ради

Іван Маківничук

Додаток
до рішення районної ради
від 05 березня 2015 року

Тарифи на послуги централізованого
водопостачання для населення, бюджетних організацій
та інших споживачів

1. Для бюджетних споживачів – 11,60 грн. за один метр кубічний.
2. Для інших споживачів – 13,00 грн. за один метр кубічний.
3. Для потреб населення – 6,60 грн. за один метр кубічний.

Керуючий справами районної ради

Василь Магнич

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(позачергова двадцять восьма сесія)
РІШЕННЯ
від 05 березня 2015 року
селище Верховина
Про управління об'єктами спільної
власності територіальних громад
сіл, селища району
Відповідно до статті 142 Конституції України, частини 5 статті 16,
пунктів 19, 20, 27 частини 1 статті 43, статті 60, пункту 10 Прикінцевих та
перехідних положень Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", частини 1 статті 14, частини 2 статті 15, пункту 1 статті 19 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації», районна рада
вирішила:
1. Затвердити Перелік питань з управління об’єктами спільної власності
територіальних громад сіл, селища району, що вирішуються виключно на
пленарних засіданнях районної ради (додаток № 1).
2. Делегувати районній державній адміністрації повноваження щодо
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища
району згідно з додатком №2.
3. Керівникам підприємств, установ, організацій спільної власності
територіальних громад сіл, селища району розробити та до 01.05.2015 року
внести на розгляд районної ради пропозиції щодо внесення змін до статутів
(положень) підприємств, установ, організацій.
4. Визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради від
16.10.1998 року «Про уповноваження районної державної адміністрації щодо
управління комунальним майном».
5. 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 №1
до рішення районної ради
від 05 березня 2015 року
Перелік
питань з управління об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селища району, що вирішуються виключно на пленарних засіданнях
районної ради
Виключно на пленарних засіданнях районної ради вирішуються такі
питання:
– визначення уповноваженого органу, який здійснює функції з
управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища
району;
– прийняття рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію,
відчуження та викуп підприємств, установ, закладів і інших організацій
спільної власності територіальних громад сіл, селища району та визначення
уповноваженого органу, який здійснює контроль за їх діяльністю;
– утворення статутного фонду комунального унітарного підприємства,
що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища району;
– прийняття рішення про звернення до господарського суду з заявою про
порушення справи про банкрутство підприємств спільної власності
територіальних громад сіл, селища району;
– прийняття рішення про створення ліквідаційної комісії для ліквідації
підприємств, установ, закладів та інших організацій спільної власності
територіальних громад сіл, селища району;
– призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств,
установ, закладів та інших організацій спільної власності територіальних
громад сіл, селища району за поданням голови районної ради або
уповноваженого органу управління об’єктами спільної власності
територіальних громад сіл, селища району за погодженням з постійними
(профільними) комісіями районної ради. На підставі відповідного рішення
районної ради голова районної ради укладає з призначеним керівником
строковий трудовий договір. Трудовий договір з призначеними керівниками
установ і організацій спільної власності територіальних громад району за
дорученням районної ради може укладати голова районної державної
адміністрації чи інша посадова особа. У міжсесійний період голова районної
ради має право призначати виконуючих обов’язків керівників підприємств,
установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селища
району, а також звільняти із займаних посад із наступним внесенням цих
питань на розгляд сесії районної ради.
- заслуховування звітів керівників підприємств, установ та організацій
спільної власності територіальних громад сіл, селища району;
– прийняття рішення щодо передачі об'єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селища району у державну власність;
– надання згоди на передачу об`єктів з державної власності до спільної
власності територіальних громад сіл, селища району;

– прийняття рішень щодо передачі об'єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селища району у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст області та у комунальну власність територіальних
громад сіл, селища району;
– надання згоди на передачу об`єктів із спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області та комунальної власності територіальних
громад міст, сіл, селищ області до спільної власності територіальних громад
сіл та селища району;
– прийняття рішення про закріплення об`єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селища району на праві господарського відання
або оперативного управління за підприємствами, установами, закладами та
іншими організаціями;
– здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами
спільної власності територіальних громад сіл, селища району;
– затвердження єдиного реєстру (переліку) об'єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селища району;
– прийняття рішень про придбання майна у спільну власність
територіальних громад сіл, селища району;
– затвердження переліку об'єктів спільної власності територіальних
громад сіл та селища району, що підлягають приватизації та відчуженню;
– прийняття рішення про приватизацію та відчуження об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селища району;
– надання дозволу на здійснення застави майна спільної власності
територіальних громад сіл, селища району;
– визначення майна спільної власності, що може бути використане для
погашення податкового боргу підприємств, установ, закладів та інших
організацій спільної власності територіальних громад сіл, селища району;
– прийняття рішення про інвентаризацію майна спільної власності
територіальних громад сіл, селища району;
– надання згоди на передачу в оренду цілісних майнових комплексів та
майна спільної власності;
– надання згоди на списання основних засобів підприємств, установ,
організацій спільної власності територіальних громад сіл, селища району;
– виконання відповідно до законів інших функцій з управління об'єктами
спільної власності територіальних громад сіл, селища району;

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Василь Магнич

Додаток №2
до рішення районної ради
від 05 березня 2015 року
Перелік
повноважень з управління об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селища району, які делегуються районній державній
адміністрації
– підготовка на розгляд районної ради матеріалів і проектів рішень про
створення, реорганізацію відчуження, викуп та ліквідацію підприємств,
установ, закладів, організацій та інших об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селища району, розробка проектів їх статутів
(положень) та інших установчих документів;
– внесення пропозицій районній раді щодо утворення статутного фонду
комунального унітарного підприємства, що належить до спільної власності
територіальних громад сіл, селища району;
– підготовка на розгляд районної ради матеріалів та проектів рішень про
внесення змін до єдиного реєстру (переліку) об'єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селища району
– на підставі рішення районної ради здійснення організаційних заходів
щодо приватизації, передачі в оренду, відчуження та ліквідації підприємств,
установ, закладів та інших організацій спільної власності територіальних
громад сіл, селища району;
– внесення пропозицій районній раді щодо прийняття рішення про
звернення до господарського суду з заявою про порушення справи про
банкрутство підприємств спільної власності територіальних громад сіл,
селища району;
– здійснення визначених законодавством повноважень під час
провадження справ про банкрутство підприємств спільної власності
територіальних громад сіл, селища району, що перебувають у її управлінні;
– внесення подання раді щодо призначення (звільнення) керівників
підприємств, установ, закладів та інших організацій спільної власності
територіальних громад сіл, селища району. Керівники навчальних закладів що
є спільною власністю територіальних громад сіл, селища району
призначаються відділом освіти районної державної адміністрації за
погодженням з районною державною адміністрацією та районною радою;
– за дорученням районної ради укладає трудові договори з керівниками
підприємств, установ, закладів та інших організацій спільної власності
територіальних громад сіл, селища району та здійснює контроль за їх
виконанням;
– веде облік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селища району, здійснює контроль за ефективним використанням та
збереженням таких об’єктів, розробляє стратегію розвитку підприємств
спільної власності територіальних громад сіл, селища району;

– забезпечує проведення щорічних аудиторських перевірок окремо
визначених підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селища
району;
– виявляє майно спільної власності територіальних громад сіл, селища
району, яке тимчасово не використовується, та вносить пропозиції щодо умов
його подальшого використання;
– забезпечує надання районній раді інформації про наявність і поточний
стан майна підприємств, установ та організацій спільної власності
територіальних громад сіл, селища району, а також будь-які зміни в їх стані;
– забезпечує проведення інвентаризації майна підприємств, установ,
організацій спільної власності територіальних громад сіл, селища району;
– забезпечує оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності
необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок підприємств,
установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селища
району;
– проводить моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання
показників фінансових планів підприємств, установ, закладів та інших
організацій спільної власності територіальних громад сіл, селища району;
– здійснює контроль за діяльністю підприємств, установ, закладів та
інших організацій спільної власності територіальних громад сіл, селища
району, виконанням доведених їм планів, використанням коштів, забезпечує
відповідно до встановленого районною радою порядку контроль платежів та
відрахувань до районного бюджету в тому числі і частини прибутку (доходу)
підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селища району;
– щорічно звітує перед районною радою про виконання делегованих
повноважень в частині управління майном спільної власності територіальних
громад сіл, селища району;
– своєчасно інформує районну раду про зміни у складі та назвах об’єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селища району;
– виконує відповідно до законодавства інші функцій з управління
об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища району.
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Василь Магнич

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(позачергова двадцять восьма сесія )
РІШЕННЯ
від 05 березня 2015 року
селище Верховина
Про Програму національного та
військово-патріотичного виховання
учнівської молоді на 2015 рік
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та беручи до
уваги пропозиції депутатів, висловлені на двадцять сьомій сесії районної ради
VІ демократичного скликання від 05 січня 2015 року, районна рада
вирішила:
1. Затвердити Програму національного та військово-патріотичного
виховання учнівської молоді на 2015 рік (додається).
2. Відділу освіти райдержадміністрації (В.Гуцуляк) забезпечити
виконання Програми.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, дошкільного виховання, молоді і
спорту(М.Федорчак).

Голова районної ради

Іван Маківничук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(позачергова двадцять восьма сесія )
РІШЕННЯ
від 05 березня 2015 року
селище Верховина
Про підтримку звернення
Городенківської районної ради
від 13 січня 2015 року № 545-28/2015
Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
вирішила:
1. Підтримати звернення Городенківської районної ради до Президента
України П.Порошенка (додається).
2. Звернення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті» та
оприлюднити на офіційному веб-сайті районної ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань національного і духовного відродження, культури та
засобів масової інформації (О.Чубатько).
Голова районної ради

Іван Маківничук

Додаток
до рішення районної ради
від 05 березня 2015 року
ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Городенківської районної ради, вважаємо незаконними та
протиправними рішення Вищого адміністративного суду, яким юридично
було позбавлено звання Героя України Степана Бандеру та Романа Шухевича.
Рішення про скасування відповідних указів Президента України суд ухвалив
за вказівкою тодішньої влади Януковича на догоду Путіну і Медвєдєву.
Окупаційний режим Януковича тоді розгорнув мовну, освітню,
ідеологічну , судову, соціальну, економічну, культурну, духовну війну проти
українців. І рішення Вищого адміністративного суду було тільки однією з
ланок цієї війни.
Вороги України не могли подолати Бандеру та Шухевича живими, вони
досі бояться їх і мертвих. Адже Бандера і Шухевич для мільйонів українців,
незважаючи на протиправні рішення суддів, були і залишаються українськими
героями. Відновлення звання Герой України Степану Бандері та Роману
Шухевичу є не тільки вимогою історичної справедливості, але й вимогою
Революції гідності, яка відбулася під гаслами української національновизвольної боротьби.
Вимагаємо від Президента України Петра Порошенка повторно видати
укази про присвоєння Степану Бандері та Роману Шухевичу звання Героїв
України. Цим Ви підтвердите, що є Президентом незалежної Української
держави, за яку боролися і віддавали своє життя Провідник Організації
українських Націоналістів Степан Бандера та Головнокомандувач Української
Повстанської Армії Роман Шухевич.
Прийнято на двадцять восьмій сесії
Городенківської районної ради
шостого демократичного скликання
13 січня 2015 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(позачергова двадцять восьма сесія )
РІШЕННЯ
від 05 березня 2015 року
селище Верховина
Про організацію гарячого харчування
учнів у загальноосвітніх школах району
Керуючись статтею 25 Закону України «Про освіту» у редакції з
урахуванням змін, внесених п.6 Закону України «Про внесення змін та
визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України»
від 28.12.2014року № 76-VІІ, статті 1032 Бюджетного кодексу України,
постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015року № 6 «Деякі питання
надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» та
статті 27 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015рік»,
районна рада
вирішила:
1. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (В.Ватаманюк)
спрямувати відділу освіти райдержадміністрації (В.Гуцуляк) кошти, які
передбачено державною освітньою субвенцією, на організацію харчування
учнів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з
числа дітей-інвалідів /інвалідів І-ІІІ групи/ та дітей із сімей, які отримують
допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям», учнів 1– 4 класів у навчально-виховних закладах
району до кінця 2014 – 2015 навчального року.
2. Відділу освіти райдержадміністрації (В.Гуцуляк) забезпечити
організацію харчування учнів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з числа дітей-інвалідів /інвалідів І-ІІІ групи/ та
дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», всіх учнів 1– 4
класів у навчально-виховних закладах району з 2-го лютого 2015 року до
кінця 2014 – 2015 навчального року.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, дошкільного виховання, молоді і
спорту(М.Федорчак).
Голова районної ради

Іван Маківничук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(позачергова двадцять восьма сесія )
РІШЕННЯ
від 05 березня 2015 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
районна рада
вирішила:
1. Схвалити звернення районної ради до Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України та Національного банку України (додається).
2. Звернення надіслати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів
України та Національному банку України.
3. Звернення опублікувати у районній газеті Верховинські вісті» та
оприлюднити на офіційному веб-сайті районної ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань підприємництва, туризму, лісового і сільського
господарства, використання природних ресурсів та інвестицій (О.Корнелюк).
Голова районної ради

Іван Маківничук

Додаток
до рішення районної ради
від 05 березня 2015 року
ЗВЕРНЕННЯ
Чергова фінансова криза, яка охопила Україну, призвела до знецінення
національної валюти та зубожіння широких верств населення. Особливо
відчутно зміна курсу гривні до іноземних валют позначилася на громадянах
України, які отримали банківські кредити в іноземній валюті.
Надміру потерпають від фінансової кризи і жителі нашого
найвіддаленішого, найвисокогірнішого регіону України – Верховинського
району. Та окрім фінансових викликів, значних матеріальних збитків щороку
завдають гуцулам, їхнім оселям та господарці не прогнозовані стихійні явища
– повені, селеві потоки, інші природні катаклізми. Частина людей, які
залишилися без даху над головою, змушені були взяти позику у банківських
установах в іноземній валюті – доларах з метою купівлі квартир чи придбання
будівельних матеріалів для зведення власного житла. Однак гривневий колапс
призвів до захмарного доларового еквіваленту, в результаті чого уже кілька
сімей горян позбулися квартир, їх нагло виганяють із житла прямо на вулицю
через неспроможність погасити валютні кредити. Люди опинилися у
страшному відчаю, зафіксовано спроби банківських заручників покінчити
життя самогубством.
Отож, доконче потрібно негайно рятувати людей, їхні сім’ї, їхнє
майбутнє як у наших горах, так і по всій країні. Тому ми, депутати
Верховинської районної ради, на вимогу мешканців Гуцульщини звертаємось
до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Національного
банку України з проханням невідкладно розробити та прийняти нормативні
документи, які би дозволили зняти надзвичайно важкий тягар курсової різниці
з позичальників банків.
Прийнято на позачерговій двадцять
восьмій сесії Верховинської районної ради
Івано-Франківської
області
шостого
демократичного скликання 05.03.2015 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(позачергова двадцять восьма сесія )
РІШЕННЯ
від 05 березня 2015 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
районна рада
вирішила:
1. Схвалити звернення районної ради до районної державної
адміністрації, районного відділення УСБУ в області, райвідділу УМВС
України в області, засобів масової інформації району (додається).
2. Звернення надіслати районній державній адміністрації, районному
відділенню УСБУ в області, райвідділу УМВС України в області, засобам
масової інформації району.
3. Звернення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті» та
оприлюднити на офіційному веб-сайті районної ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань національного і духовного відродження, культури та
засобів масової інформації (О. Чубатько).
Голова районної ради

Іван Маківничук

Додаток
до рішення районної ради
від 05 березня 2015 року
ЗВЕРНЕННЯ
Тривожна і складна ситуація в країні. Зовнішній ворог розриває нашу
Вітчизну на шматки. Одночасно економічні негаразди та деякі, м’яко кажучи,
непопулярні дії влади викликають багато запитань до цієї влади.
Поряд з цим у частини населення, в т.ч. і західних областей України,
почали появлятися протестні, антивладні, що подекуди переходять в
антидержавні, настрої. Спілкуючись з багатьма жителями району,
констатуємо, що частина населення переконана в тому, що на Сході України
відбувається конфлікт місцевого значення і нам, мовляв, немає чого туди
втручатися. Такі настрої моніторяться нашим ворогом, і в найближчі часи для
їх підігріву у нас появляться ворожі агенти, котрі можуть робити спроби
розхитування ситуації.
Першою причиною виникнення такої ситуації є брак інформації та
низький рівень агітаційної роботи з населенням. Ми пам’ятаємо ті часи, коли
щоранку в кожній хаті по радіо звучав Гімн Союзу РСР і повідомлялось про
«здобутки» та «перемоги» соціалістичного суспільства. Усе, що робилося на
Заході чи в США, – засуджувалось.
Таку тактику і по сьогодні сповідує Росія. Ця інформаційна брехня, яка
ведеться десятиліттями, – ллється як повінь з уст інформаційних джерел
Російської Федерації. У нас недостатньо ведеться роз’яснювальна робота.
Негативний вплив на людей має церква московського патріархату (УПЦ МП),
яка пропагує ідеї «руського мира».
Що робити? Який вихід?
Ми, депутати районної ради, вважаємо за необхідне:
1. Засобам масової інформації посилено працювати в напрямку підняття
патріотичного духу населення з тим, щоб відкрити людям очі на те, що це не
простий конфлікт, а війна Росії проти суверенної держави Україна.
2. Відділу з питань гуманітарної політики та інформаційно-аналітичної
роботи апарату райдержадміністрації, редакції районної газети «Верховинські
вісті» щотижнево випускати агітаційно-патріотичні листівки-вставки до
районного часопису.
3. Районному відділенню УСБУ в області виявляти та жорстко
присікати прояви антидержавних, протестних заяв та дій, а винних у скоєнні
таких злочинів притягати до відповідальності.
4. Райвідділу УМВС України в області разом із загонами Самооборони
посилити нічні патрулювання селища Верховина та населених пунктів району
з метою унеможливлення здійснення можливих терактів.
5. Звернутись до деканів церков усіх конфесій та священнослужителів
району з проханням організувати щотижневу молитву за Україну одночасно в
усіх Храмах Божих, в т.ч. і в Храмах московської Церкви.
Прийнято на позачерговій двадцять
восьмій сесії Верховинської районної ради
шостого демократичного скликання
05.03.2015 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(позачергова двадцять восьма сесія)
РІШЕННЯ
від 05 березня 2015 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради
мандатної, з питань депутатської діяльності та етики, захисту прав людини,
законності і правопорядку від 05.03.2015 року районна рада
вирішила:
1. Схвалити текст звернення щодо відміни ліквідації Косівського МРЕВ
до Міністра внутрішніх справ України А.Б.Авакова (додається).
2. Копію звернення надіслати начальнику УМВС України в ІваноФранківській області полковнику міліції М.О.Семенишину.

Голова районної ради

Іван Маківничук

Міністру внутрішніх справ України
А.Б. Авакову
Начальнику УМВС України
в Івано-Франківській області
полковнику міліції
М.О. Семенишину
Звернення
Ми, депутати Верховинської районної ради Івано-Франківської
області, глибоко занепокоєні щодо наміру ліквідації Косівського МРЕВ.
Зважаючи на тенденцію ліквідації ряду установ у Верховинському
районі (свого часу були ліквідовані відділення зв’язку, військовий комісаріат,
санітарно-епідеміологічна станція та ін.), є побоювання, що такий намір буде
доведено до відповідного результату.
В нашому районі послугами Косівського МРЕВ користується понад
4500 власників транспортних засобів (і це лише тих, що зареєстровані в
Косівському МРЕВ), тисячі водіїв різних категорій, автошкола ТСОУ та ін.
Значній частині водіїв та власників транспортних засобів району
навіть до Косова приходиться долати від 40 до 80 км., не кажучи про те, що в
разі приєднання району до Надвірнянського чи Коломийського МРЕВ, ця
відстань щонайменше подвоїться.
Тут ще слід підкреслити, що далеко не у всіх випадках вирішити
питання у відділеннях МРЕВ можна протягом одного дня, а якщо до цього
додати час у дорозі то на це може піти і 2-3 дні.
В час надзвичайно складних умов у нашій Державі, загального
зубожіння людей та високого градусу суспільної напруги таке, на наш погляд,
неправильне рішення може призвести до негативних наслідків, підірвати
рівень довіри до правоохоронних органів.
З аналізу інформації від депутатів районної ради, серед жителів
району, практично відсутні нарікання на якість обслуговування в Косівському
МРЕВ, особливо за останній рік.
Виходячи з наведеного, просимо Вас вжити невідкладних заходів
щодо недопущення скорочення даного підрозділу.

Прийнято на позачерговій двадцять восьмій
сесії Верховинської районної ради шостого
демократичного скликання 05 березня 2015 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(позачергова двадцять восьма сесія)
РІШЕННЯ
від 05 березня 2015 року
селище Верховина
Про виконання рішення районної
ради від 05.01.2015 року «Про
депутатський запит В.Тупилюка»
Районна рада
вирішила:
1. Інформацію Верховинської районної державної адміністрації щодо
надання відомостей про полонини, що знаходяться на території району (коли,
кому і на який період надані в оренду) взяти до уваги (додається).
2. Рішення районної ради від 05.01.2015 року «Про депутатський запит
В.Тупилюка» зняти з контролю.

Голова районної ради

Іван Маківничук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(позачергова двадцять восьма сесія)
РІШЕННЯ
від 05 березня 2015 року
селище Верховина
Про Програму підтримки сімей
військовослужбовців і працівників
правоохоронних органів та членів
добровольчих загонів, які беруть
участь в Антитерористичній операції
в східних областях України
на 2015 рік
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Закону України «Про місцеві державні адміністрації» районна
рада
вирішила:
1. Затвердити Програму підтримки сімей військовослужбовців і
працівників правоохоронних органів та членів добровольчих загонів, які
беруть участь в Антитерористичній операції в східних областях України на
2015 рік (додається).
2. Управлінню праці та соціального захисту населення районної
державної адміністрації (В.Кімейчук) забезпечити виконання Програми.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я
(І.Гондурак).

Голова районної ради

Іван Маківничук

