
                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять дев’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
   

від 30  березня 2015 року 

селище Верховина 

Про затвердження тарифів на вивіз 

твердих побутових відходів 

Відповідно  до статей  43 та 60 Закону України  «Про місцеве  

самоврядування  в Україні», розглянувши лист районної державної 

адміністрації від 23.03.2015 року №640/01-14/13 та лист комбінату 

комунальних підприємств від 13.03.2015 року № 03-15, враховуючи 

рекомендації постійної комісії районної ради з питань будівництва, 

інфраструктури, житлово - комунального та дорожнього господарства, 

районна рада 

вирішила: 
 

1. Затвердити та ввести в дію з 01 квітня 2015 року такі тарифи на вивіз 

твердих побутових відходів: 

-для бюджетних установ -65,00 гривень за 1 кубічний метр 

-для населення -               -70,00 гривень за 1 кубічний метр 

2. Тарифи на вивіз твердих побутових відходів включають вартість 

вантажно-розвантажувальних робіт. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань будівництва, інфраструктури, житлово-

комунального та дорожнього господарства (Ю.Ванджурак).  

 

 

Голова районної ради       Іван Маківничук 

 

 

 

   



                   

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять дев’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
   

від 30  березня 2015 року 

селище Верховина 

 
 
Про звернення районної ради 

 

 

Враховуючи прийняття Верховною Радою України   Закону України 

 « Про внесення  змін до Закону України « Про Державний бюджет України 

на 2015 рік », яким затверджено нову бюджетну програму 3111090 « Розвиток 

дорожнього господарства областей української частини Карпатського євро-

регіону  ( зокрема доріг Мукачеве – Львів,  Татарів- Кам»янець -Подільський,  

Стрий – Мамалига ) в сумі 700 млн. грн.. 

Виходячи з того , що автомобільні дороги  на  території району 

впродовж багатьох  років перебувають у зруйнованому стані і на 

сьогоднішній день стали реальною перешкодою у використанні туристично – 

рекреаційного потенціалу району, а відтак і розвитку ділової активності в 

краї, районна рада  

 

вирішила: 

 

Схвалити звернення  районної ради до Прем»єр - міністра України 

Арсенія Яценюка,  народних депутатів України від Івано- Франківської 

області, міністра  інфраструктури України Андрія Пивоварського,  міністра 

фінансів України Наталії Енн Яресько, голови  Державного  агентства 

автомобільних доріг України Сергія Підгайного, голови Івано - Франківської 

обласної державної адміністрації Олега Гончарука  ( додається ). 

 

 

 

Голова районної ради      Іван Маківничук 

  

 

 

 

   



       Додаток до рішення районної ради  

        від 30 березня  2015 року 

 

 

 

          Прем’єр-міністру України  

  Арсенію Яценюку 

       Народним депутатам України 

                                           від  Івано – Франківської області 

 

Міністру інфраструктури України 

Андрію Пивоварському 

Міністру фінансів України       

Наталії  Енн Яресько 

Голові Державного агентства 

автомобільних доріг України                 

Сергію Підгайному 

Голові Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації              

Олегу Гончаруку 
   

                                                     ЗВЕРНЕННЯ       

Ми,  депутати Верховинської районної ради  змушені констатувати, що 

на території Верховинського району Івано-Франківської області у вкрай 

занедбаному стані перебувають автомобільні дороги, які впродовж багатьох 

років, на жаль, не ремонтуються і належним чином не утримуються через 

жалюгідне фінансування з боку держави. 

З великою надією на покращення стану доріг ми  зустріли звістку про 

те, що Верховна Рада України за ініціативою народних депутатів 2 березня 

2015 року прийняла Закон України «Про внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2015 рік », яким затверджено нову 

бюджетну програму 3111090 « Розвиток дорожнього господарства областей 

української частини Карпатського єврорегіону (зокрема доріг Мукачеве – 

Львів, Татарів – Кам’янець-Подільський, Стрий – Мамалига ) в  сумі 700 млн. 

грн. 

 Метою зазначеної бюджетної програми є забезпечення ефективного і 

раціонального фінансування за рахунок коштів, передбачених у державному 

бюджеті, поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального 

користування, зокрема, дороги Р-24 «Татарів –Верховина-Косів - Коломия - 

Борщів - Кам'янець-Подільський», ділянки якої розташовані на території 

Верховинського  району, а також інших доріг – Н-09 та Н-10. 

 До української частини областей Карпатського єврорегіону належать 

Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська і Чернівецька області. При цьому 

протяжність ділянок доріг на території Івано-Франківської області в межах 



зазначених вище доріг Н-09, Н-10, Р-24 становить 541 км, що складає понад 

57 відсотків  від сумарної протяжності цих доріг. 

Відповідно до статті 7 Бюджетного кодексу України бюджетна система 

грунтується на принципах ефективності та результативності, а також 

справедливості та неупередженості. 

 Виходячи з цих принципів, справедливим є  такий розподіл коштів, 

який передбачає розподіл бюджетних коштів на дороги, зазначені в 

бюджетній програмі, пропорційно їх протяжності по територіях областей. 

При цьому, за пропорційним принципом розподілу коштів на 

фінансування ремонтних робіт по дорозі Н-09 мало би бути виділено 322 

млн. грн, Н-10 – 195 млн. грн., Р-24 – 183 млн. грн.  

Між тим, нам стало відомо про наміри всупереч порядку, визначеному 

Бюджетним кодексом України, здійснити рівномірний розподіл коштів між 

чотирьма областями, незалежно від протяжності ділянок доріг в межах 

областей та їх реального стану.     

До того ж планується не спрямовувати кошти на фінансування ремонту 

дороги Р-24 в межах Івано-Франківської області. 

Тобто, із передбачених бюджетом коштів за програмою розвитку доріг 

Карпатського єврорегіону 700 млн. гривень на потреби ремонту доріг в 

Верховинському районі не буде спрямовано жодної копійки! 

Не можемо миритися з такою несправедливістю!  

Не погодяться із цим і мешканці нашого краю! 

Звертаємось до Вас із вимогами забезпечити: 

фінансування ремонтних  робіт для Івано-Франківської області за рахунок 

коштів державного бюджету на розвиток доріг Карпатського єврорегіону 

пропорційно протяжності доріг Н-09, Н-10 та Р-24 в межах території області; 

виділення належного фінансування для проведення поточного 

середнього ремонту автомобільної дороги Р-24 з урахуванням стану її 

руйнації та реальної потреби у проведенні ремонтних робіт; 

проведення прозорих і чесних процедур закупівель для залучення 

виконавців ремонтних робіт, використання сучасних технологій і здійснення 

ефективного технічного нагляду за станом ремонтних робіт, що на нашу 

думку, дозволить створити умови для користування відремонтованими 

дорогами впродовж тривалого строку, не менш передбаченого гарантійними 

термінами. 

Сподіваємось бути почутими Вами.  

Проте залишаємо за собою право адекватного реагування в рамках 

закону на бездіяльність і байдужість високопосадовців! 

 

Прийнято на позачерговій двадцять   

дев»ятій сесії районної ради  шостого 

демократичного скликання 

                                                             30 березня 2015 року 

 
 



                   

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять дев’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
   
 

від_30 березня  2015 року_                     
селище Верховина  
 
 
Про звернення районної ради 

 

 

Враховуючи прийняття Верховною Радою України   Закону України 

 « Про внесення  змін до Закону України « Про Державний бюджет України 

на 2015 рік », яким затверджено нову бюджетну програму 3111090 « Розвиток 

дорожнього господарства областей української частини Карпатського євро-

регіону  ( зокрема доріг Мукачеве – Львів,  Татарів- Кам»янець -Подільський,  

Стрий – Мамалига ) в сумі 700 млн. грн.. 

Виходячи з того , що автомобільні дороги  на  території району 

впродовж багатьох  років перебувають у зруйнованому стані і на 

сьогоднішній день стали реальною перешкодою у використанні туристично – 

рекреаційного потенціалу району, а відтак і розвитку ділової активності в 

краї, районна рада  

 

вирішила: 

 

Схвалити звернення  районної ради до Прем»єр - міністра України 

Арсенія Яценюка,  народних депутатів України від Івано- Франківської 

області, міністра  інфраструктури України Андрія Пивоварського,  міністра 

фінансів України Наталії Енн Яресько, голови  Державного  агентства 

автомобільних доріг України Сергія Підгайного, голови Івано - Франківської 

обласної державної адміністрації Олега Гончарука  ( додається ). 

 

 

 

 

Голова районної ради      Іван Маківничук 

 

 
 

 

   



 

 

   У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять дев»ята сесія) 

 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

   
від  30 березня  2015 року 

селище Верховина 

 

Про  зміни до мережі  

та штатної чисельності  

установ освіти на 

2014 – 2015 навчальний рік 

 

  
На виконання Закону України «Про Держаний бюджет України на 

2015 рік» та відповідно до статті 103(2) «Освітня субвенція» Бюджетного 

кодексу України, наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12. 2010 

року №1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів 

загальноосвітніх навчальних закладів», з метою забезпечення організації 

навчально - виховного процесу та приведення штатної чисельності до 

кошторисних призначень на 2015 рік і  враховуючи рекомендації постійних 

комісій районної ради  з питань освіти, дошкільного виховання, молоді і 

спорту та з питань бюджету і фінансів, районна рада  

 

вирішила: 

 

1. Внести зміни до мережі та привести штатну чисельність 

працівників установ освіти на 2014 - 2015 навчальний рік відповідно до 

кошторисних призначень з 01.04.2015 року, а саме залишити  штатну 

чисельність  по наступних КФКВ: 

1.1. По КФКВ 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері 

народної освіти»- 4 ставки. 

1.2. По КФКВ 070805 «Групи централізованого господарського 

обслуговування» група обслуговування  - 3,5 ставки.  

1.3.  По КФКВ 070804 «Централізована бухгалтерія обласних, 

міських, районних відділів освіти» - 3 штатні одиниці. 

2. Реорганізувати службу бухгалтерського обліку та фінансового 

забезпечення  відділу освіти райдержадміністрації в службу бухгалтерського 

обліку та звітності відділу освіти райдержадміністрації в кількості 3 штатних 

одиниць. 

 



3. Ввести з 01.04.2015 року по КФКВ 070201 «Загальноосвітні 

школи»  штатні одиниці при загальноосвітніх навчальних закладах району, а 

саме : 

- посади бухгалтерів для обслуговування закладів освіти району в 

кількості 13 штатних одиниць; 

- посади методистів в кількості 7 штатних одиниць за рахунок інших 

посад; 

- групу обслуговування в кількості 5,5 штатних одиниць. 

4. З 01.04.2015 року змінити режим роботи  сільських дошкільних 

навчальних закладів району з 10,5 годин на 9,5 годинний робочий день.  

5. 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 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять дев»ята сесія) 

 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 
    
 

від  31 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, рішень обласної ради  від 

20.03.2015 року №1591-35/2015 «Про внесення змін до обласного бюджету на 

2015 рік», №1592-35/2015 «Про розподіл коштів бюджету розвитку 

обласного бюджету на 2015 рік» та від 27.03.2015 року №1594-35/2015 «Про 

фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища за рахунок планових надходжень у 

2015 році», рішення районної ради  від 27.01.2015 року «Про районний 

бюджет на 2015 рік», враховуючи рекомендації засідань постійної комісії 

районної ради з питань бюджету і фінансів від 27.03.2015 року №100 та від 

30.03.2015 року №101, районна рада 

  

вирішила: 

 

           1.Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету по коду 41035000 “Інші субвенції” в сумі 47200 гривень, 

спрямувавши їх головним розпорядникам коштів районного бюджету: 

           1.1 районній державній адміністрації в сумі 12200 гривень, з них: за 

КФКВ 081002 КЕКВ 2220 в сумі 10200 гривень для придбання медикаментів 

та виробів медичного призначення, необхідних для забезпечення 

проходження призовниками військово-лікарських комісій та 2000 гривень за 

КФКВ 090412 КЕКВ 2730 для надання матеріальної допомоги жителю села 

Криворівня Зеленчуку П.І. на відбудову житлового будинку, пошкодженого 

пожежею; 

            1.2 фінансовому управлінню районної державної адміністрації за 

КФКВ 250380 КЕКВ 2620 в сумі 35000 гривень для надання субвенції 

 



Верховинському селищному бюджету для погашення заборгованості по 

заміні віконних блоків у Верховинському НВК.  

            2.Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету по коду 41030800 « Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 

електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот» 

в сумі 814800 гривень, спрямувавши їх головному розпоряднику коштів 

районного бюджету – управлінню праці та соціального захисту населення 

райдержадміністрації за КФКВ 090201 КЕКВ 2730 - 350000 гривень,КФКВ 

090204 КЕКВ 2730 - 8000 гривень, КФКВ 090207 КЕКВ 2730 - 10000 гривень, 

КФКВ 090210 КЕКВ 2730 - 11200 гривень, КФКВ 090215 КЕКВ 2730 - 

300000 гривень, КФКВ 090405 КЕКВ 2730 - 135600 гривень. 

            3. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного 

бюджету по коду 41035000 “Інші субвенції” в сумі 796452,2 гривень, 

спрямувавши їх головним розпорядникам коштів районного бюджету: 

            3.1 районній державній адміністрації в сумі 50000 гривень за КФКВ 

150101 КЕКВ 3110 для придбання автомобіля по програмі розвитку 

первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини ; 

             3.2 відділу освіти райдержадміністрації в сумі 101267 гривень,з них 

за:  

             -   КФКВ 250403 КЕКВ 3110  - 77000 гривень для придбання меблів 

для закладів освіти, зокрема для Гринявської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 12000 

гривень, Верховинської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 23000 гривень, Бистрецької 

ЗОШ І-ІІ ступенів – 12000 гривень, Буковецької ЗОШ І-ІІ ступенів –12000 

гривень, Пробійнівської ЗОШ І-ІІ ступенів – 18000 гривень;   

          -  КФКВ 250403 КЕКВ 3132 - 24267 гривень для облаштування 

санвузлів та внутрішніх туалетів у Красноїльській ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

             3.3 фінансовому управлінню райдержадміністрації за КФКВ 250380 

КЕКВ 3220 в сумі 645185,2 гривень, з них : 

          -  для надання субвенції Верховинському селищному бюджету на 

капітальний ремонт (заміна вікон) у Верховинському НВК - 140887 гривень 

та  на будівництво берегозакріплювальних споруд на потічку Слупійка у 

селищі Верховина - 35572,2 гривень; 

         -   для надання субвенції Красноїльському сільському бюджету на 

будівництво берегозакріплювальних споруд на річці Дідушкова в селі 

Красноїлля присілок Центр (в т.ч. виготовлення ПКД)  в сумі 468726 гривень. 

              4. З метою приведення рішення районної ради від 27.01.2015 року 

«Про районний бюджет на 2015 рік»  у відповідність до вимог статті 103-2 та 

статті 103-4 Бюджетного  кодексу України, внести слідуючі зміни до 

кошторисних призначень головних розпорядників коштів: 

             4.1 зменшити  бюджетні призначення по головному розпоряднику 

коштів - районній державній адміністрації в сумі 501400 гривень за КФКВ 

081003 КЕКВ 2111 - 337700 гривень, КЕКВ 2120 – 104980 гривень, КЕКВ 



2210 – 50000 гривень, КЕКВ 2240 – 8720 гривень, передбачені на утримання 

централізованої бухгалтерії районної лікарні за рахунок коштів медичної 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та спрямувати їх за 

КФКВ 080101 КЕКВ 2111 – 368000 гривень, КЕКВ 2120 – 133400 гривень; 

              4.2 збільшити бюджетні призначення в сумі 501400 гривень районній 

державній адміністрації за КФКВ 081003 КЕКВ 2111 - 337700 гривень, КЕКВ 

2120 – 104980 гривень, КЕКВ 2210 – 50000 гривень, КЕКВ 2240 – 8720 

гривень,  КФКВ 080300 КЕКВ 2111 – 83600 гривень, КЕКВ 2120 – 30300 

гривень, КФКВ 080600 КЕКВ 2111 – 214700 гривень, КЕКВ 2120 – 77900 

гривень за рахунок вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету, 

розподіленого відповідно до абзацу 1 пункту 1.2  рішення районної ради від 

27.01.2015 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2015 рік»; 

              4.3 зменшити бюджетні призначення по головному розпоряднику 

коштів – відділу освіти райдержадміністрації в сумі 1404300 гривень за 

КФКВ 070804  ( КЕКВ 2111- 938000 грн., КЕКВ 2120 – 340494 грн., КЕКВ 

2210 -44345 грн., КЕКВ 2240 – 80961 грн., КЕКВ 2250 – 500 грн.), в сумі  

449700 гривень  за КФКВ 070805 (КЕКВ 2111- 263100 грн., КЕКВ 2120-78168 

грн., КЕКВ 2210- 67542 грн., КЕКВ 2240 -10790 грн., КЕКВ 2250 -1000 грн., 

КЕКВ 2272 – 2025 грн., КЕКВ 2273 - 13555 грн., КЕКВ 2275 - 11520 грн., 

КЕКВ 2800 -2000 грн.), передбачені на утримання централізованої 

бухгалтерії та групи централізованого господарського обслуговування за 

рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам та спрямувати їх за КФКВ 070201   КЕКВ 2111 - 1400000 гривень, 

КЕКВ 2120 - 454000 гривень; 

     4.4 у зв»язку із приведенням штатної чисельності до кошторисних 

призначень установ освіти, зменшити бюджетні призначення в сумі 591237 

гривень по головних  розпорядниках коштів:  

             - районній раді – 60911 гривень, з них за КФКВ 010116 КЕКВ 2240 – 

34177 гривень, КФКВ 120100 КЕКВ 2610 – 12589 гривень,  КФКВ 120201 

КЕКВ 2610 – 11340 гривень, КФКВ 250404 КЕКВ 2730 – 2805 гривень; 

   - управлінню праці та соціального захисту населення 

райдержадміністрації – 2512 гривень за КФКВ 091206 КЕКВ 2210; 

              - відділу культури та мистецтв райдержадміністрації – 173304 

гривень,  з них за КФКВ 110205 КЕКВ 2111 – 45380 гривень, КЕКВ 2120 – 

16450 гривень, КФКВ 110201 КЕКВ 2273 – 12624 гривень, КФКВ 110204 

КЕКВ 2111 – 56190 гривень, КЕКВ 2273 – 42660 гривень; 

              - районній державній адміністрації – 104664 гривень, з них за КФКВ 

091204 КЕКВ 2111 – 39300 гривень, КЕКВ 2120 – 14254 гривень, КФКВ 

160903 КЕКВ 2210 – 10000 гривень (Комплексна програма перспектив 

агропромислового комплексу та розвитку сільських територій ), КФКВ 

130102 КЕКВ 2250 – 2000 гривень, КФКВ 091101 КЕКВ 2111 – 8300 гривень, 

КЕКВ 2120 – 3000 гривень, КФКВ 080101 КЕКВ 2111 – 10300 гривень, КЕКВ 

2120 – 3700 гривень, КФКВ 250344 КЕКВ 2620 – 13810 гривень, з них по 

Комплексній програмі інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів 

державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру 



та організованій злочинній діяльності і корупції на території  району – 5000 

гривень, Комплексній програмі забезпечення правопорядку, боротьби із 

злочинністю і корупцією, захисту свобод громадян та здійснення 

профілактичних заходів з безпеки дорожнього руху та недопущення 

дорожньо-транспортних пригод - 5000 гривень та по Програмі підвищення 

ефективності системи державного управління народногосподарським 

комплексом району – 3810 гривень; 

              - відділу освіти райдержадміністрації – 249846 гривень, з них за 

КФКВ 130107 КЕКВ 2111 – 17000 гривень, КЕКВ 2120 – 6258 гривень, за 

КФКВ 070802 КЕКВ 2111 – 70000 гривень, КЕКВ 2120 – 27000 гривень, 

КЕКВ 2210 – 500 гривень, КЕКВ 2240 – 500 гривень, КЕКВ 2250 – 2000 

гривень, КФКВ 070401 КЕКВ 2111 – 10700 гривень, КЕКВ 2120 – 3984 

гривень,  КЕКВ 2240 – 1000 гривень, КФКВ 070101 КЕКВ 2111 – 21700 

гривень, КЕКВ 2120 – 8204 гривень, КЕКВ 2210 – 20000 гривень, КЕКВ 2240 

– 61000 гривень.  

               4.5 збільшити бюджетні призначення відділу освіти 

райдержадміністрації в сумі 591237 гривень, з яких за  КФКВ 070804 - 

420942  гривень (КЕКВ 2111- 286461,13 грн., КЕКВ 2120- 101389,87 грн., 

КЕКВ 2210 - 23845 грн.,  КЕКВ  2240 - 9246 грн.)  та   за   КФКВ   070805 - 

170295   гривень 

( КЕКВ 2111 - 100213,78 грн., КЕКВ 2120 – 33080,22 грн., КЕКВ 2210 – 28961 

грн., КЕКВ 2240 - 8040 грн.). 

                 5. Зменшити бюджетні призначення по головному розпоряднику 

коштів – районній державній адміністрації в сумі  9500  гривень за КФКВ 

250404 КЕКВ 2210,  передбачені по «Цільовій програмі фінансування 

мобілізаційних заходів та цивільного захисту населення у Верховинському 

районі» та передати зазначені призначення до спеціального фонду (бюджету 

розвитку) районного бюджету, збільшивши їх по районній державній 

адміністрації за КФКВ 250404 КЕКВ 3110 для придбання  автономного 

джерела живлення (на запасний пункт управління).  

                 6. Зменшити бюджетні призначення по головному розпоряднику 

коштів – відділу освіти райдержадміністрації за КФКВ 070201 КЕКВ 2210 - 

565000   гривень, КЕКВ 2240 - 198000  гривень та передати зазначені 

призначення до спеціального фонду (бюджету розвитку) районного бюджету, 

збільшивши їх по відділу освіти райдержадміністрації за КФКВ 150101 

КЕКВ 3122 в сумі 466000 гривень для будівництва спортзалу Довгопільської 

ЗОШ, за КФКВ 070201 КЕКВ 3110 - 297000  гривень для придбання 

опалювальних котлів для Бистрецької ЗОШ І-ІІ ступенів і Устеріківської 

ЗОШ І-ІІ ступенів та придбання генераторів. 

                 7. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду 

районного бюджету на суму 13000 гривень по коду бюджетної класифікації 

50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими 

органами виконавчої влади», та відповідно збільшити бюджетні призначення 

по головному розпоряднику коштів – районній державній адміністрації за 



КФКВ 240900 КЕКВ 2730 в сумі 13000 гривень для здійснення фінансування 

заходів щодо мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення.   

                8.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації 

(В.Ватаманюк): 

- внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних 

розпорядників коштів районного бюджету з врахуванням їх пропозицій щодо 

розподілу за функціональною та економічними ознаками; 

- провести відновлення видатків за КФКВ 081003 «Служби технічного 

нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані 

бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування», КФКВ 

070804 «Централізовані бухгалтерії», КФКВ 070805 «Групи централізованого 

господарського обслуговування», проведених з початку року за рахунок 

медичної та освітньої субвенції, фінансування яких повинно здійснюватись із 

місцевого бюджету. 

         9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

 

 

 

Голова районної ради                                                             Іван Маківничук 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                

 

 

 

        У К Р А Ї Н А 

         ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
           Івано-Франківської області 

          Шосте демократичне скликання 

        ( позачергова двадцять дев’ята сесія ) 
 

        Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 31 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 Прем’єр-міністра України Яценюка А.П., 

В.о. голови  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики та комунальних послуг Вовка Д. В., депутата Верховної Ради 

України Солов’я Ю. І. депутата Верховної Ради України Дерев’янка Ю.Б., 

щодо встановлення для всіх будинків не газифікованих природним газом і в 

яких відсутні або не функціонують системи центрального теплопостачання в 

населених пунктах що підлягають під дію Закону України «Про статус 

гірських населених пунктів в Україні»  максимальний тариф на 

електроенергію в літній період за обсяг, спожитий понад не 600 кВт·год 

електроенергії на місяць а 800 кВт.год, а в зимовий період не 3600 кВт.год а 

5000 кВт.год. ( додається). 

2. Направити рішення районної ради Надвірнянській, Коломийській, 

Косівській районним радам, Коломийській, Яремчанській міським радам  

Івано-Франківської області, Вижницькій, Путильській районним радам 

Чернівецької області, Рахівській районній раді Закарпатської області, 

Асоціації органів місцевого самоврядування регіону Гуцульщини та 

Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» 

з метою підтримки даного звернення. 

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 

 

http://www.nerc.gov.ua/?id=13339


Прем’єр-міністру України 

Яценюку А.П. 

Депутату Верховної Ради України 

Солов’ю Ю. І.  

Депутату Верховної Ради України 

Дерев’янку Ю.Б. 

В.о. голови  Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики та комунальних послуг 

Вовку Д. В. 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

Ми, депутати Верховинської районної ради, глибоко стурбовані значним 

подорожчанням тарифу на електроенергію спричиненим прийняттям 

Національною комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг постанови від 26.02.2015 № 220 «Про 

встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню». 

Протягом останніх років органами виконавчої  влади та місцевого 

самоврядування регіону здійснювались заходи щодо сприяння переведення 

об’єктів соціальної сфери та населення на екологічно чисті джерела 

енергозабезпечення. Населення для задоволення комунально-побутових та 

санітарно-гігієнічних потреб не маючи можливості користуватись газом так 

як регіон не газифікований, стало широко застосовувати електроенергію.  

Тільки в повністю не газифікованих Рахівському районі Закарпатської 

області проживає 120 тис. чоловік, Верховинському районі Івано-

Франківської області проживає 30 тис. чоловік, Путильському районі 

Чернівецької області 25тис. чоловік. З врахуванням частково газифікованих 

Косівського, Коломийського, Надвірнянського районів Івано-Франківської 

області, Вижницького району  Чернівецької області мова йде про не менш, як 

300 тисяч жителів. 

Українські Карпати завжди були прекрасним, екологічно-чистим 

регіоном, перлиною та легенями України та всієї східної Європи( ТАСІС). 

Один гектар зелених насаджень за одну добу поглинає 200 літрів 

вуглекислого газу та виділяє в атмосферу кисень, достатній для підтримки 

життєдіяльності тридцяти чоловік. Регіон в значній мірі не газифікований, 

основним джерелом енергозабезпечення  для задоволення комунально-

побутових та санітарно-гігієнічних потреб були дрова, що приводило до 

неконтрольованих вирубок та значного знеліснення Карпат. Тільки на 

побутові потреби населення у не газифікованих населених пунктах 

Українських Карпат щорічно використовувалось більше 500 000 кубічних 

метрів деревини, що еквівалентно вирубуванню 1500 га лісу. 

http://www.nerc.gov.ua/?id=13339
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-15/paran8#n8


Населення не газифікованих населених пунктів Українських Карпат не 

має можливості скористатись пільговим тарифом на газ і значне 

подорожчання електроенергії, що відбудеться незабаром унеможливлює її 

використання в не газифікованих гірських районах для задоволення 

комунально-побутових та санітарно-гігієнічних потреб і призведе до 

збільшення використання дров, а відповідно - значного вирубування лісів в 

Українських Карпатах. Це також викличе значне незадоволення жителів і 

може  призвести до акцій протесту та громадської непокори. 

Верховинська районна рада просить Кабінет Міністрів і Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг для всіх будинків не газифікованих природним газом і в 

яких відсутні або не функціонують системи центрального теплопостачання в 

населених пунктах, що підлягають під дію Закону України «Про статус 

гірських населених пунктів в Україні» встановити максимальний тариф на 

електроенергію в літній період за обсяг, спожитий понад не 600 кВт·год 

електроенергії на місяць а 800 кВт.год, а в зимовий період не 3600 кВт.год а 

5000 кВт.год.  

Це сприяло би зменшенню соціального напруження, покращенню 

екологічного стану, запобіганню масового вирубування лісів і відповідно 

зменшенню руйнівних наслідків стихійних лих, повеней, зсувів, а в 

результаті зменшенню бюджетних витрат на їх ліквідацію та підвищенню 

авторитету центральних органів влади. 

 

 

Прийнято на позачерговій двадцять 

дев’ятій сесії Верховинської районної 

ради VI демократичного скликання  

 31 березня  2015 року 

 
 

 

 


