УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(позачергова двадцять дев’ята сесія)
РІШЕННЯ
від 19 березня 2015 року
селище Верховина
Про надання в оренду автомобіля
Відповідно до статей 43 та 60 Закону України
«Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши лист селищної ради № 1-1/02-15/01
від 08.01.2014 року, та № 86/02-15/03 від12.03.2015 року з метою
раціонального використання майна, районна рада
вирішила:
1. Надати Верховинській селищній раді в оренду легковий автомобіль
марки AUDI-80 1993 року згідно з додатком.
2.Голові районної ради І.Маківничуку заключити договір оренди у
відповідності до чинного законодавства.
3. Встановити розмір орендної плати за оренду майна відповідно до
Закону України «Про оренду державного та комунального майна» і
Методики розрахунку орендної плати, затвердженої рішенням районної ради
від 25.06.2010 року.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань будівництва, інфраструктури, житлово-комунального
та дорожнього господарства ( Ю.Ванджурак).

Голова районної ради

Іван Маківничук

Додаток
до рішення районної ради
від 19 березня 2015року

Перелік майна що передається в оренду
№ Назва
Номер кузова
Держав ний
п/п
номер
1 AUDI- WAUZZZ8CZPA204517
77712ІВ
80
2.0 E

Керуючий справами
виконавчого апарату
районної ради

Балансова
вартість
36404,00

Василь Магнич

Термін
оренди
3 роки

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(позачергова двадцять дев’ята сесія)
РІШЕННЯ
від 19 березня 2015 року
селище Верховина
Про затвердження переліку об’єктів
комунального майна району, які
підлягають приватизації в 2015 році
Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування
в Україні», розглянувши лист районної державної
адміністрації від 19.03.2015 року №626/01-16/16, районна рада
вирішила:
1.Затвердити перелік об’єктів комунального майна району, які
підлягають приватизації в 2015 році згідно з додатком.
2. Приватизацію цих об’єктів здійснити шляхом продажу у відповідності
з чинним законодавством.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань будівництва, інфраструктури, житлово-комунального
та дорожнього господарства ( Ю.Ванджурак).

Голова районної ради

Іван Маківничук

Додаток
до рішення районної ради
від 19 березня 2015року

Перелік
об’єктів комунального майна району, які підлягають приватизації в
2015 році
1. Приміщення Довгопільського лісництва Верховинського районного
лісгоспу( с. Довгопілля).

Керуючий справами
виконавчого апарату
районної ради

Василь Магнич

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(позачергова двадцять дев’ята сесія )
РІШЕННЯ
від 19 березня 2015 року
селище Верховина
Про День депутата в районній раді
Розглянувши у відповідності до Законів України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», «Про місцеві державні адміністрації»,
«Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
вирішила:
1. Доручити районній державній адміністрації:
1.1. Подати районній раді у десятиденний термін сформовані
пропозиції, визначені у правовому полі, щодо формування об’єднаних
територіальних громад.
1.2. Залучити фахівців із правових питань для підготовки та проведення
Громадських слухань на Дню депутата в районній раді з даного питання за
участю депутатів районної ради, селищного і сільських голів та
представників громадсько-політичних об’єднань району.
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

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(позачергова двадцять дев’ята сесія )
РІШЕННЯ
від 19 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 Президента України, Кабінету
Міністрів України, Верховної Ради України, депутата Верховної Ради
України Юрія Солов’я, Івано-Франківської обласної державної адміністрації,
Івано-Франківської обласної ради, Державного лісового агентства лісових
ресурсів України (додається).
2. Звернення надіслати Президенту України, Кабінету Міністрів
України, Верховній Раді України, депутату Верховної Ради України Юрію
Солов’ю, Івано-Франківській обласній державній адміністрації, ІваноФранківській обласній раді, Державному агентству лісових ресурсів України
та Асоціації органів місцевого самоврядування..
3. Звернення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті» та
оприлюднити на офіційному веб-сайті районної ради.
4. Доручити депутату обласної ради Івану Шкіндюку терміново внести
в порядок денний сесії обласної ради 20.03.2015 року питання про підтримку
звернення Верховинської районної ради від 19.03.2015 року та оприлюднити
текст звернення перед депутатами обласної ради.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань підприємництва, туризму, лісового і сільського
господарства, використання природних ресурсів та інвестицій (О.Корнелюк).
Голова районної ради

Іван Маківничук

Додаток
до рішення районної ради
від 19 березня 2015 року
Президенту України
Кабінету Міністрів України
Верховній Раді України
Народному депутату України Юрію Солов’ю
Івано-Франківській облдержадміністрації
Івано-Франківській обласній раді,
Державному лісовому агентству
лісових ресурсів України
ЗВЕРНЕННЯ
10 березня 2015 року на аукціоні з продажу необробленої деревини,
який проводила Прикарпатська універсальна торгова біржа, було зроблено
спробу продати всю деревину Верховинського району та області в цілому у
руки перекупникам з-за меж нашого району та області для подальшого
перепродажу на експорт.
У даній ситуації деревообробники змушені були заблокувати
проведення даного аукціону і висунули ряд вимог до їх організаторів. Однак
станом на 16 березня 2015 року жодна з вимог Верховинського відділення
Асоціації деревообробників Прикарпаття не виконана, натомість
організатори аукціону перенесли торги на 24 – 25 березня 2015 року.
Деревообробники району звернулися до сесії Верховинської районної
ради з проханням розглянути їхні пропозиції та виробити спільні
рекомендації щодо забезпечення деревиною лісопереробних підприємств
Верховинщини, оскільки даний процес відбувається в період загострення
спроб приватизації державних лісгоспів та лісових угідь, з яким абсолютно
не згідні жителі територіальних громад району.
Дбаючи про розвиток деревообробної галузі у районі, створення нових
робочих місць для жителів високогірного краю, збільшення надходження
коштів до районного бюджету та узгодивши спільні позиції і концепцію
подальшого розвитку деревообробної промисловості району в цілому,
районна рада вимагає:
1. Запровадити прозорий механізм забезпечення деревиною в першу

чергу місцевих деревообробних підприємств на довготривалій основі
(терміном 1 – 3 роки), взявши за основний критерій сплату податків з одного
кубометра переробленої деревини та наявність робочих місць.
2. Весь надлишок нереалізованої місцевим переробниками деревини
продавати переробникам з інших районів Івано-Франківської області.
3. Аукціон, з допуском на нього переробників з інших областей
України, проводити після повного забезпечення потреб у деревині
переробників Івано-Франківської області.
4. Для повного забезпечення деревиною переробників району, області
та держави в цілому звернутись до Верховної Ради України з проханням
прийняти в другому читанні Закон України за № 1362 в частині заборони
експорту лісу-кругляка, не обмежуючи при цьому експорт готової продукції.
5. Деревообробники Верховинщини готові до чесної конкуренції при
здійсненні процесу переробки деревини з усіма суб’єктами підприємницької
діяльності, які мають чи створять деревообробні підприємства на території
Верховинського району. Районна рада готова сприяти всім бажаючим
створити деревообробні виробництва на території району та забезпечити їх
деревиною на вищенаведених принципах.
6. Даний підхід до принципів продажу деревини дасть
деревообробникам можливість планувати на території району розвиток
власного виробництва, сприятиме вкладанню інвестицій, а органам місцевої
влади – забезпечити подальший поступ деревообробної галузі, сприяти
малому і середньому бізнесу галузі, налагодити повний цикл переробки
деревини, створення меблевого виробництва, значне поповнення районної
скарбниці та зростання життєвого рівня населення.
7. Для покращення екологічного стану лісів в Карпатах, а також для
зменшення вирубування молодих смерекових лісів біля населених пунктів,
просимо внести зміни до правил рубок деревини в гірських умовах Карпат, а
саме: відмінити наказ Держкомлісгоспу за № 269 від 15.10.2009 року «Про
затвердження віку стиглості похідних ялинових деревостанів», яким було
встановлено вік стиглості 51 – 60 років, а отже дано дозвіл на вирубку
молодих Карпатських лісів. Для відновлення балансу приросту і приведення
у відповідність об’ємів рубок головного користування, необхідно встановити
вік стиглості 75 – 80 років.
8. Внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України за № 733
від 16.05.2007 року «Про затвердження порядку поділу лісів на категорії та
виділення особливо захисних лісових ділянок», а саме: відмінити п. 4
додатку № 3 до Прядку, яким всі високогірні ліси на висоті вище 1100 м над
рівнем моря, віднесені до протиерозійних лісів, без врахування крутизни
схилів та складу ґрунтів. Це дасть можливість проводити рубки головного
користування в значній частині стиглих та перестиглих Карпатських лісів,
частина яких пошкоджена шкідниками і хворобами, та використати цю
деревину з користю для Держави, дотримуючись при цьому протиерозійних
правил, викладених в правилах рубок головного користування та інших
пунктах вказаної вище Постанови Кабінету Міністрів України.

9. Розробити механізм виділення лісодеревини для забезпечення
соціальних потреб населення району (будівельний ліс, паливні дрова) із
рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства.
Продаж деревини через аукціони, який не дає можливості забезпечити
деревиною місцеві деревообробні підприємства внаслідок недобросовісної
конкуренції з боку перекупників, районна рада вважає недопустимим та
таким, що шкодить розвитку нашого району, області та держави в цілому.
Вважаємо за необхідне керівникам ДП «Верховинське лісове господарство»
та ДП «Гринявське лісове господарство» зайняти конструктивну позицію у
підходах до врегулювання даного питання, знявши з аукціону необробленої
деревини виставлені на торги обсяги ділового лісу.
У разі неприйняття до уваги наших пропозицій та незабезпечення
деревообробних підприємств та підприємців району лісодеревиною для
переробки ми будемо вимушені прийняти рішення про обмеження вивозу
необробленої деревини за межі району, так як вимагає цього верховинська
громада.
(Аналітичні матеріали додаються).
Прийнято на позачерговій двадцять дев’ятій
сесії Верховинської районної ради Івано Франківської області шостого демократичного
скликання 19 березня 2015 року

Додаток № 1
до звернення районної ради
від 19 березня 2015 року

АНАЛІЗ РОБОТИ
лісової та деревообробної галузей Верховинського району за
2014рік
1. Заготовлено деревини – 105769 кубометрів;
2. Реалізовано деревини, всього – 100978 кубометрів.
в т.ч. використано для власних потреб лісгоспів – 16176 кубометрів.
- реалізовано СПД Верховинського району – 43980 кубометрів.
- реалізовано СПД за межі району – 5105 кубометрів.
- релізовано держлісгоспами на експорт – 14760 кубометрів.
- інша реалізація ( в т.ч. дрова ) – 20957 кубометрів.
Аналіз чисельності працюючих та сплати податків.
І. Лісгоспи
1. Верховинський ДЛГ :
- реалізовано – 40951 кубометр.
- Чисельність працюючих – 145 чол.
- Сплачено податків, всього – 5 400 000 грн.
- В т.ч. до місцевого бюджету – 1 650 000 грн.
- Податки на 1 кубометр реалізованої деревини - 132,00 грн.
- В т. ч. до місцевого бюджету – 40,00 грн.
- Податки на 1 працюючого – 37290,00 грн.
2. Гринявський ДЛГ:
- реалізовано – 41151 кубометр.
- Чисельність працюючих – 206 чол.
- Сплачено податків, всього – 4 498 000 грн.
- В т.ч. до місцевого бюджету – 1 466 000 грн.
- Податки на 1 кубометр реалізованої деревини - 109,00 грн.
- В т. ч. до місцевого бюджету – 36,00 грн.
- Податки на 1 працюючого – 21837,00 грн.
3. Верховинський рай лісгосп :
- реалізовано – 17314 кубометрів.
- Чисельність працюючих – 164 чол.
- Сплачено податків, всього – 1 951 000 грн.
- В т.ч. до місцевого бюджету – 570 000 грн.
- Податки на 1 кубометр реалізованої деревини - 113,00 грн.

- В т. ч. до місцевого бюджету – 33,00 грн.
- Податки на 1 працюючого – 11900,00 грн.
4.Разом по лісгоспах:
- Чисельність працюючих – 515 чол.
- Сплачено податків, всього – 11 85 7000 грн.
- В т.ч. до місцевого бюджету – 3 786 000 грн.
- Податки на 1 кубометр реалізованої деревини - 117,00 грн.
- В т. ч. до місцевого бюджету – 37,00 грн.
- Податки на 1 працюючого – 23000,00 грн.
П. Підприємства та підприємці:
1. Чисельність працюючих – 403 чол.
2. Придбано деревини, всього – 43980 кубометрів;
3. Перероблено деревини –
4. Сплачено податків, всього – 3 385 000 грн.
В т.ч. в місцевий бюджет – 1 100 000 грн.
5. Пдатки на 1 кубометр переробленої деревини – 77,00 грн.
6. Податки на 1 працюючого – 8400,00 грн.
З них рівень сплати більше 77,00 грн. за 1 кубометр мають 20 СПД,
ними придбано 15000 кубометрів деревини.
З придбаних 20600 кубометрів деревини СПД сплатили менше 30,00
грн. з
1 кубометра деревини.
При сплаті податків з цих 20600 кубометрів деревини по середньому
показнику, додаткові надходження в бюджет складають:
20600 м3 х 47,00 = 2 209 000 грн.
В т.ч. в місцевий бюджет – 720 000 грн.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Василь Магнич

Додаток № 2
до звернення районної ради
від 19 березня 2015 року

РОЗРАХУНОК
додаткових доходів, або втрат бюджетів
при продажі деревини з аукціону по цінах 1000-1100 грн./м3,
взамін продажу по прямих договорах по діючих цінах 650-750
грн./м3.
1. Збільшення ціни на ліс на 350, 00 грн./м3:
В бюджет потрапить в кращому випадку податок на прибуток
від держлісгоспів; 350,00 х 18% = 63,00 грн./м3:
Що втратить бюджет, якщо місцеві переробними не
придбають деревину і припинять роботу:
- 77,00 грн./м3 – це середній показник сплати податків по
району;
150,00 грн. ./м3 – це середній показник зарплати працівників.
Але, в першу чергу, припинять роботу ті, хто платив
найбільше податків і втрати будуть ще більшими. Бізнес піде в тінь
на 100% і зросте напруга в суспільстві.
2. Якщо залишити ціни на деревину для пробників без
змін
і запровадити механізми забезпечення деревиною суб’єктів
підприємницької діяльності по прямих договорах, мінімум на 1рік,
під зобов’язання суб’єктів підприємницької діяльності сплачувати
податки не нижче певного рівня;
- при мінімальному рівні сплати за 1 кубометр 75,00 грн.,
додатково в бюджет буде сплачено близько 3 (трьох) млн. грн., що
становить на 1 м3 приблизно 70,00 грн.
- в т.ч. в місцевий бюджет 1,00 (один) млн.. грн.
При цьому створюються нові робочі місця, зростає
чисельність працюючих, та проходить легалізація бізнесу.
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Василь Магнич

Додаток № 3
до звернення районної ради
від 19 березня 2015 року
Пропонований механізм розподілу деревини
З метою першочергового пріоритету при придбанні лісодеревини
місцевим переробникам, створення додаткових робочих місць та фінансового
наповнення районних бюджетів просимо Вас, взявши за основу європейський
досвід, вирішити питання про забезпечення підприємств деревообробної
галузі деревиною по прямих довготермінових угодах у розмірі не менше
70відсотків від потреби.
Розподіл лісодеревини необхідно здійснювати на місцях через комісії
при місцевих радах за участю представників державних адміністрацій,
лісових господарств, переробників та громадськості. Кількість сировини, яка
виділяється для підприємства, повинна визначатися за основним критерієм –
податковим навантаженням на обособлений кубічним метр переробленої
деревини за останній звітний період. Підставою для розгляду потреби в
лісодеревині повинна бути заява суб’єкта підприємницької діяльності, що
містить наступну інформацію:
- кількість деревини для переробки;
- види та кількість продукції, яка має бути вироблена;
- кількість працюючих;
- фонд заробітної плати;
- сума сплачених податків та відрахувань на єдиний соціальний
внесок.
При цьому суб’єкти підприємницької діяльності та державні
підприємства лісового господарства повинні взяти на себе зобов’язання
звітувати перед комісією про виконання своїх показників, вказаних у заявках.
Такий підхід при вирішенні даного питання дасть можливість
суб’єктам підприємницької діяльності планувати свою роботу на рік та
сприятиме зростанню об’ємів переробленої деревини, збільшенню кількості
робочих місць, виходу суб’єкта підприємницької діяльності з тіньового
сектору.
Для органів місцевої влади такий підхід дасть можливість реально
планувати дохідну частину бюджету та стимулювати підприємців до
прозорої діяльності за рахунок забезпечення їх легальною сировиною. Ту
частину деревини, яка залишилася після виділення по прямих договорах, –
виставляти на обласний аукціон. Участь в аукціоні можуть приймати всі
суб’єкти підприємницької діяльності, в т.ч. ті, які не захочуть взяти на себе
зобов’язання, вказані у заявах.
Максимальна прозорість процесу забезпечить відсутність зловживань.
Аукціони залишаться як механізм регулювання цін і постачання сировиною
підприємств першого року реєстрації та задоволення потреб населення.
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради
Василь Магнич

