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ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

                                                 ( тридцята сесія ) 
 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  09 червня 2015 року 

селище Верховина  

 

Про звіт голови 

районної ради  

 

 Відповідно до статей 43, 55 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши звіт голови районної ради Івана 

Маківничука за період з лютого 2014 року по лютий 2015 року, районна рада  

 

                                               вирішила: 

 

Звіт голови районної ради Івана Маківничука взяти до уваги 

(додається). 
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                                  1. Загальні відомості 

1.1. Склад районної ради шостого демократичного скликання 

 

До Верховинської районної ради шостого демократичного скликання за 

результатами виборів 31 жовтня 2010 року було обрано 44 депутати за 

змішаною мажоритарно-пропорційною виборчою системою. 

Депутатські мандати здобули, зокрема: 

                   - Всеукраїнське об»єднання «Батьківщина» - 6 мандатів; 

                   - Політична партія «Фронт Змін» - 6 мандатів; 

                   - Політична партія «Наша Україна» - 6 мандатів; 

                   - Партія регіонів – 6 мандатів; 

                   - Народна партія – 4 мандати; 

                   - Партія «Відродження» – 4 мандати; 

                   - Українська Народна партія – 3 мандати; 

                   - Єдиний Центр – 3 мандати; 

                   - Народний Рух України – 2 мандати; 

                   - Всеукраїнське об»єднання «Свобода» - 2 мандати; 

                   - Партія «Сильна Україна» – 1 мандат; 

                   - Українська партія – 1 мандат. 

Станом на 01 березня 2015 року склад депутатів районної ради за віком 

визначився таким чином: 30 років і менше – 1 депутат (наймолодший – 

В.Кочерган, 26 років, представник політичної партії «Фронт Змін»), від 31 до 

40 років – 2 депутати, від 41 до 50 років – 18 депутатів, від 51 до 60 років – 15 

депутатів, від 61 до 70 років – 7 депутатів (найповажніший депутат – 

А.Руденко, представник політичної партії «Наша Україна»). 

Два депутати із числа депутатів районної ради та з депутатської фракції 

ВО «Батьківщина» вибули у зв’язку із смертю. 

03 лютого 2014 року введено в склад депутатів районної ради шостого 

демократичного скликання Кітлярука І.І., обраного у багатомандатному 

виборчому окрузі від політичної партії ВО «Батьківщина».  

28 березня 2014 року на ХХІІІ сесії районної ради було повідомлено 

про вихід депутатів районної ради із депутатської фракції «Єдність». 

На даний час в районній раді сформовано: 

Депутатські фракції:  

                       - «Фронт Змін» - 6 депутатів,  

                       -  ВО «Батьківщина» - 5 депутатів. 

Депутатська група : «Наша Україна» - 6 депутатів. 

Позафракційні: 26 депутатів. 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Структура та чисельність виконавчого апарату 

районної ради 

 

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 43, статті 58 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою забезпечення 

виконавчим апаратом районної ради повноважень, визначених Законом 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення районної ради від 

27.01.2015 року «Про структуру і чисельність виконавчого апарату районної 

ради та чисельність працівників, що працюють за цивільно-правовими 

угодами», з 28 січня 2015 року було затверджено структуру виконавчого 

апарату районної ради. Водночас чисельний склад виконавчого апарату 

районної ради й надалі становить 15,5 штатних одиниць. 
 

Структура і чисельність 

виконавчого апарату районної ради 

 

          № 

        п/п 

Назва структурного підрозділу 

та посада  

Кількість 

штатних 

одиниць  

        1. Голова районної ради 1  

        2. Заступник голови районної ради 1 

        3. Керуючий справами виконавчого апарату районної ради  1 

        4. Заступник керуючого справами виконавчого апарату 

районної ради 

1 

        5. Радник голови районної ради 2 

Загально-організаційний відділ виконавчого апарату районної ради 

        6. Начальник загально-організаційного відділу виконавчого 

апарату районної ради 

1 

        7. Головний спеціаліст з питань організаційного забезпечення 

виконавчого апарату районної ради 

1 

        8. Головний спеціаліст з питань звернень громадян та 

діловодства виконавчого апарату районної ради  

1 

Відділ правового забезпечення та комунального майна виконавчого апарату 

районної ради 

        9.  Начальник відділу правового забезпечення  та 

комунального майна виконавчого апарату районної ради 

1 

       10. Головний спеціаліст з питань координації роботи з 

підготовки та реалізації проектів і програм розвитку 

місцевого самоврядування виконавчого апарату районної 

ради 

1 

       11. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи, правового 

забезпечення, захисту прав споживачів та поновлення прав 

реабілітованих виконавчого апарату районної ради 

1  

Відділ обліку і звітності та комп’ютерного забезпечення виконавчого апарату 

районної ради 

       12. Начальник відділу обліку і звітності та комп’ютерного 

забезпечення виконавчого апарату районної ради    

1 

      13. Головний спеціаліст з питань організації роботи 1 



депутатського корпусу та зв’язків з територіальними 

громадами виконавчого апарату районної ради 

      14. Водій 1 

      15. Прибиральниця 0,5 

 Всього  15,5 

 

Серед працівників виконавчого апарату районної ради 8 жінок і 7 

чоловіків віком: 

• від 20 до 30 років - 2; 

• від 31 до 40 років - 6; 

• від 41 до 50 років - 2; 

• від 51 до 60 років - 5; 

• від 61 року й далі - 0 

Усі працівники мають вищу освіту. Два працівники виконавчого апарату 

районної ради (у т. ч. й керівництво районної ради) є депутатами районної 

ради, 1 працівник є депутатом Стебнівської сільської ради. На даний час є 

вакантна посада заступника голови районної ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Пленарні засідання сесій районної ради 

 

2.1. Рішення, прийняті районною радою шостого демократичного 

скликання за звітний період. 

 

За період діяльності районної ради шостого демократичного скликання 

відбулося 28 сесій. Зокрема, за період з лютого 2014 по лютий 2015 року 

відбулося 6 сесій районної ради (одинадцять пленарних засідань), в тому 

числі чотири –  позачергові.  

За звітний період було прийнято 93 рішення, в тому числі програми, що 

стосуються різних сфер розвитку району. Серед них, зокрема: 
 

- Районна цільова програма фінансування мобілізаційних заходів та 

цивільного захисту населення у Верховинському районі. 

- Районна програма соціально-економічного та культурного розвитку 

району на 2014 рік. 

- Районна програма «Фонд районної ради на виконання депутатських 

повноважень» на 2015 рік. 

- Районна програма «Нагороди та відзнаки районної ради» на 2015 рік. 

- Районна програма розвитку місцевого самоврядування, орієнтованого на 

громаду в 2015 році. 

- Районна програма «Журналістська премія». 

- Районна програма «Підтримки засобів масової інформації району на 2015 

рік». 

- Районна програма «Сприяння соціальному становленню та всебічному 

розвитку сімей та молоді Верховинського району на 2015 рік. 

- Районна програма соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, профілактики бездоглядності і 

безпритульності серед неповнолітніх на 2015 рік. 

- Районна програма «Молодь Верховинщини» (2015). 

- Районна програма «Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань». 

- Комплексна програма перспектив агропромислового комплексу та 

розвитку сільських територій Верховинського району на 2010-2015 роки 

на 2015 рік. 

- Районна програма «Покращення та фінансова підтримка сфери житлово-

комунальних послуг Верховинського району» на 2015 рік. 

- Районна програма підвищення ефективності системи державного 

управління народногосподарським комплексом району на 2015 рік. 

- Програма розвитку туризму в Верховинському районі на 2013-2020 роки 

на 2014 рік. 

- Районна програма проведення культурно-мистецьких заходів на 2015 рік в 

рамках програми розвитку культури Верховинського району на 2012-2016 

роки. 



- Районна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на 

селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення  

«Власний дім» на 2012-2016 роки на 2015 рік. 

- Районна Програма розвитку малого та середнього підприємництва у 

Верховинському районі на 2015 рік. 

- Програма «Соціального захисту ветеранів війни та праці, громадян 

похилого віку у Верховинському районі на 2013-2015 роки» на 2015 рік. 

- Комплексна програма «Соціальної підтримки інвалідів зору та соціально 

незахищених верств населення у Верховинському районі» на 2015 рік. 

- Районна програма «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування». 

- Комплексна програма «Інформаційно-аналітичної роботи в інтересах 

органів державної влади та управління, протидії проявам терористичного 

характеру та організованій злочинній діяльності і корупції на території 

Верховинського району» на 2015 рік. 

- Комплексна програма «Забезпечення правопорядку, боротьби із 

злочинністю і корупцією, захисту прав і свобод громадян та здійснення 

профілактичних заходів з безпеки дорожнього руху та недопущення 

дорожньо-транспортних пригод» на 2015 рік. 

- Цільова програма фінансування мобілізаційних заходів  та цивільного 

захисту населення у Верховинському районі» на 2015 рік. 

- Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах 

сімейної медицини на 2012-2015 роки» на 2015 рік. 

- Районна програма «Розвитку донорства крові, її компонентів та 

виготовлення препаратів з них» на 2015 рік. 

- Програма «Репродуктивне здоров’я нації на 2007-2015 роки в районі» на 

2015 рік. 

- Районна програма «Запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-

мозкових захворювань на 2011-2015 роки в районі» на 2015 рік. 

- Цільова Програма «Імунопрофілактика та захист населення від 

інфекційних хвороб в районі на 2010-2015 роки» на 2015 рік. 

- Програма «Протидії захворювання на туберкульоз 2012-2016 роки в 

районі» на 2015 рік. 

- Програма «Цукровий діабет» на 2015 рік. 

- Програма «Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду 

та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД в районі» на 2015 рік. 

- Програма «Боротьби з онкологічними захворюваннями в районі на 2011-

2016 роки» на 2015 рік. 

- Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту 

населення та території Верховинського району від надзвичайних ситуацій 

природного і техногенного характеру на 2015 рік. 

 

Протягом звітного періоду районною радою не приймались рішення, 

які б містили ознаки регуляторного акту. 

 
 



 

3. Президія районної ради 
 

У підготовці сесій районної ради важливе місце посідає дорадчий орган 

ради – президія районної ради, на якій попередньо розглядаються та 

погоджуються пропозиції і рекомендації щодо внесених на розгляд ради 

питань. 

У звітному періоді відбулися зміни у кількісному складі президії. 

Відповідно до рішень депутатських фракцій в районній раді було внесено 

зміни до складу президії районної ради. 

 Зокрема, виведено зі складу президії районної ради керівника 

депутатської групи «Єдність» Василя Гондурака, замінено керівника 

депутатської фракції «Батьківщина» Іванну Русняк. 

 На сьогодні до складу президії входить 14 депутатів. 

 За звітний період відбулося 10 засідань президії районної ради з 

розгляду питань порядку денного сесій районної ради, на яких було 

висловлено 10 пропозицій та зауважень у ході обговорення проектів рішень. 

За результатами їх розгляду керівництву районної ради, структурним 

підрозділам районної державної адміністрації були дані доручення та 

рекомендації. 

Президією також розглянуто 83 питання порядку денного сесій, з яких в 

основному проекти рішень з невідкладних питань, поданих депутатам 

районної ради. 

 

Інформація про проведення засідань президії районної ради 
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Маківничук І.М. + + + + + + + + + + 10 - 

Кікінчук Я.М. + + + + + + + + + - 9 1 

Привика С.В.  - + - + + - + - - - 4 6 

Нечай М.М. + + + + - + + - + + 8 2 

Федорчак М.Т. + - - + + + + - - + 6 4 

Ванджурак  Ю.І. + + + + + + + + + + 10 - 

Чубатько О.С. + + + + + - + + + + 9 1 

Корнелюк О.Д. + + - + + - - + - + 6 4 

Сліпенчук І.І. - - + - + + + + + + 7 3 



Гондурак І.В. + - - + + + + + + + 8 2 

Кіращук Д.Д. + + - - + - + - + + 6 4  

Шкрібляк Д.Д. + + + + + - - - - + 6 4 

Стефлюк Д.П. - + + + + - + + + + 8 2 

Русняк І.М. - + + + + - - + - + 6 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      4. Робота постійних та тимчасових комісій районної ради 

 

Однією з найважливіших організаційних форм діяльності районної 

ради та її депутатів є робота постійних і тимчасових комісій. Практика 

показала, що абсолютна більшість питань, що вносяться на розгляд 

пленарних засідань сесій районної ради, попередньо активно обговорюються 

на засіданнях постійних комісій районної ради. Це в свою чергу дає 

можливість конструктивно і злагоджено ухвалювати рішення з питань, що 

розглядаються на пленарних засіданнях. 

Відповідно до рішення районної ради від 16.11.2010 року  утворено  7 

постійних комісій районної ради та обрано їхній склад, які згідно з  

Положенням про постійні комісії районної ради та плану роботи районної 

ради активно функціонують по даний час: 

   - з питань бюджету і фінансів; 

   - з питань соціального захисту населення та охорони здоров'я; 

   - мандатна,  з  питань   депутатської  діяльності   та   етики,  захисту   

прав  людини, законності та правопорядку; 

   - з питань освіти, дошкільного виховання, молоді і спорту; 

   - з питань підприємництва,  туризму,  лісового  і  сільського  

господарства, використання природних ресурсів та інвестицій; 

   - з   питань  будівництва,   інфраструктури,   житлово-комунального   

та дорожнього господарства; 

   - з питань  національного  і  духовного  відродження,  культури  та  

засобів  масової інформації. 

Відповідно до рішення районної ради від 31.05.2013 року утворено 

комісію районної ради з питань поновлення прав реабілітованих. 

Рішенням ХХІІІ сесії районної ради від 28 березня 2014 року утворено 

тимчасові комісії районної ради, а саме: 

- по визначенню об'ємів лісозаготівлі, деревообробки та ефективності 

забезпечення деревиною деревообробних підприємств, підприємців та 

населення району; 

- з вирішення питань у погодженні меж із суміжними землекористувачами у 

аспекті прокладання повітряної лінії електропередач  110 кВт «Яворів-Ільці». 

Даною комісією було проведено 6 засідань, з яких                        3 – з виїздом 

в село Буковець Буковецької сільської ради та село Бережницю  

Криворівнянської сільської ради. В роботі комісії взяли участь: голова 

районної ради, голова районної державної адміністрації, окремі депутати 

районної ради, представники Народної ради та керівники капітального 

будівництва ПАТ« Прикарпаттяобленерго».  

 
 

 

 

 

 

 



   Постійна комісія районної ради з питань бюджету і фінансів 

                          (голова комісії – Михайло Нечай ) 

 

За звітний період постійною комісією районної ради з питань бюджету 

і фінансів  (далі – комісія) проведено 24 засідання, на яких розглянуто 225 

питань,  які стосувалися дохідної і видаткової частин районного бюджету. 

Характерним виявом оперативності, злагодженості та професійності 

роботи комісії стали її позачергові засідання щодо спрямування, 

перерозподілу субвенцій з державного бюджету соціального характеру 

місцевим бюджетам, коли членам комісії вдавалося знаходити порозуміння  в 

умовах обмеженого фінансового ресурсу й приймати ефективні рішення. 

Протягом звітного року у міжсесійний період комісія розглядала 

питання, що стосувалися внесення змін до бюджетних призначень по 

головних розпорядниках коштів районного бюджету, затверджувала розподіл 

резервного фонду районного бюджету, розподіл додаткової дотації на 

вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та розподіл 

вільних залишків коштів загального фонду районного бюджету. 

Постійною комісією районної ради з питань бюджету і фінансів також 

розглянуто 88 проектів рішень, які вносилися на розгляд сесій районної ради, 

з наданням необхідних висновків та з великою відповідальністю комісія 

брала активну участь у підготовці проектів рішень районної ради з 

бюджетних питань, які стосувалися внесення змін для фінансування 

районних програм. 

Комісія постійно дотримувалася вимог Бюджетного та Податкового 

кодексів України, інших Законів України та нормативних актів, які 

регламентують вирішення бюджетних і фінансових питань. Також виважено 

підходили до прийняття рішень, враховуючи бачення і позицію керівництва 

районної ради і районної державної адміністрації, голів місцевих рад та 

керівників установ району  –  головних розпорядників коштів. 

Протягом 2014 року проводився системний аналіз показників місцевих 

бюджетів та оцінка їх фінансового забезпечення для здійснення своєчасної 

виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та недопущення 

виникнення заборгованості з оплати енергоносіїв, що споживаються 

бюджетними установами.  

Спільно з іншими постійними комісіями районної ради комісія з питань 

бюджету і фінансів брала участь у підготовці звернень до Кабінету Міністрів 

України, Прем'єр-міністра України А. Яценюка,  Міністерства фінансів 

України,  Комітету Верховної  Ради України з питань бюджету, обласної 

ради, обласної державної адміністрації. У звітному періоді підготовлено ряд 

важливих звернень, зокрема: 

- щодо виділення додаткової дотації на вирівнювання фінансової 

забезпеченості місцевих бюджетів Верховинського району для забезпечення 

виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери; 

- щодо недопущення скасування виплат стипендій для студентів вищих 

навчальних закладів, ліквідації державного фінансування навчання студентів 

із багатодітних сімей та мінімізації соціальної політики; 



-  щодо поширення дії пункту 1.5 тарифів на електроенергію, що 

відпускається населенню 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»; 

-  щодо збереження ДПІ у Верховинському районі; 

- щодо відновлення районного військового комісаріату, відділення 

УСБУ, структурного підрозділу – відділення санітарно-епідеміологічної 

служби у Верховинському районі. 

Депутати комісії, володіючи станом справ, що стосуються бюджетної 

сфери району та господарських підприємств, вносили конкретні пропозиції 

щодо програми соціально-економічного та культурного розвитку району, 

підтримки творчих особистостей, громадських та релігійних організацій, а 

також розглядали звернення фізичних осіб та при необхідності на засідання 

комісії запрошували осіб, причетних до розгляду відповідних питань. 

 

Постійна комісія районної ради з питань соціального захисту населення 

та охорони здоров’я  (голова комісії Іван Гондурак) 

 

Постійна комісія районної ради з питань соціального захисту 
населення та охорони здоров’я  (голова - Іван Гондурак) за звітний період 
провела 8 засідань, на яких розглянуто 51 питання. З них 33 питання було 
внесено на розгляд сесії районної ради та прийняті відповідні рішення. 

Відповідно до своєї специфіки комісією в основному розглядаються 
питання, що стосуються соціального захисту громадян, в тому числі 
інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку, соціально-

незахищених верств населення в районі; питання матеріально-технічної бази 
медичних установ району, забезпечення населення медикаментами. Саме в 
контексті цього питання комісією були розглянуті питання: про благодійні 
внески пацієнтів лікарні, надання платних послуг населенню відділами 
Верховинської ЦРЛ та інформація депутатів на сесії районної ради про 
використання благодійного фонду охорони здоров»я району; про стан 
харчування хворих у стаціонарних відділах центральної районної та 
дільничних лікарнях району; про виділення коштів для перевезення хворих 
на гемодіаліз для отримання хворими з хронічною нирковою недостатністю 
курсів програмного гемодіалізу на базі Косівської ЦРЛ. Постійною комісією 
було рекомендовано Верховинській ЦРЛ спільно з управлінням праці та 

соціального захисту населення РДА розробити проект районної програми по 
наданню пільг хворим з хронічною нирковою недостатністю, що отримують 
програмний гемодіаліз на базі Косівської ЦРЛ і проживають у 
Верховинському районі. 

Важливе місце у процесі діяльності комісії посідає розгляд проектів 
районних програм та заходів, спрямованих на вирішення проблем 
соціального захисту населення та охорони здоров’я. Зокрема: комплексна 
програма «Соціальної підтримки інвалідів зору та соціально незахищених 
верств населення у Верховинському районі на 2015 рік», програма 



«Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки 
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД в районі на 2015 рік»; програма «Розвиток 
первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на 
2012-2015 роки» на 2015 рік, районна цільова  програма «Запобігання та 
лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2011-2015 
роки в районі» на 2015 рік, програма «Протидії захворювання на туберкульоз  
на 2012-2016 роки в районі» на 2015 рік, районна програма «Цукровий 
діабет» на 2015 рік; програма «Репродуктивне здоров'я нації на 2007-2015 
роки в районі» на 2015 рік, програма «Боротьби з онкологічними 
захворюваннями на 2011-2016 роки в районі» на 2015 рік  та інші. 

З метою прийняття виважених і  ґрунтовних  рішень на засідання комісії 
неодноразово запрошувались керівники Верховинської ЦРЛ і управління 

праці та соціального захисту населення, представники Народної ради. 
 

Постійна комісія районної ради 

мандатна, з питань депутатської діяльності та етики, захисту прав 

людини, законності і правопорядку (голова комісії Іван Сліпенчук) 

 

Постійна комісія районної ради мандатна, з питань депутатської 

діяльності та етики, захисту прав людини, законності і правопорядку 

(голова – Іван Сліпенчук)  утворена рішенням районної ради від 16.11.2010 

року. 

До складу комісії входить 5 депутатів районної ради, що 

представляють різні політичні сили, яким виборці району висловили свою 

підтримку. Майже всі вони мають чималий досвід як депутатської діяльності, 

так і управлінської роботи. 

Комісія планує свою роботу, враховуючи доручення районної ради та її 

керівництва, керуючись виключно положеннями Конституції України, 

вимогами законів України та інших нормативно-правових актів. 

За відповідний період постійною комісією районної ради мандатною, з 

питань депутатської діяльності та етики, захисту прав людини, законності 

і правопорядку проведено 7 засідань. 

Всього комісією розглянуто 27 питань, щодо абсолютної більшості з 

них сесією районної ради приймались відповідні рішення. 

Окрім проектів рішень районної ради та питань, які розглядаються у 

всіх постійних комісіях районної ради, доречно виокремити розгляд 

комісією наступних проектів рішень: 

- «Про суспільно-політичну ситуацію та законність суспільних 

процесів у районі». 

- «Про затвердження списку народних засідателів Верховинського 

районного суду Івано-Франківської області». 

- «Про затвердження списку присяжних Верховинського районного 

суду». 

- «Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності прокуратури  у 

Верховинському районі за 2014 рік». 



Також 04.12.2014 року на засіданні постійної комісії районної ради 

мандатної, з питань депутатської діяльності та етики, захисту прав людини, 

законності і правопорядку розглянуто лист Верховинської селищної ради від 

10.11.2014 року №402/02-15/02 щодо роботи торгового закладу «День-Ніч». 

При розгляді даного питання крім членів комісії також були присутні 

заступник Верховинського селищного голови Чубатько О.С. та приватний 

підприємець Тинкалюк А.Д. 

Забезпечуючи виконанні своїх повноважень, комісія тісно співпрацює з 

прокуратурою району, РВ УМВС України в районі, управлінням юстиції в 

районі, депутатами місцевих рад усіх рівнів. 

Комісія висловлює подяку усім мешканцям нашого району, керівникам 

органів державної влади та місцевого самоврядування, депутатам районної 

ради та місцевих рад, громадським діячам, засобам масової інформації, 

іншим небайдужим особам за їх активну позицію у забезпеченні захисту прав 

громадян, дотриманні законності та правопорядку на території нашого 

району. 
 

Постійна комісія  районної ради з питань освіти, дошкільного 

виховання, молоді і спорту (голова комісії Михайло Федорчак) 

 

Постійна комісія  районної ради з питань освіти, дошкільного 

виховання, молоді і спорту (голова комісії - М. Федорчак)  утворена 

рішенням районної ради від 16.11. 2010 року у кількості 7 депутатів. 

Головне завдання комісії, до складу якої входить чимало освітян, 

сприяти розвитку освіти, дошкільного виховання, молоді і спорту та 

патріотичному вихованню молоді на українських національних та 

християнських традиціях з урахуваннях кращих європейських освітніх 

надбань.  

Протягом звітного періоду проведено 10 засідань, на яких розглянуто 

понад 47  питань.  

Постійна комісія з питань освіти, дошкільного виховання, молоді і 

спорту  на засіданнях  розглянула та погодила 11 проектів рішень районної 

ради, що входять до її компетенції, зокрема: 

- «Про    очікувану    мережу    установ   і    закладів    освіти   району  в             

2014-2015 навчальному році».  

- Лист Народної ради Верховинського району щодо планової мережі 

дошкільної освіти району на 2014 - 2015 навчальний рік. 

- «Про   надання   дозволу   на   функціонування    установ і  закладів   

освіти   в   2014 - 2015 навчальному році». 

- Про присвоєння Білоберізькій ЗОШ І - ІІІ ступенів імені Тараса 

Шевченка. 

- Лист учнів Верховинської заочної середньої школи ІІ – ІІІ ступенів про 

збереження консультпункту при Буковецькій ЗОШ І – ІІ ступенів. 

- Про звільнення від плати за перебування у Верховинській 

загальноосвітній школі - інтернат І – ІІІ ступенів. 



- Про результати ревізії фінансово-господарської діяльності 

Верховинської ЗОШ- інтернат І – ІІІ ступенів. 

- Про затвердження нової редакції Статуту Верховинської 

загальноосвітньої школи - інтернату І – ІІІ ступенів. 

-  Про результати аналізу зовнішнього незалежного оцінювання   2013, 2014 

років та заходи щодо надання якісної освіти в загальноосвітніх навчальних 

закладах району. 

Щорічно   комісія  аналізує  законність   та  ефективність  використання 

бюджетних  коштів, що спрямовуються  на галузі  освіти,  науки,  молоді і  

спорту. На  засіданнях  розглядалися  питання  «Про  районний  бюджет  на  

2015 рік»,  «Про  внесення  змін   до   районного бюджету на 2015 рік», «Про 

стратегічний план розвитку Верховинського району та Рущанської долини 

повіту Марамуреш Румунії». 

На    адресу    комісії    надходили   звернення   від   батьків,   діти   яких 

навчаються у Верховинській ЗОШ - інтернат  І – ІІІ ступенів  щодо 

звільнення від оплати за перебування їхніх дітей у школі-інтернаті. Члени 

комісії брали активну участь у підготовці  проектів рішень з даних питань. 

З  питань,   розглянутих  на  засіданнях,  комісія   отримувала  від 

керівників  органів  виконавчої  влади  необхідні  матеріали  і  документи для 

вивчення і узагальнення, залучала відповідних фахівців до їх розгляду. 

Важливим аспектом у діяльності комісії районної ради  стала співпраця 

та  взаємодія  з  іншими  постійними  комісіями   районної  ради, відділом 

освіти райдержадміністрації та іншими установами і організаціями. 

  

Постійна комісія  районної ради з питань підприємництва, туризму, 

лісового і сільського господарства, використання природних ресурсів та 

інвестицій (голова комісії – Олег Корнелюк) 

 

Постійна комісія  районної ради з питань підприємництва, туризму, 

лісового і сільського господарства, використання природних ресурсів та 

інвестицій за період з лютого 2014 року по лютий 2015 року провела 12 

засідань. Як свідчить аналіз, постійною комісією розглянуто 45 питань, 

більшість з яких внесено на розгляд сесії районної ради та підтримано 

депутатським  корпусом ради. 

Комісією   рекомендовано на розгляд сесії  районної ради 5  районних   

програм, зокрема:   

  - районну програму розвитку інвестиційної діяльності у Верховинському 

районі на 2013-2020 роки; 

- районну програму «Питна вода» на 2012-2020 роки; 

- районну програму охорони  навколишнього природного середовища у 

Верховинському районі на 2015-2016 роки; 

- районну програму розвитку малого та середнього підприємництва у 

Верховинському районі на 2015-2016 роки. 

Важливим  аспектом у діяльності комісії є також питання   розвитку 

туризму у   районі.    Комісією   розглянуто програму розвитку туризму в 



Верховинському районі на 2013-2020 роки». До розгляду  даного питання  

комісія підійшла надзвичайно зважено та ґрунтовно. 

Особливу увагу звернуто на розгляд  питання  про програму розвитку 

соціально-економічного  та культурного розвитку району на 2014 рік. 

Постійною комісією розглянуто також  питання про затвердження цін 

для реалізації новорічних ялинок згідно планово-розрахункової калькуляції. 

Відповідне рішення прийняте на сесії районної ради. Також було розглянуто 

питання щодо забезпечення лісосировиною підприємств району, які 

здійснюють повну  переробку деревини, з метою створення додаткових 

робочих місць. Комісія рекомендувала  створити комісію по  визначенню 

об'ємів лісозаготівлі, деревообробки та ефективності забезпечення 

деревиною деревообробних підприємств, підприємців та населення району 

(28 березня 2014 року на сесії районної ради було підтримано пропозицію 

комісії ). Рішенням ХХІІІ сесії   районної ради  утворено тимчасову комісію  

з вирішення питань у погодженні меж із  суміжними землекористувачами у 

аспекті прокладання повітряної лінії електропередач 110 кВт « Яворів- 

Ільці», до складу якої увійшли члени постійної комісії з питань 

підприємництва, туризму,  лісового і сільського господарства, використання 

природних ресурсів та інвестицій. 

На спільному засіданні комісій з питань підприємництва, туризму, 

лісового і сільського господарства, використання природних ресурсів та 

інвестицій та з питань будівництва, інфраструктури,  житлово-комунального 

та дорожнього господарства  розглянуто  проект рішення щодо  списку 

присяжних Верховинського районного суду, де було внесено ряд пропозицій, 

в результаті чого даний проект рішення направлено для доопрацювання. 

Члени комісії   розглянули та опрацювали 4 звернення громадян. 

Виходячи  з вищенаведеного, комісія  намагатиметься й надалі бути 

активним учасником у вирішенні проблем соціально-економічного та 

культурного розвитку Верховинського району. 
 

Постійна комісія з питань будівництва, інфраструктури, житлово-

комунального та дорожнього господарства 

(голова – Юрій Ванджурак) 
 

Постійна комісія з питань будівництва, інфраструктури, житлово-

комунального та дорожнього господарства у звітному періоді провела 14 

засідань, на яких було розглянуто 55 питань.  

Комісією опрацьовано та рекомендовано для розгляду на сесії районної 

ради Програму соціально-економічного та культурного розвитку 

Верховинського району на 2014 рік, районний бюджет та галузеві програми 

на 2014 рік. Розглядались питання: щодо управління об’єктами права 

комунальної власності; про стан дорожнього господарства Верховинського 

району та джерела і перспективи його фінансування в 2015 році; про 

кількість АЗС, що реалізовують паливно-мастильні матеріали на території 

району та кількість АЗС, що зареєстровані на території Верховинського 

району, про суми коштів, які надійшли до районного та сільських бюджетів 



від реалізації паливно-мастильних матеріалів в 2014 році і у січні 2015 року 

відповідно до Закону України від 28.12.2014 № 71-VІІІ "Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

податкової реформи"; «Про дозвіл центральній районній лікарні на 

продовження терміну оренди»; «Про надання в оренду автомобіля»; «Про 

надання в оренду приміщення»; «Про вихід із складу засновників ДНЗ 

«Дитячий садок «Квітка Карпат»» села Ільці»; «Про припинення договору 

оренди нерухомого майна»; «Про дозвіл центральній районній лікарні на 

укладення договору оренди»; «Про передачу на баланс обладнання»;  «Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись закладами 

охорони здоров'я району» та багато інших. 

Постійна комісія рекомендувала райдержадміністрації підготувати 

проекти відповідних місцевих програм і подати районній раді для розгляду в 

комісіях та на пленарному засіданні сесії районної ради, рекомендувала  

провести позачерговий моніторинг перевезення пасажирів пільгових 

категорій населення, організувати відкриття м’ясопереробного пункту, 

забезпечити організацію заготівлі і переробки дикоростучих грибів та ягід на 

території району. 

Проводились  спільні засідання постійної комісії районної ради з 

питань  будівництва, інфраструктури, житлово комунального та дорожнього 

господарства та постійної комісії районної ради з питань підприємництва 

туризму, лісового і сільського господарства, використання природних 

ресурсів та інвестицій з питань щодо забезпечення лісосировиною 

підприємств району;  щодо роботи ТзОВ «Верховинський завод мінеральних 

вод «Буркут» та виконання ТзОВ «Верховинський завод мінеральних вод 

«Буркут» інвестиційних зобов’язань. 

  Окрім того, комісія розглянула і підтримала звернення депутатів 

районної ради до центральних органів виконавчої влади про необхідність 

ремонту автомобільних доріг району, зменшення тарифів на електроенергію 

для населення та про забезпечення лісосировиною підприємців району, які 

здійснюють повну переробку деревини і створюють додаткові робочі місця.  

 

 

 

 

 

Постійна комісія районної ради з питань національного 

і духовного відродження, культури та засобів масової інформації 

(голова комісії – Оксана Чубатько) 
 

За звітний період комісією з питань національного і духовного 

відродження, культури та засобів масової інформації (голова – О. Чубатько) 

проведено 8 засідань, на яких розглянуто 48 питань. 

   Комісія спрямовувала свою роботу на подальше формування духовних 

цінностей горян, утвердження почуття патріотизму і національної свідомості 

та гідності наших краян, знання історії, любові до Української держави, 



родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії 

українського народу та кращих зразків культурної спадщини, відновлення і 

вшанування історичної пам’яті громадян. Тому саме ці питання завжди були 

на порядку денному постійної комісії. 

Проблемою загальнонаціонального значення на сьогоднішній день є 

духовний розвиток особистості. Тільки високодуховна і високоморальна 

людина може з повною віддачею працювати в ім’я блага і процвітання нашої 

держави. На виконання цих завдань скеровані районна програма проведення 

культурно-мистецьких заходів  на 2015 рік в рамках програми розвитку 

культури Верховинського району на 2012 – 2016 роки, районна цільова 

Програма підтримки книговидання у районі на 2013 – 2015 роки, Програма 

захисту і розвитку української мови, гуцульської говірки, національного і 

духовного відродження у Верховинському районі на 2013 – 2015 роки тощо. 

При прийнятті даних програм постійна комісія завжди ініціювала 

власні пропозиції та доповнення до переліку заходів на реалізацію даних 

програм. Зокрема за пропозицією комісії до районної Програми проведення 

культурно-мистецьких заходів на 2015 рік включено наступні заходи: 

1. Кіно-мистецький фестиваль під назвою «Тіні забутих предків» за 

участю акторів та творців фільму – народної артистки України Лариси 

Кадочнікової, українського кінорежисера Михайла Іллєнка, голови 

«Держкіно України» Пилипа Іллєнка, голови Спілки кінематографістів 

Сергія Тримбача, інших відомих в Україні знаменитостей -  Романа Балаяна, 

Юрія Гармаша, Лариси Брюховецької, Владислава Таранюка. 

2. Перший районний Фестиваль у рамках п’ятого Всеукраїнського 

фестивалю поезії «Від Гуцулії – до кряжів донецьких», присвячений пам’яті 

поета-політв’язня, лауреата Національної Шевченківської премії Тараса 

Мельничука.  

3. Літературно-мистецький фестиваль за участю письменників 

Прикарпаття, України і творчої інтелігенції краю, освітян, просвітян, 

працівників культури, депутатів, науковців, громадськості Верховинщини під 

назвою  «Письменницька ватра над Черемошем». Весь цвіт нашого славного 

українства – письменників, поетів, громадських та державних діячів у свій 

час побували у нас, на Гуцульщині, і прославляли наш край. Ми зобов’язані 

продовжити ці патріотичні, культурні традиції. 
Великого значення комісія надає питанню вшанування пам'яті 

українців, які постраждали внаслідок воєн, депортацій та репресій 

тоталітарних режимів, облаштування і встановлення пам'ятних знаків на 

місцях визвольних подій та захоронень, стану збереження пам’ятників і 

пам’ятних знаків у районі. Спільно з районною станицею Братства вояків 

УПА забезпечено встановлення на місці загибелі гуцулів-повстанців у 

населених пунктах району та на високогірних присілках пам’ятних хрестів.  

Розглянувши листа відділу культури і мистецтв райдержадміністрації 

щодо забезпечення належним звуком культурно-мистецьких заходів, 

оскільки наявна апаратура виходить із ладу, постійна комісія районної ради з 

питань національного і духовного відродження, культури та засобів масової 

інформації запропонувала винести на розгляд сесії відповідне питання і 



перепланувати кошти Районної програми проведення культурно-мистецьких 

заходів на 2014 рік в рамках Програми розвитку культури Верховинського 

району на 2012 – 2016 роки на придбання звукопідсилювальної апаратури 

для відділу культури райдержадміністрації з метою забезпечення на 

належному рівні проведення озвучення культурно-мистецьких заходів у 

районі. 

   На засіданнях комісії обговорювались такі важливі питання, як: про 

сприяння районної ради та райдержадміністрації у проведенні державницьких 

та патріотичних заходів на підтримку вимог Майдану; про роботу редакції 

газети «Верховинські вісті» з висвітлення питань національного і духовного 

відродження у районі, про хід виконання рішення районної ради «Про районну 

цільову Програму розвитку культури Верховинського району на 2012 – 2016 

роки», Про районну цільову програму захисту і розвитку української мови, 

гуцульської говірки, національного і духовного відродження у 

Верховинському районі на 2013 – 2015 роки й інші питання.  

Національне відродження – це складний і багатоступеневий процес 

втілення у життя національної ідеї, створення дійсно національного 

середовища і введення національної енергії в річище суспільної активності 

– саме на вирішення цих завдань і спрямовується робота постійної комісії.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Відвідування  депутатами засідань постійних комісій 

                                 районної ради за звітний період   

   (лютий 2014 р. – лютий 2015 р.) 

 

            Постійна комісія районної ради з питань бюджету і фінансів 

 

 

 

Постійна комісія районної ради з питань соціального захисту 

населення та охорони здоров»я 

 

 

Постійна комісія районної ради  мандатна, з питань 

депутатської діяльності та етики, захисту прав людини, 

законності та правопорядку 

 

№

№ 

п/п 

 

ПІП депутата 

Кількість 

засідань 

комісій 

Кількість 

пропусків 

1. Сліпенчук Іван Іванович          7 1 

2. Коржук Василь Іванович          7 - 

3. Коман Василь Миколайович          7 4 

4. Гондурак Василь Іванович          7 7 

5. Гречук Іван Іванович          7 - 

 

Постійна комісія районної ради з питань освіти, 

№

№ 

п/п 

 

ПІП депутата 

Кількість 

засідань 

комісій 

Кількість 

пропусків 

1. Нечай Михайло Михайлович 24 4 

2. Скидан  Василь Іванович 24 7 

3. Стефюк Юрій Михайлович 24 13 

4. Ватаманюк Всеволод Дмитрович 24 1 

5. Дідушко Василь Іванович 24 9 

6. Кіращук Дмитро Дмитрович 24 4 

7. Пугальський Володимир Оттович 24 15 

8. Стефлюк Дмитро Петрович 24 9 

9. Якуб”як Руслан Васильович 24 13 

№

№ 

п/п 

 

ПІП депутата 

Кількість 

засідань 

комісій 

Кількість 

пропусків 

1. Гондурак Іван Васильович           8 - 

2. Кочерган Василь Дмитрович           8 1 

3. Русняк Іванна Миколаївна           8 2 



дошкільного виховання, молоді і спорту 

 

 

 

Постійна комісія районної ради з питань підприємництва, 

туризму, лісового і сільського господарства, використання 

природних ресурсів та інвестицій 

 

 

Постійна комісія районної ради з питань будівництва, інфраструктури, 

житлово-комунального та дорожнього господарства 

 

 

Постійна комісія районної ради з питань національного і духовного 

№

№ 

п/п 

 

ПІП депутата 

Кількість 

засідань 

комісій 

Кількість 

пропусків 

1. Федорчак Михайло Танасійович         10 - 

2. Соколовський Василь Іванович         10 2 

3. Кітлярук Іван Іванович         10 8 

4. Бельмега Галина Йосипівна         10 4 

5. Максим»юк Іван Юрійович         10 5 

6. Прокопишин Ярослав Федорович         10 3 

7. Руденко Антоніна Станіславівна         10 - 

 

№ 

п/п 

 

ПІП депутата 

Кількість 

 засідань  

 комісій 

Кількість 

пропусків 

1. Корнелюк Олег Дмитрович          12 1 

2. Шкрібляк Дмитро Дмитрович          12 2 

3. Кікінчук Ярослав Миколайович          12 6 

4. Александров Олександр Валерійович          12 5 

5. Кімейчук Василь Миколайович          12 4 

6. Сваричевський Олександр Михайлович          12 3 

7. Стефанюк Роман Петрович           12 4 

№

№ 

п/п 

 

ПІП депутата 

Кількість 

засідань 

комісій 

Кількість 

пропусків 

1. Ванджурак Юрій Іванович         13 1 

2. Сіренчук Юрій Федорович         13 7 

3. Дудидра Микола Дмитрович         13 5 

4. Сапріянчук Петро Петрович         13 10 

5. Тупилюк Василь Іванович         13 10 

6. Жикаляк Микола Миколайович         13 4 



відродження, культури та засобів масової інформації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

№ 

п/п 

 

ПІП депутата 

Кількість 

засідань 

комісій 

Кількість 

пропусків 

1. Чубатько Оксана Степанівна          8 - 

2. Зеленчук Василь Миколайович          8 - 

3. Нагірняк Василь Васильович          8 1 

4. Пилипюк Василь Васильович          8 5 



5. Розпорядження голови районної ради 

 

За період з 25 лютого 2014 року по 28 лютого 2015 року головою 

районної ради прийнято 210 розпоряджень, з них: з основної діяльності - 90, 

з кадрових - 29, по депутатському Фонду - 44 і про відрядження - 47. 

За розпорядженням голови районної ради від 03.12.2014 року №76-р з 

нагоди відзначення професійного свята Дня місцевого самоврядування 

п’ятьох працівників органів місцевого самоврядування нагороджено 

Подякою районної ради, та двадцятьох – Грамотою районної ради. 

   Також, згідно розпорядження голови районної ради  Івана Маківничука 

від 07.07.2014 року №45-р у районі проведено Карпатський літфест 

«Письменницька ватра над Черемошем». 

   За звітний період головою районної ради видано 44 розпорядження про 

виділення коштів з фонду районної ради на виконання депутатських 

повноважень. 

   Протягом звітного періоду чималу кількість наших краян нагороджено 

відзнаками Верховинської районної ради, серед яких: 21 – Подяки 

Верховинської районної ради, 56 – Грамоти Верховинської районної ради, 17 

– Спільні грамоти Верховинської районної ради та районної державної 

адміністрації, та вручено 19  нагород Верховинської районної ради «Почесна 

медаль за заслуги перед територіальною громадою району». 

   З 25 лютого 2014 року по 28 лютого 2015 року головою районної ради 

спільно з головою районної державної адміністрації видано 16 розпоряджень, 

зокрема:  

- «Про інвентаризацію об’єктів та майна спільної власності 

територіальних громад району». 

- «Про затвердження персонального складу Комісії по розподілу коштів 

цільового фонду на здійснення фінансування заходів щодо мобілізаційної 

роботи, цивільного захисту населення та заходів з територіальної оборони 

району». 

- «Про робочу групу щодо забезпечення виконання заходів з обговорення 

змін до Конституції України з приводу децентралізації державної влади у 

територіальних громадах району». 

- «Про районну координаційну раду з питань взаємодії місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування». 

- «Про виділення коштів». 

-  «Про скерування на навчання державних службовців у 2015 році». 

Проведено нагородження спільними грамотами голови районної ради та 

районної державної адміністрації громадян та трудових колективів з нагоди 

державних та професійних свят, відзначення ювілеїв і пам'ятних дат. 

 

 
 

 

 



6. Взаємодія Верховинської районної ради з Верховинською  районною 

державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, 

громадськими  організаціями 

 

Протягом  звітного періоду районна рада ефективно співпрацювала з 

районною державною адміністрацією, селищною і сільськими радами, 

Народною радою та громадськими організаціями. 

Незважаючи на непросту суспільно - політичну та військову ситуації в 

країні, вдалося якісно виконувати свої обов'язки та оперативно реагувати на 

всі події, що виникали. 

Районна рада вчасно розглядала усі звернення, що надходили від 

районної державної адміністрації, та скликала сесії районної ради, щоб 

прийняти  необхідні рішення  для життєдіяльності району. Хотів би 

наголосити на тому, що районна рада спільно з райдержадміністрацією 

значну увагу приділяли розвитку освіти, культури, охорони здоров»я, 

дорожнього та лісового господарства. В результаті, забезпечено 

реалізацію  районних програм.  

Неодноразово брав участь в зустрічах у трудових колективах , 

сходах селян населених пунктів району. Такі зустрічі відбулися 

протягом року в усіх населених пунктах. 
Органи місцевого самоврядування Верховинського району отримали 

чимало викликів протягом звітного періоду. Розвиток громадянського 

суспільства,  про яке  так часто говорилося, зреалізувалося після Революції  

Гідності, люди розпочали активно обговорювати необхідність підвищення 

повноважень та важелів управління для представницької влади в регіонах як 

запоруки розвитку суспільства. 

Районна рада була тим органом, що здійснював координацію цих 

процесів в районі. Насамперед, почалася робота з обговорювання реформи по 

децентралізації влади в Україні. 

Для практичного втілення реформаторських кроків  у життя 

неодноразово проводилися зустрічі голів селищної, сільських рад, керівників 

установ та організацій та представників громадських організацій. Загалом 

були напрацьовані конкретні пропозиції, які направлено Президенту України 

Петру Порошенку, Прем'єр – міністру України Арсенію Яценюку, в 

профільні комітети Верховної Ради на розгляд народних депутатів. 

За пропозицією Народної ради, Самооборони районна рада вивчала та 

виносила при потребі на розгляд сесії районної ради ряд питань, що дало 

можливість громадськості мати відкритий доступ до всіх проектів рішень.  

 

 

 

 

 

 

 



7. Участь  районної ради  та територіальних громад Верховинського 

району в обласному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого 

самоврядування  та проекті  ПРООН 

 

Успішна практика та позитивний досвід організації, проведення і  

результатів впровадження обласних конкурсів проектів та програм розвитку 

місцевого самоврядування, оголошеного Івано-Франківською обласною 

радою в рамках прийнятої першою в Україні регіональної програми розвитку 

місцевого самоврядування в області, була продовжена й у звітному періоді. 

Відповідно до рішення обласної ради від 05.01.2015 року « Про 

обласний  бюджет на 2015 рік » та рішення районної ради від 27.01.2015 року 

«Про внесення змін  до районного бюджету на 2015 рік», передбачено кошти  

на співфінансування наступних селищної та сільських рад: 

 - Буковецька сільська рада, назва  проекту:   «Реконструкція шкільного 

стадіону та спортивного майданчика на зміцнення спортивно-туристичної 

інфраструктури села Буковець», - в сумі 20,4 тисячі гривень з районного 

бюджету; 

- Красноїлівська сільська рада, назва проекту: «Збереження  

гуцульських звичаїв та обрядів»,- в сумі 20 тисяч гривень з районного 

бюджету; 

- Стебнівська сільська рада, назва проекту: «Капітальний ремонт 

(запровадження енергозберігаючих технологій)  адмінбудинку Стебнівської 

сільської ради та благоустрою території довкола пам’ятника воїнам-

односельчанам», - передбачено фінансування 75 тисяч гривень з обласного 

бюджету  та 18 тисяч гривень з районного бюджету; 

- Верховинська селищна рада, назва проекту: «Сучасне соціальне 

середовище і реалізація  проблеми дошкільного виховання у Верховині» -    

передбачено фінансування 75 тисяч гривень з обласного бюджету  та 18 

тисяч гривень з районного бюджету. 

Згідно рішення районної ради від 28 березня 2012 року про надання 

згоди на участь Верховинської районної ради у проекті Європейського 

Союзу та Програмі розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 

громаду» та розпорядження голови райдержадміністрації від 01.03.2012 року 

«Про відтворення в районі методології проекту Європейського Союзу та 

Програми розвитку ООН» у даному проекті взяли участь чотири громади,  

які запропонували вирішення проблемних питань: 

1) В селі Красник громадська організація «Красницька офіра» 

реалізовує мікропроект «Обладнання кімнати гігієни в дитячому садочку 

«Смерічка», загальна кошторисна вартість якого складає 96 634 гривень.  

2) В селі Перехресне громадська організація «Асоціація соціально-

економічного розвитку села Перехресне» реалізовує мікропроект  

«Проведення реконструкції місцевого фельдшерсько-акушерського пункту», 

загальна кошторисна вартість якого складає 108 618 гривень. 

3) В селі Замагора громадська організація «Асоціація соціально-

економічного розвитку села Замагора» реалізовує мікропроект  «Заміна  



вікон та дверей  в дитячому садочку «Лісова казка», загальна кошторисна 

вартість якого складає  83 139 гривень.;  

4) В селі Устеріки  громадська організація «Черемош» реалізовує 

мікропроект  «Реконструкція вуличного освітлення села Устеріки», загальна 

кошторисна вартість якого складає 100 697 гривень.  

Реалізація третьої фази Проекту Європейського союзу та Програми 

розвитку ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» розпочалася у 

Верховинському районі з підписання 28 листопада 2014 року угоди про 

партнерство між Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй, 

Верховинською районною державною адміністрацією і районною радою у 

третій фазі Проекту „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”. 

Протоколом наради з відбору сільських рад Верховинського району 

для участі у проекті 23.12.2014 року із 11 поданих заявок переможцями 

обрано сільські ради сіл Білоберізка, Устеріки, Ільці, Перехресне. 

Попередньо визначено пріоритетні завдання для реалізації протягом 

2015 року: 

- реконструкція фельдшерсько-акушерського пункту в селі Великий 

Ходак Ільцівської сільської ради; 

- встановлення міні-сонячної електростанції для вуличного освітлення 

села Устеріки; 

- заміна системи опалення в Перехреснянській ЗОШ I-II ст.; 

- утеплення фасаду, стелі та заміна дахового перекриття  в ДНЗ с. 

Білоберізка. 

Відповідно до рішення   районної ради від 27 січня 2015 року «Про 

внесення змін до районного бюджету на 2015 рік» передбачено кошти на               

співфінансування мікропроектів громад, що реалізуються в рамках ІІІ фази 

Проекту ЄС та ПРООН « Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» 

в сумі 160 тисяч гривень. 

 Реалізація конкурсу дозволяє місцевим радам шляхом участі у 

конкурсі залучати кошти обласного та районного бюджетів на вирішення 

проблемних питань  територіальних громад. Громади отримують реальний 

результат і, як наслідок, готові включитися у роботу з підготовки проектів 

для участі у наступному етапі обласного конкурсу.  

 

Районна програма розвитку місцевого самоврядування, орієнтованого 

на громаду в 2014 році 

 

Районна програма розвитку місцевого самоврядування, орієнтованого 

на громаду в  2014 році  прийнята  03 лютого 2014 року, де  передбачено 

кошти в сумі  6 тис. грн.  з метою  забезпечення надання адміністративних і 

громадських послуг для співпраці у рамках Асоціації «Єврорегіон Карпати-

Україна» щодо  налагодження транскордонного  співробітництва району з 

закордонними партнерами та участь у підготовці узагальнених пропозицій до 

напрямків співпраці у 2014 році між радою та Асоціацією у рамках 

Української частини Карпатського Єврорегіону. 

 



Районна програма  «Фонд районної ради на виконання депутатських 

повноважень» на 2014 рік 

 

Фонд районної ради на виконання  депутатських повноважень  

утворено відповідно до статті 43, пункту 11 частини 6 статті 55 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та частин 2 ,3, 6 статті 30 

Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». 

Загальна сума фонду, затверджена районною радою при прийнятті 

районного бюджету на 2014 рік, становить 110 тисяч гривень. 

Одним  із напрямів використання  коштів Програми  є надання адресної  

матеріальної  допомоги   малозабезпеченим громадянам та на проведення 

лікування й оздоровлення громадян.  

 Всього з фонду районної ради на виконання депутатських 

повноважень використано 107,31 тисяч гривень. 

 

Районна програма «Цінний подарунок, подяка та грамота 

голови»  в 2014 році 

 

Районна програма «Цінний подарунок, подяка та грамота голови» 

розроблена відповідно до положень Конституції України, Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Угоди  між районною радою, 

селищною та сільськими радами. Заходи програми передбачають 

нагородження Почесною медаллю за заслуги перед територіальною 

громадою району, нагородження Подякою та Почесною грамотою 

Верховинської районної ради. 

Всього для реалізації зазначених заходів цієї програми використано  

4310 гривень. 

 

Районна програма «Журналістська премія» на 2014 рік 

 

Підставою для розроблення Програми є рішення Верховинської 

районної ради п'ятого демократичного скликання від 25 червня 2010 року 

«Про районну  журналістську премію імені Василя Якуб'яка та рішення 

районної ради шостого  демократичного скликання від  12 липня 2012 року 

«Про внесення змін  та доповнень до рішення районної ради від 25.06.2010 

року « Про районну  журналістську премію імені Василя Якуб'яка». 

Заходи цієї програми передбачають оголошення районного конкурсу з 

присудження журналістської премії імені Василя Якуб'яка, де передбачено 

кошти в сумі 1200 гривень, проведення засідань конкурсної комісії та 

визначення лауреата премії. 

 

 

 

 

 

 



8. Співпраця Верховинської районної ради  з органами місцевого 

самоврядування інших регіонів, міжнародне співробітництво 
 

Співпраця з районними радами інших регіонів  протягом звітного 

періоду здійснювалося  передусім  у рамках Української асоціації районних 

та обласних рад. 

У процесі свого функціонування Асоціація покликана  координувати 

діяльність органів  місцевого самоврядування при вирішенні  питань, що 

відповідають  інтересам  усіх  або  значної  кількості  територіальних громад, 

місцевих рад, які є членами Асоціації, розробляє та вносить до органів 

державної влади пропозиції щодо підтримки розвитку місцевого 

самоврядування. Вагоме місце у діяльності цієї інституції посідає й 

обговорення та внесення пропозицій до проектів нормативно-правових актів, 

які безпосереднім чином стосуються місцевого самоврядування.  

Координуючим органом на терені усього Гуцульського регіону слугує 

громаді Асоціація органів місцевого самоврядування. Районна рада входить в 

Асоціацію органів місцевого самоврядування, яка створена 16 червня 2000 

року Установчими зборами Асоціації.   

Асоціація займає важливе місце в координації дій органів місцевого 

самоврядування, спрямованих на вирішення питань соціально-економічного, 

державно-політичного та культурно-духовного розвитку, сприяє 

вдосконаленню управлінської діяльності, надає допомогу в організації 

проведення гуцульських фестивалів, зльотів творчої молоді Гуцульщини. 

18 червня 2014 року відбулося виїзне засідання Асоціації органів 

місцевого самоврядування в місті Надвірна, на якому розглянуто ряд питань, 

зокрема : 

- Про проведення ХХІІ Міжнародного гуцульського фестивалю. 

- Роль та місце органів місцевого самоврядування регіону Гуцульщини 

у зв’язку з наближенням адміністративно-територіальної реформи в Україні. 

- Про стан доріг в Карпатському регіоні. 

- Про підтримку звернення Верховинської районної ради з приводу  

змін до Податкового кодексу України в частині розміру орендної плати для 

високогірних земель сільськогосподарського призначення. 

19 лютого 2015 року в селищі Верховина відбулося спільне засідання 

Асоціації органів місцевого самоврядування з участю активістів районного 

товариства «Гуцульщина», науковців відділення «Філія «Гуцульщина» 

ННДІУ, селищного і сільських голів, на якому розглянуто важливі питання, 

зокрема: «Про проект Закону України «Про внесення змін до Закону України 

про статус гірських населених пунктів в Україні», «Адміністративно-

територіальна реформа – переваги та недоліки», питання про ефективне  

використання лісових ресурсів в інтересах місцевих громад, про заборону 

вивозу лісу-кругляка та про управління землями за межами населених 

пунктів.  Підтримано звернення районної ради до Президента України, 

Верховної Ради, уряду щодо відсутності належного фінансування органів 

місцевого самоврядування у районі та щодо недопущення приватизації 

важливих державних підприємств і  виключення державних лісгоспів і всіх 



лісогосподарських підприємств з переліку підприємств, з яких знімається 

заборона на приватизацію. 

Наша районна рада є асоційованим членом громадської організації 

Єврорегіон «Карпати - Україна». Співпраця у рамках Єврорегіону «Карпати - 

Україна» дасть можливість  одержати  певну підтримку Європейських країн у 

вирішенні  проблем та перспективи розвитку гірських територій Українських 

Карпат. 

Продовжена цілеспрямована робота в напрямку розвитку 

міжнародного співробітництва, зокрема участі у проекті прикордонного 

співробітництва «Місцевий розвиток та передумови відкриття пункту 

пропуску та будівництва автодороги через румунсько-український 

кордон в межах населених пунктів Шибене (с.Зелене Верховинського 

району) та Поеніле-де-Суб-Мунте повіту Марамуреш (Румунія)». В 

межах цього проекту розроблено Стратегічний план розвитку 

Верховинського району та Рущанської долини повіту Марамуреш.  
23 червня 2014 року в селищі Верховина укладено і підписано 

угоду про транскордонне співробітництво з впровадження Стратегічного 

плану розвитку Верховинського району Івано-Франківської області 

(Україна) та Рущанської долини повіту Марамуреш Румунії. 

15 серпня 2014 року в селищі Верховина укладено і підписано 

угоду про співробітництво між Верховинською радою Івано- 

Франківської області (Україна) та Союзом Українців Румунії з метою 

налагодження взаємовигідних економічних, соціальних і культурних 

зв’язків з  українцями, що  проживають Румунії. 

У вересні 2014 року я як голова районної  ради спільно з радником 

голови районної ради Миколою Данилюком взяв участь у засіданні  «за 

круглим столом», в результаті якого   підписано угоди з питань культури в 

місті Сігет повіту Марамуреш  (Румунія). 

З  25.11.2014 року  по  28.11. 2014 року радник голови районної ради 

Микола Данилюк  відповідно до листа Івано-Франківської обласної 

організації Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні 

взяв участь у навчально-інформаційному семінарі «Система функціонування 

добровільної сертифікації туристичних продуктів та послуг Go ToGarpathia». 

У січні 2015 року я спільно з головою райдержадміністрації очолив 

делегацію Верховинського району, яка взяла участь у ХХІІ Фестивалі колядок 

і зимових обрядів українців Румунії у місті Сігет-Мармацієй, де молоді, 

творчо обдаровані виконавці – учасники гурту «Струни Орфея» гідно та 

майстерно представили програму колядок та щедрівок Верховинщини, а 

також літературно - музичний проект «Володимир Івасюк повертається». 

 
 

 

 

 

 

 



9. Дні депутата в районній раді та Єдиний день депутата 

 

Відповідно до частини третьої статті 30 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», пункту 6 частини шостої статті 55  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою організації вивчення 

депутатами районної ради законодавства, досвіду роботи, забезпечення 

депутатів довідково-інформаційними матеріалами та проектами рішень для 

підготовки роботи сесії проведено три Дні депутата в районній раді. 

Розглянуто ряд важливих питань, зокрема: про звернення жителів сіл 

Голошино,  Гринява та Біла Річка щодо будівництва міні-ГЕС у басейні річки 

Білий Черемош; про стан та перспективи використання полонин за межами та 

в межах населених пунктів району, встановлення ставок орендної плати за 

використання земельних ділянок; про катастрофічний стан утримання 

автомобільних доріг у районі та шляхи виходу із критичної ситуації; про 

фінансово-господарську діяльність філії «Верховинська ДЕД»; про 

перевезення пільгових категорій населення на території Верховинського 

району. 

Зауваження, пропозиції, внесені депутатами, узагальнювалися та 

направлялися відповідним підприємствам, організаціям, селищному та 

сільським головам. Так, відповідно до поданих рекомендацій, на 

позачерговій двадцять четвертій сесії районної ради направлено звернення до 

Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, Державної екологічної 

інспекції України, Державного агентства рибного господарства України, 

Державного агентства водних ресурсів України, Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації, Івано-Франківської обласної ради, прокуратури 

Івано-Франківської області, прокуратури вищестоящих органів щодо 

заборони будівництва міні-ГЕС на річках Білий та Чорний Черемош і взагалі 

в Карпатах, оскільки дані об'єкти малої енергетики руйнують гори, завдають 

величезної шкоди довкіллю, зводять нанівець перспективу розвитку туризму 

тощо. Окрім цього проводився постійний моніторинг та контроль за 

спорудженням міні-ГЕС і функціонуванням діючих об'єктів малої енергетики 

у гірських регіонах Карпат.    

Тому вважаю за спільний наш успіх – і територіальних громад на 

Білому Черемоші, і районної та сільських рад – що ми, нарешті, 

зупинили варварство на гірських ріках щодо будівництва міні-ГЕС, які 

несуть велику біду довколишньому природно-екологічному середовищу. 

По даному питанню брав участь у громадських слуханнях у селах: 

Голошино, Біла Річка, Довгополе, Бистрець, Дземброня. Два роки тому 

ми врятували гори від міні-ГЕС у Бистреці та Дземброні, а зараз громада 

одноголосно прийняла рішення про заборону будівництва міні-ГЕС на 

території сіл Гринява та Голошино. 
На ІІ сесії районної ради шостого демократичного скликання 

28.12.2010 року прийнято рішення «Про Єдиний день депутата» як засобу 

постійного зв’язку з виборцями і місцевими територіальними громадами. 

Також 08.02.2011 року затверджено  розпорядження голови районної ради 

№12-р «Розподіл депутатів Верховинської районної ради для роботи в 



адміністративно-територіальних одиницях району». Відповідно до прийнятих 

рішень для здійснення депутатських повноважень депутатами районної ради 

в багатомандатному та одномандатних мажоритарних виборчих округах 

кожного третього четверга місяця проводиться Єдиний день депутата в 

районі. Виконавчим апаратом районної ради надаються інформаційні 

матеріали депутатам щодо їх участі в Єдиному дні депутата. Зауваження 

узагальнюються, розробляються заходи та направляються відповідним  

підприємствам, організаціям, селищному, сільським головам. 

          Інформаційні та аналітичні матеріали про проведення Днів депутата і 

Єдиного дня депутата в адміністративно-територіальних одиницях району 

узагальнювалися, висвітлюються на сторінках газети «Верховинські вісті» та 

в ефірі радіо «Вісті Верховини». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Депутатські запити та звернення районної ради 

 
         З початку скликання районною радою прийнято 155 рішень за запитами 

депутатів, в тому числі 12 – за звітний період. Відповідно до рішення ради 

виконавцями депутатських запитів визначені: районна державна 

адміністрація (5), керівництво районної ради (2), філія «Верховинська ДЕД» 

(2), інші районні установи та організації. 

        Станом на 01 березня  поточного року виконано і знято з контролю 110 

документів, що складає 71 відсоток. У них порушувалися питання 

спорудження та ремонту доріг і мостів, ремонту ліній електропередач, 

виділення коштів для фінансування об'єктів соціально-культурного 

призначення, питання освіти, дотримання прав та законних інтересів 

громадян. Ряд проблем, піднятих в запитах і дотепер не вирішено в 

основному через відсутність відповідних фінансових і матеріальних 

ресурсів. 

     Для  вирішення надзвичайно важливих економічних та соціальних 

питань, проблем розвитку району районна рада направила 18  офіційних 

звернень на  Банкову, у Верховну Раду, в міністерства та відомства Кабміну 

та до очільників обласної влади, суб'єктів підприємницької діяльності. Так, 

направлено звернення із незадовільною, критичною риторикою з вимогою 

збереження існуючих та негайного повернення ліквідованих установ та 

організацій до Верховини: податкової інспекції, райсанепідемстанції, 

райвійськкомату, відділення Служби безпеки України. Звернення з питань:  

поліпшення організації роботи з енергозабезпечення Верховинського 

району; щодо легалізації Добровольчого українського корпусу, бійці 

якого беруть активну участь у проведенні АТО;  з питань бюджету з 

приводу надання додаткової дотації вирівнювання бюджету району; 

щодо розширення виробничої сфери, збереження  існуючих та 

створення нових робочих місць для працездатного населення району; 

про недопущення скасування виплат стипендій для студентів вищих 

навчальних закладів, ліквідації державного фінансування навчання 

студентів із багатодітних сімей та мінімізації соціальної політики; 

щодо вжиття заходів для визнання світовою спільнотою та 

міжнародними організаціями й об»єднаннями так званих ДНР і ЛНР 

терористичними організаціями і запровадження нових санкцій проти 

Росії як країни-агресора, котра визнає і підтримує терористичні 

організації – так звані ДНР і ЛНР; з приводу доцільності будівництва 

міні-ГЕС у басейні річок Чорний та Білий Черемош Верховинського 

району та в цілому у Карпатах; з приводу змін до правил ведення 

лісозаготівельних робіт та правил продажу необробленої деревини; 

щодо недопущення приватизації стратегічно важливих державних 

підприємств та виключення державних лісгоспів і всіх 

лісогосподарських підприємств з переліку підприємств, з яких 

знімається заборона на приватизацію.  

   Прийнятий Закон України «Про запобігання фінансової катастрофи 

та створення передумов для економічного зростання в Україні» у 



частині «розмір орендної плати не може бути меншою 3 відсотків 

нормативно-грошової оцінки» Податкового кодексу України. У нас 

виникла стурбованість в тому, що за випасання худоби на землях 

сільськогосподарського призначення (пасовищах) громадяни будуть 

сплачувати орендну плату в трикратному розмірі, тобто 3 відсотки від 

нормативної грошової оцінки землі. Тому,  було направлено звернення 

районної ради до Президента України, Прем 'єр-міністра України, 

Голови Верховної Ради України, депутата Верховної ради України 

Гладія В.І. щодо внесення змін до  підпункту 288.5.1 в частині розміру 

орендної плати для високогірних земель сільськогосподарського 

призначення, де визначити орендну ставку в розмірі земельного 

податку.      

     Ухвалені Верховною Радою України Закони про державний 

бюджет та зміни до нього, які ставлять за мету децентралізацію 

повноважень органів місцевого самоврядування, насправді створили 

ситуацію, коли надані громадам додаткові повноваження виявилися 

непідкріпленими фінансовою базою місцевих бюджетів. Законодавчі 

зміни призвели до того, що в дохідну частину сільських, селищних 

бюджетів не поступатиме податок з доходів фізичних осіб, який був 

одним з основних джерел надходжень доходів, в той же час введення 

нових місцевих податків не скрізь дозволяє сформувати та прийняти 

місцеві бюджети у повному обсязі і забезпечити захищені статті 

видатків сільських і селищних рад (заробітна  плата, витрати на оплату 

енергоносіїв тощо). Звернення районної ради щодо відсутності 

належного фінансування органів місцевого самоврядування у 

Верховинському районі направлено до Президента України Порошенка 

П.О., Прем'єр-міністра України Яценюка А.П., Голови Верховної Ради 

України Гройсмана В.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Заходи районної ради, спрямовані на вшанування 

                           видатних особистостей українського народу, 
                   інші  патріотичні та культурно-мистецькі заходи 

 

Верховинська районна рада шостого демократичного скликання бере 

активну участь у державотворчих процесах, утвердженні гуманістичних 

принципів, високої моралі, національної самосвідомості та патріотизму, 

сприяє розвитку позитивних тенденцій у культурно-духовній сфері 

суспільного життя Гуцульщини та Прикарпаття.  

Увесь депутатський корпус ради проявляє велику активність у 

суспільно-політичному житті, національно-духовному відродженні краю. 

Протягом звітного періоду депутати брали безпосередню участь у проведенні 

культурно-мистецьких, духовно-патріотичних, освітніх, літературних та 

просвітницьких заходів та акцій у районі. 

Щорічно в четверту суботу листопада (цей день визнано в Україні Днем 

пам’яті жертв голодоморів) проводяться Меморіальні заходи як в Україні, так і 

за її межами. У всеукраїнській акції «Запали свічку» взяли активну участь 

голова районної ради І.Маківничук, працівники виконавчого апарату ради та 

депутатський корпус. Вшановуючи подвиг невинно убієнних українців, ми 

заявляємо: «Повороту назад не буде. Ми – за європейські цінності, за 

пошанування людського життя – як найбільшого блага на землі. 

Верховинська районна рада протягом звітного періоду свої 

державницькі, національно-патріотичні заходи спрямовувала на вшанування 

видатних особистостей українського народу, вікопомно-пам’ятні події  в історії 

українського народу та інші патріотичні, культурно-мистецькі заходи. 

З-посеред програми заходів слід виокремити наступні: 

 - урочистий захід з нагоди 95-ої річниці проголошення Акту Злуки 

Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки –  

Дня Соборності України;  

 - мистецька академія «Великі роковини великого сина України», 

присвячені 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка; 

 - святковий захід з нагоди 125-річчя від Дня народження Петра 

Шекерика-Доникового – видатного гуцульського етнографа, письменника, 

суспільно-політичного і громадського діяча. 

 - святкування Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України; 

 - урочисті заходи з нагоди відзначення 158-ої річниці від дня 

народження видатного українського письменника та поета, громадського діяча 

Івана Франка; 

 - відзначення 72-ої річниці Української Повстанської Армії та Дня 

українського козацтва; 

 - вечір-реквієм з нагоди Дня голодомору та жертв політичних репресій; 

 - районний фестиваль патріотичної пісні та поезії «Оспівані піснею та 

словом», присвячений 100-річчю з часу заснування Легіону Українських 

Січових Стрільців»; 

 - святковий захід «Бо ти єдина, Україно, бо ти на всіх у нас одна!»; 



 - вечір української пісні у благодійному форматі «Червона калино, скинь 

чорну хустину»  – на підтримку Збройних Сил України та Національної гвардії 

України; 

 - вечір пам’яті на підтримку сил АТО – з нагоди першої річниці Дня 

Гідності та Свободи. 

 Заходи районної ради, спрямовані на вшанування видатних особистостей 

українського народу, інші патріотичні та культурно-мистецькі заходи та участь  

в них керівництва районної ради яскраво засвідчують про високу 

державницьку позицію представницького органу місцевого самоврядування, 

поглиблення демократичних процесів у районі, забезпечення поступу 

національно-культурного відродження українського народу, його історичної 

свідомості, розбудову незалежної самостійної соборної Української держави. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Робота із зверненнями громадян 

 

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» громадяни 

України мають право звернутися до органів місцевого самоврядування, 

посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, 

скаргами та пропозиціями, що стосуються  статутної діяльності, заявою або 

клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та 

особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. 

За період з 25.02.2014 року по 01.03.2015 року до районної ради 

надійшло 125 звернень  від жителів району. За звітний період головою 

районної ради проведено 40 прийомів громадян з особистих питань, на яких 

прийнято 175 мешканців нашого краю.  З них колективних – 15, в яких 

піднімались питання ремонту доріг, мостів, роботи навчально-

консультативних пунктів, повторних – 3, стосувались питання виділення 

коштів на придбання житла, та земельні питання. 

У зверненнях громадяни порушили 278 питань, що стосувалися 

зокрема: 

– надання матеріальної допомоги для лікування, та покращення житлово-

побутових умов - 60; 

– АПК та земельних відносин (28); 

– будівництва та підприємництва (7); 

– комунального і шляхового господарства (43); 

– забезпечення житлом (3); 

– транспорту і зв’язку (12); 

– науки і освіти (12); 

– культури та культурної спадщини, туризму (1); 

– сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури і спорту (1); 

– екології та природних ресурсів (3); 

– праці та заробітної плати (7); 

– забезпечення законності та охорони правопорядку (1); 

– діяльності місцевих органів самоврядування та  

   державних адміністрацій (1); 

– діяльності об’єднань громадян, релігії, міжконфесійних відносин (2); 

– інформаційної політики, діяльності засобів масової інформації (1); 

– інші (96). 

 

Найбільше надійшло звернень від жителів селища Верховина – 96, сіл: 

Білоберізка – 5, Бистець – 6, Буковець – 10, Верхній Ясенів – 15, Голови – 7, 

Голошино – 2, Довгопілля – 15, Замагора – 10, Зелене – 10, Ільці – 10, 

Красноїлля – 6, Красник – 10, Кривопілля - 6, Криворівня – 10, Пробійна – 5, 

Перехресне – 4, Стебні – 5, Устеріки – 3, Гринява – 2, Яблуниця – 4. 

Жодне звернення не залишилося поза увагою. 

 

 

 

 



13. Кореспонденція районної ради 

 

За звітний період до Верховинської районної ради надійшло 580 

документів  від юридичних осіб, з них: 

– 280 від сільських, селищної, рад та їх виконавчих комітетів; 

– 10 від обласної державної адміністрації; 

– 16 від районних рад, районних державних адміністрацій, міських рад, міст 

обласного значення; 

– 2 з Верховної Ради України; 

– 135 від районних установ та організацій; 

– 48 від підприємств області; 

– 17 від громадських організацій; 

– 31 від судових органів, прокуратури; 

– 8 від народних депутатів України; 

– 1 від релігійних громад; 

– 32 від інших установ та організацій. 

146 листів стосувалися фінансування, бюджету, виділення коштів; 

17 – з питань управління майном, приватизації, надання приміщень в оренду, 

26 – з питань нагородження; 

29 – з питань організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення, 2 

– законів України; 

30 – з питань транспорту і зв’язку, шляхового господарства,  4 – з питань 

екології та природокористування, охорони навколишнього природного 

середовища;  

19 – з питань соціального захисту та пенсійного забезпечення; 

8 – з питань житлово-комунального господарства;   

19 – із земельних питань, 7 – з питань економічних реформ та ін. 

За звітний період районною радою відправлено 890 листів. У них 

порушувалися питання спорудження та ремонту доріг і мостів, ремонту ліній 

електропередач, соціально-економічного, культурного розвитку району, 

бюджету та фінансів, охорони здоров»я, законності і правопорядку, туризму, 

лісового, сільського господарства, з питань освіти, дошкільного виховання, 

молоді і спорту та ряд інших питань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Реалізація громадянами права на доступ до інформації 

 

Верховинська районна рада та її керівництво працює за принципами 

публічності, прозорості та відкритості, керуючись у своїй діяльності 

законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», 

іншими законодавчими актами. 

При підготовці відповідей на запити на інформацію працівники 

виконавчого апарату районної ради у своїй роботі керуються "Порядком 

реалізації права на доступ до публічної інформації за інформаційним запитом 

у Верховинській районній раді",  Регламентом Верховинської районної ради 

та новою редакцією Інструкції з діловодства у районній раді, які розроблено 

відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям 

Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про доступ до 

публічної інформації". 

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» питання, які вносилися на розгляд сесій районної ради, 

своєчасно розміщувались на інтернет-сторінці Верховинської районної ради, 

а тому депутати мали можливість ознайомитися з проектами рішень та 

довідковими матеріалами до них, належно підготуватися до пленарного 

засідання. Громадськість теж має змогу не лише довідатися про питання, які 

розглядатимуться, а разом із депутатами взяти участь в обговоренні 

порушених проблем. 

   За звітний період до Верховинської районної ради інформаційних 

запитів від фізичних та юридичних осіб не надходило. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Управління майном спільної власності 

територіальних громад сіл та селища району 

 

Управління об’єктами права комунальної власності – це діяльність, 

спрямована на використання об’єктів права комунальної власності 

відповідно до завдань та функцій, які покладено на органи місцевого 

самоврядування. Від правильної організації цієї роботи на місцях залежить 

благополуччя всієї територіальної громади, задоволення жителів цієї громади 

у роботах, послугах, інших громадських потребах. Уміння ефективно 

управляти майном спільної власності територіальних громад сіл та селища, 

району – ключове питання розвитку економіки. Фактично при цьому мають 

бути розв’язані три завдання: забезпечення збереження об’єктів комунальної 

власності, раціонального використання та примноження потрібного району 

майна.   

Управління майном здійснюється на основі затвердженої районною 

радою Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, 

що належить до спільної власності територіальних громад району та переліку 

підприємств і об’єктів, які належать до районної комунальної власності, та 

рішень про сплату частини прибутку підприємствами, які належать до 

спільної власності територіальних громад району. 

28 березня 2014 року Верховинською районною радою прийнято 

рішення «Про дозвіл центральній районній лікарні на продовження терміну 

оренди», «Про надання в оренду автомобіля», «Про надання в оренду 

приміщення», «Про вихід із складу засновників ДНЗ «Дитячий садок «Квітка 

Карпат» с. Ільці». 27 січня 2014 року районною радою прийнято рішення 

«Про припинення договору оренди нерухомого майна»,  а 8-го травня 2014 

року –  «Про дозвіл центральній районній лікарні на укладення договору 

оренди». 19 червня 2014 року районною радою прийнято рішення «Про 

передачу на баланс обладнання» та розглядалось, але не прийнято рішення 

«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись 

закладами охорони здоров'я району», 30  вересня 2014 року прийнято 

рішення «Про затвердження нової редакції Статуту Верховинської 

загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів». 

  Згідно рішення Верховинської районної ради від 16 жовтня 1998 року 

«Про уповноваження районної державної адміністрації щодо управління 

майном» та 05 березня 2015 року «Про управління об'єктами спільної 

власності територіальних громад сіл, селища району» управління  майном, 

що належить до спільної власності територіальних громад району, здійснює 

Верховинська районна державна адміністрація. 

 

 

 

 

 

 

 



16. Висвітлення діяльності районної ради 

в  засобах масової інформації 

 

Верховинська районна рада є засновником народного часопису 

«Верховинські вісті» та районного радіомовлення «Вісті Верховини» і діє 

відповідно до укладених установчих угод. Поглиблення співпраці районної 

ради із засобами масової інформації сприяє більш цілісному, систематичному 

та усесторонньому висвітленню діяльності районної ради, роботи інших 

органів місцевого самоврядування Верховинщини. 

Основними інформаційними приводами висвітлення роботи ради в 

засобах масової комунікації району слугували перш за все сесійні засідання, 

які відбувалися регулярно і позачергово на вимогу постійної комісії ради чи 

депутатів (відповідно до Регламенту роботи районної ради). Після на 

шпальтах районної газети відкрито, прозоро і гласно висвітлено роботу 

представницького органу влади. Практично у кожному номері редакція 

газети «Верховинські вісті» друкує різнопланові інформаційні та аналітичні 

повідомлення за поданням прес-служби районної ради, а також 

кореспонденції та статті про роботу органів місцевого самоврядування. 

Публікуються виступи та інтерв’ю голови районної ради, анотація та 

короткий виклад прийнятих рішень представницького органу, аналітичні 

статті щодо діяльності депутатів у виборчих округах тощо. З початку року в 

інформаційному газетному просторі району побачили світ більше ста 

різножанрових публікацій з діяльності районної ради. З-поміж видрукуваних 

матеріалів – інтерв’ю з головою районної ради, відповіді на запитання 

журналістів тощо. Практично опубліковано всі основні рішення, що 

приймалися депутатами протягом року. 

Про усі новітні демократичні процеси – народний супротив на 

Майдані, Революцію Гідності, велелюдні Народні віча – оперативно і 

широкомасштабно, з гострим публіцистичним аналізом писала районна 

газета «Верховинські вісті» та інформувала редакція районного радіо «Вісті 

Верховини». Про це також яскраво засвідчують наступні промовисті 

заголовки на газетних полосах: «Повноту влади – Народній Раді, а депутати 

– підконтрольні громаді», «Пікет, бюджет і недовіра», «Неадекватність 

«Межигірського зека» топить Україну в крові», «Слава Вам, Герої 

Майдану», «Синдром перезавантаження», «Доля району – в наших руках», 

«Летіть на небеса, Герої Майдану» та інші. 

Народний часопис надає слово для виступів перед громадами як 

очільнику районної ради, так і сільським головам. Зокрема, широкий 

позитивний резонанс викликали інтерв’ю журналістів «Верховинських 

вістей» з головою ради Іваном Маківничуком: «Реалізувати можливості 

народовладдя»,  «Час самостійного і чесного виробництва», а також виступи 

голови ради  проти нечесних на руку бізнесменів, які нищать екологію 

Карпат, будуючи невиправдані у горах міні-гідроелектростанції тощо. 

У полі зору як прес-служби районної ради, так і безпосередньо 

редакційних працівників висвітлення роботи постійних комісій районної 

ради: з питань бюджету і фінансів; з питань соціального захисту населення 



та охорони здоров’я;  мандатної, з питань депутатської діяльності та етики, 

захисту прав людини, законності і правопорядку; з питань освіти, 

дошкільного виховання, молоді і спорту; з питань підприємництва, туризму, 

лісового і сільського господарства, використання природних ресурсів та 

інвестицій; з питань будівництва, інфраструктури, житлово-комунального та 

дорожнього господарства; з питань національного і духовного відродження, 

культури та засобів масової інформації. 

Для того, щоб кожна важлива інформація, кожна важлива подія, яка 

ініціюється органами місцевого самоврядування, була доведена до 

громадськості, діє офіційний сайт районної ради, де кожен громадянин може 

почерпнути корисну для себе суспільно важливу інформацію.  

На сьогодні офіційна інтернет-сторінка Верховинської районної ради 

модернізована, що дозволило розширити об’єм інформації, змінити дизайн 

зовнішнього вигляду, вдосконалити структуру бази даних. Структура сайту 

представлена широким спектром розділів: «Новини», «Діяльність районної 

ради», «Виконавчий апарат ради», «Депутати районної ради»,  «Президія 

районної ради», «Постійні комісії районної ради», «Прийом громадян», 

«Нормативно-правові акти», «Доступ до публічної інформації», 

«Регуляторна політика», «Захист прав споживачів», «Народна рада», 

«Звернення районної ради». 

На сайті районної ради анонсуються повідомлення та порядки денні 

пленарних засідань сесій, інших офіційних заходів районної ради. Усі ці 

заходи, поза всяким сумнівом, є відкритими й усі користувачі Інтернету мають 

до них вільний доступ. 

Інформаційні сторінки з розділу «Новини» яскраво доповнюють 

фотоілюстрації, які забезпечують працівники виконавчого апарату ради. 

Регулярно друкуються проекти рішень, а після сесійних засідань – рішення 

районної ради. Налагоджено оперативне інформування діяльності органів 

місцевого самоврядування, найважливіших подій політичного, економічного 

та культурного життя краю. 

  Веб-сайт постійно оновлюється, а його функціонування знаходиться на 

контролі в керівництва ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Прогнозовані перспективні завдання для районної ради 

у 2015 році 

 

Основним пріоритетом діяльності Верховинської районної ради 

шостого демократичного скликання і надалі залишатиметься розвиток 

місцевого самоврядування на Верховинщині, активна участь в його 

реформуванні, а також в реалізації та поглибленні започаткованих та 

напрацюванні нових ініціатив. 

Серед першочергових завдань Верховинської районної ради на 2015 рік 

можна визначити: 

 - забезпечення подальшої підтримки місцевого самоврядування 

шляхом розширення конкурсу проектів та програм розвитку місцевого 

самоврядування і запровадження нових форм підтримки місцевих громад на 

конкурсній основі; 

          - створення умов для розвитку самодостатніх та дієздатних 

територіальних громад; 

          - ефективне управління об'єктами спільної власності територіальних 

громад району. Домагатися реалізації статутних вимог комунальними 

підприємствами районної ради; 

          - подальше вдосконалення практики і змісту розгляду на кожній сесії 

районної ради стану виконання рішень, прийнятих на виконання 

депутатських запитів; 

          - подальша робота щодо реалізації транскордонного проекту «Місцевий 

розвиток і передумови відкриття пункту пропуску та будівництво автодороги 

через Румунсько-Український державний кордон в межах населених пунктів 

Шибене Верховинського району, Україна, та Поеніле-де-суб-Мунте повіту 

Марамуреш Румунія»; 

          -  інвестиційна привабливість Верховинського району; 

          - розвиток туризму в гірській місцевості та підтримка національно-

духовної і культурної спадщини регіону Гуцульщини; 

           - стан дорожнього господарства та розвиток соціальної інфраструктури 

в населених пунктах району, капітальний ремонт дороги державного 

значення «Татарів-Кам’янець-Подільський» на території району; 

          - проведення модернізації водопостачання правобережної частини 

селища Верховина; 

          - будівництво очисних споруд для очищення стічних вод в селищі 

Верховина; 

 - введення з 01 вересня 2015 року практики закупівлі 

сільськогосподарської продукції в індивідуальних сільгоспвиробників району 

для проведення харчування у закладах соціальної сфери – лікарнях, шкільних 

їдальнях тощо; 

 - забезпечення створення нових робочих місць суб’єктами 

підприємницької діяльності району; 

- відкриття деревообробного цеху на базі ДП «Верховинське лісове 

господарство»; 



- налагодження випуску мінеральної води зі свердловини № 7-А в 

селищі  Верховина; 

- налагодження власного виробництва з переробки дикоростучих 

плодів і ягід та грибів; 

- завершення будівництва ЛЕП -110 кв «Яворів – Ільці»; 

 - будівництво канатно-крісельної дороги у Верховині в співпраці з 

інвестором та її функціонування протягом зимово-літнього періоду з метою 

збільшення потоку туристів та відпочиваючих у районі та вдосконалення 

структури туристсько-рекреаційного потенціалу Верховинщини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18. Робота районної ради з внутрішніми переселенцями та 

військовослужбовцями, що перебували в зоні АТО 
 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №588-р 

«Питання соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної 

операції», при управлінні праці та соціального захисту населення 

райдержадміністрації створено відповідно робочу групу та інформаційний 

центр для внутрішніх переселенців та учасників Антитерористичної операції, 

де зорганізована робота щодо: 

- оформлення документів для надання пільг: 

- отримання земельної ділянки; 

- працевлаштування; 

- виплата матеріальної допомоги; 

- вирішення інших питань. 

Основна мета робочої групи та центру – реагування на звернення тих, 

хто повертається з зони проведення АТО та членів їх сімей, створення єдиної 

інформаційної бази, яка міститиме матеріали щодо соціального супроводу 

поранених бійців, надання консультацій та всебічної допомоги потребуючим. 

Всебічну і постійну допомогу надають як безпосередньо усі жителі 

району, так і підприємства, установи та організації, загальноосвітні школи, 

громадськість району у забезпеченні всім необхідним наших військових у 

зоні АТО. Посильний вклад у забезпечення верховинців засобами захисту та 

продуктами харчування надають громадська організація «Самооборона», 

волонтери Верховинщини тощо. Так, нещодавно волонтерська група  у 

складі радника голови районної ради Миколи Данилюка в чергове відвідала                    

18 бійців з нашого району, які несуть службу в Донецькій та Луганській 

областях. Микола Мінайлюк доставив автомобіль «УАЗ», який передали з             

села  Білоберізка, та вручив його Валерію Павлюку та Василю Медвійчуку 

під Іловайськом. ДП «Верховинське лісове господарство» закупило та 

передало для 128-ої бригади два генератори, п’ять рацій, три мобільні 

телефони, інші необхідні речі, а загальноосвітні школи району передали для 

військових маскувальні сітки. 

Згідно з рішенням районної ради, затверджена та реалізується 

«Програма підтримки сімей військовослужбовців і працівників 

правоохоронних органів та членів добровольчих загонів, які беруть участь в 

антитерористичній операції в східних областях України на 2015 рік». 

Забезпечує виконання програми управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації. 

Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень 

соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний клімат в родинах 

сімей військовослужбовців і працівників правоохоронних органів та членів 

добровольчих загонів, які брали участь в АТО, а також дасть можливість 

сім’ям отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме 

вирішенню інших соціально-побутових питань.  



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(тридцята сесія) 

 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 
   

від 09 червня  2015 року 

селище Верховина      

 

Про програму соціально-економічного 

та культурного розвитку Верховинського  

району на 2015 рік 

 

 Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України», 

враховуючи лист Верховинської райдержадміністрації №317/01-28/21 від 

17.03.2015 року, районна рада 

                                                        вирішила: 

 

1.Затвердити програму соціально-економічного та культурного 

розвитку Верховинського району на 2015 рік (додається). 

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної 

адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування вжити заходів 

для забезпечення виконання завдань, визначених програмою соціально-

економічного та культурного розвитку Верховинського району на 2015 рік. 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради від                

19 червня 2014 року «Про Програму соціально-економічного та культурного 

розвитку Верховинського району на 2014 рік». 

4. Районній державній адміністрації подати до 01 листопада 2015 року 

проект програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Верховинського району на 2016 рік для розгляду в постійних комісіях 

районної ради. 

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

соціально - економічного та культурного 

розвитку Верховинського  району  

на 2015 рік  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верховина 

- 2015 - 
 

 

 

 

 



З М І СТ 

  Стор. 

   

І. Аналітична частина 3 

1. Соціально-економічний розвиток  району у 2014 році.  3 

 

  ІІ. Основні напрями економічної і соціальної 
політики району у 2015 році 

4 

1. Забезпечення умов для соціально-економічного 

зростання 
4 

 1.1. Бюджетна та податкова політика 4 

1.2. Інвестиційна політика 5 

1.3 Розвиток підприємництва 6 

1.4. Розвиток туристичної галузі 7 

1.5. Зовнішньоекономічна діяльність 8 

       2. Розвиток реального сектору економіки 9 

2.1. Промисловий комплекс 9 

2.2. Енергоефективність та  енергозбереження 9 

2.3. Агропромисловий комплекс. Земельні відносини 10 

2.4. Будівельна діяльність 11 

 - розвиток будівельної галузі 11 

 - містобудування 12 

2.5. Розвиток житлово-комунального господарства 12 

 - водовідведення 12 

       3. Розвиток гуманітарної  та соціальної сфери 13 

3.1. Демографічний розвиток. Підтримка сімей та молоді 13 

3.2. Охорона  здоров’я 15 

3.3. Освіта 16 

3.4. Культура 19 

3.5. Фізична культура і  спорт 20 

3.6. Ринок праці 21 

3.7. Оплата праці 22 

3.8. Соціальний захист 23 

3.9. 
 

      4. 

Розвиток ринку  споживчих товарів і послуг. Цінова 

політика. 

Охорона навколишнього природного середовища та 

екологічна безпека                                        

23 

 

24 

 

     4.1. Зменшення забруднення навколишнього природного середовища    24 

     4.2.Запобігання та ліквідація наслідків природних та                  

техногенних  катастроф                                                                        25 



І. Аналітична  частина 

1. Соціально-економічний розвиток району у 2014  році 

Аналіз розвитку окремих галузей та сфер діяльності району свідчить 

про те, що у 2014 році у більшості сфер господарського комплексу району 

досягнуто позитивних тенденцій розвитку, реалізовувались організаційні 

заходи щодо вирішення проблемних питань та мінімізації їх впливу на 

економіку, зміцнювався базис для інвестиційної та зовнішньоекономічної 

діяльності, вирішувались соціальні питання. 

   Протягом 2014 року в промисловому комплексі району проводили  

діяльність  десять  підприємств, з  яких  вісім  займалися  деревообробкою, 

одне - виробництвом  карпатських  чаїв  та  Верховинський  РЕМ. Обсяг  

реалізованої  промислової  продукції  за   2014 рік  склав  14236,6 тис. грн., 

що  в  розрахунку на одну особу 468,3 грн.  

До аграрного комплексу району входить ТзОВ «Водограй», КСП 

«Заготівельник», Білоберізький багатофункціональний 

сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Верховинський», 

сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Стандарт», 48 

фермерських господарств.  

 Станом на 01.01.2015 року загальна кількість суб’єктів підприємницької 

діяльності в районі склала 1402 осіб, а саме: 408 -  юридичних осіб та 994 -  

фізичних – осіб підприємців. 

Створений для району мешканців центр надання адміністративних 

послуг  надає можливість за принципом «єдиного вікна» прозоро отримати 

38 адміністративних послуг. 

   В районі налічується 5 підприємств з іноземними інвестиціями.                

Прямих  іноземних інвестицій в економіку району станом на 1 січня 2015 

надійшло в сумі 3524 тис. дол. США. 

Обсяг капітальних інвестицій за 2014 рік становив 49,4 млн.грн.  

Роздрібна торгова мережа району нараховує 362 заклади роздрібної 

торгівлі та ресторанного господарства, 2 ринки, 4 продовольчі та 3  

непродовольчі  оптові підприємства. За звітний період через роздрібну 

торгову мережу  населенню району реалізовано товарів на 24,2 млн. гривень, 

що на 5,1 відсоток більше від відповідного періоду минулого року. 

В районі розвивається розмаїття різних видів туризму, серед яких 

пріоритетними є: гірський, пішохідний, водний, оздоровчий, сільський 

зелений, культурно-пізнавальний, екскурсійний. 

Виконуються завдання з будівництва об’єктів житла, освіти, охорони 

здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, 

комунального  господарства, культурно – побутового й іншого призначення 

та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на 

цю мету.  
 Збережено позитивні тенденції розвитку в районі. Відповідно до 

Конституції України, вимог законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-правових 

документів  сформована  мережа закладів освіти на 2013-2014 н.р.  



 

В районі основною ланкою, яка забезпечує розвиток медичної 

допомоги є центральна районна лікарня, в склад якої входять дві дільничні 

лікарні, дві лікарські амбулаторії та 38 ФАПів. На даний час в районі 

розгорнуто 151 стаціонарне ліжко. 

В районі функціонує 4 прийомні сім’ї та один дитячий будинок 

сімейного типу, в яких виховується 12 дітей. 

Рівень зареєстрованого безробіття в районі станом на 01.01.2015 року 

склав 3,47 відс.. 

За сприянням служби зайнятості працевлаштовано за січень-грудень 

2014 року на вільні та новостворені робочі місця 1193 особи, що на 74 особи 

більше в порівнянні з минулим  роком. 

За 12 місяців  звітного року за рахунок різних джерел фінансування на 

підприємствах, організаціях різних форм власності було введено в дію 545 

нових робочих місць. Направлено  на професійне навчання з початку року 

332 особи.  

 Впродовж 2014 року в районі діяло 33  цільові програми у відповідних 

галузях і сферах діяльності. Із загальної кількості затверджених програм на 

2014 рік з районного бюджету (з урахуванням змін) передбачено 

фінансування в сумі 1777,335 тис. грн., з яких станом на 01.01.2015 року 

профінансовано на 1402,809 тис. грн. або 78,9 відс. до річних обсягів. 

 Кошти спрямовувались на виконання заходів програм щодо: підтримки 

малого підприємництва – 159,0 тис. грн., розвитку туристичної галузі – 25,0 

тис.грн., підвищення ефективності державного управління – 121,7 тис.грн., 

соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів – 296,37 

тис.грн. Увесь виділений на програми фінансовий ресурс був освоєний 

розпорядниками коштів у відповідності до визначених заходів та  завдань 

програм. 

ІІ. Основні напрями економічної і соціальної політики  району у 2015 році 

1. Забезпечення умов для соціально-економічного зростання 

1.1. Бюджетна та податкова політика 

Розрахунок прогнозних показників доходів бюджетів усіх рівнів 

району на 2015 рік проводився на основі чинної законодавчої бази, ставок 

податків і зборів, визначених  Податковим кодексом України із врахуванням 

надходжень за 2014 рік. 

Головні цілі на 2015 рік: 

Забезпечення наповнюваності бюджетів усіх рівнів шляхом створення 

в районі сприятливих умов для притоку інвестицій, розвитку 

підприємництва, поліпшення бізнес-клімату, проведення раціональної та 

ефективної податкової бюджетної політики, зміцнення бюджетної та 

фінансової дисципліни, підвищення результативності бюджетних видатків. 

Основні завдання та заходи на 2015 рік: 

 забезпечення зростання надходжень до місцевих бюджетів 

адекватно до показників економічного розвитку відповідної території із 

залученням додаткових джерел надходжень до бюджету; 



 забезпечення оптимізації витрат шляхом виключення 

непершочергових та неефективних витрат; 

 інвентаризація програм та визначення їх пріоритетності щодо 

фінансування; 

 забезпечення економного та ефективного використання 

енергоносіїв, скорочення видатків місцевого бюджету, передбачених на 

транспортні послуги, зв`язок, представницькі витрати, відрядження тощо; 

 забезпечення виплати заробітної плати працівникам бюджетних 

установ, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету, і 

розрахунків за спожиті тепло- та енергоносії, не допускаючи при цьому 

простроченої заборгованості з цих виплат 
Фінансове управління 

райдержадміністрації, державна податкова 

інспекція в районі, 

виконавчі комітети селищної та сільських 

рад 

Очікувані результати у 2015 році: 

Надходження до бюджетів усіх рівнів становитимуть 24239,1 тис.грн., 

що  більше порівняно з 2014 роком  на  240,0 тис.грн. або на 1,0 відс., з них 

доходи: 

- місцевих бюджетів – 19199,7 тис. грн. ( це на рівні 2014 року); 

- державного бюджету – 5040,0 тис.грн. і збільшаться проти  рівня 2014 

року на 240,0 тис.грн. (+5,0 відс.).  

 Податковий борг за податковими зобов’язаннями на 2014 рік 

прогнозується  в розмірі 500,0 тис. грн.. 

1.2. Інвестиційна політика 

Головні цілі на 2015 рік: 

Формування позитивного інвестиційного іміджу регіону, створення 

сприятливих умов для збільшення надходжень в економіку району 

вітчизняних та іноземних інвестицій, стимулювання розвитку інноваційно-

інвестиційних процесів. 

Основні завдання та заходи на 2015 рік: 

 сприяння реалізації інвестиційних проектів та пропозицій: 

          -  заготівля та встановлення обладнання для переробки грибів та 

дикоростучих ягід ( на території приміщення цеху заводу - мінвод «Буркут»); 

-  створення підприємства з переробки молока; 

         - розвиток водного туризму шляхом спорудження надувної греблі; 

 -  спорудження альпін-парку в с. В.Ясенів; 

- будівництво гірськолижного комплексу «Кринта» в с. Красник 

(Красницька сільська рада) ; 

 реалізація транскордонного проекту «Місцевий розвиток і 

передумови відкриття пункту та будівництво автодороги через румунсько-

український державний кордон в межах населених пунктів Шибене 

Верховинського району та Поеніеле-де-суб-Мунте повіту Марамуреш, 

Румунія» 



Галузеві управління та  відділи 

райдержадміністрації,  виконавчі комітети 

селищної та сільських рад 

 запровадження конструктивної співпраці з інвесторами, які 

реалізують пріоритетні для територій проекти, оперативне реагування на їх 

пропозиції та звернення про перешкоди в їх діяльності тощо 
Галузеві управління та  відділи 

райдержадміністрації,  виконавчі комітети 

селищної та сільських рад 

 пошук і передбачення інвестиційно-привабливих ділянок 

(площадок) у генеральних планах територій та їх презентація потенційним 

інвесторам 
Галузеві управління та  відділи 

райдержадміністрації,  виконавчі комітети 

селищної та сільських рад 

 проведення та участь у заходах з питань залучення інвестицій та для 

налагодження нових зв’язків з інвесторами (форуми, ярмарки, виставкові 

заходи, конференції, робочі наради, семінари, "круглі столи", бізнес-зустрічі 

тощо) 
Відділ агропромислового розвитку та 

виконавчі комітети селищної та сільських 

рад 

  забезпечення виконання заходів регіональної цільової програми 

розвитку інвестиційної діяльності   на 2012-2015 роки 
Галузеві управління та  відділи 

райдержадміністрації,  виконавчі комітети 

селищної та сільських рад 

Очікувані результати у 2015 році: 

 - при реалізації  інвестиційних  проектів планується  створення  350 

нових робочих місць; 

- зростання обсягів капітальних інвестицій на 3,5 відс., прямих 

іноземних інвестицій - на 6,0 відсотка; 

- обсяг капітальних інвестицій на одну особу збільшиться до 1751,6 

грн., прямих іноземних інвестицій - до 130,7 дол. США. 

1.3. Розвиток підприємництва 

Головні цілі на 2015 рік: 

 Основною дієвою силою, що визначає темпи економічного зростання 

району і сприяє підвищенню добробуту його жителів є мале та середнє 

підприємництво. Саме розвиток підприємництва створює умови для 

підвищення рівня зайнятості населення, наповнення місцевих бюджетів, 

залучення  інвестицій, тому що цей сектор економіки зорієнтований на 

задоволення попиту саме регіонального ринку. 

На даний час у Верховинському районі працює 1389 суб’єктів 

підприємницької діяльності, а саме:  408 -  юридичних осіб та 981 -  фізичних 

– осіб.  

Основні завдання та заходи на 2015 рік: 

 



  реалізація Плану заходів, спрямованих на виконання «Програми 

розвитку малого та середнього підприємництва у Верховинському районі на 

2015-2016 роки» у 2015 році 
Структурні підрозділи райдержадміністрації, 

виконавчі комітети селищної та сільських 

рад, інформаційно-бізнесовий центр 

«Верховина» 

  здійснення заходів з перегляду, відстеження результативності 

регуляторних актів, аналізу їх регуляторного впливу 
Структурні підрозділи райдержадміністрації, 

виконавчі комітети селищної та сільських  

рад       

 проведення аналізу та моніторингу окремих сегментів малого та 

середнього підприємництва для визначення проблем і перспектив розвитку 
Управління економічного розвитку і торгівлі 

райдержадміністрації,  

інформаційно-бізнесовий центр «Верховина» 

  надання пільгових кредитів суб'єктам малого підприємництва, які 

працюють у пріоритетних галузях економіки 
Управління економічного розвитку і торгівлі 

райдержадміністрації,  

інформаційно-бізнесовий центр «Верховина» 

 фінансова підтримка діяльності інформаційно-бізнесового центру 

«Верховина»  органами  місцевого самоврядування 
Управління економічного розвитку і торгівлі            

райдержадміністрації 

  проведення систематичних зустрічей із суб'єктами підприємницької 

діяльності, їх громадськими об'єднаннями, засідань регіональної ради 

підприємців при райдержадміністрації 
Управління економічного розвитку і торгівлі            

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

селищної та сільських рад 

Очікувані результати у 2015 році: 

- створення належних умов розвитку малого і середнього 

підприємництва в районі; 

- створення нових робочих місць суб’єктами малого і середнього 

підприємництва; 

- збільшення надходжень до бюджету  району від діяльності малого 

підприємництва; 

- збільшення питомої ваги малих та середніх підприємств району в 

загальних обсягах реалізованої продукції, виконаних робіт та наданих послуг; 

- збільшення кількості суб’єктів малого і середнього підприємництва 

(юридичних та фізичних осіб) ;  

- забезпечення малого та середнього бізнесу кваліфікованими кадрами. 

1.4. Розвиток туристичної галузі 

Головні цілі на 2015 рік: 



Політика району у 2015 році у сфері туризму та розвитку супутніх 

послуг спрямовуватиметься на підвищення якості районного туристичного 

продукту до рівня міжнародних стандартів та формування іміджу району 

 і забезпечуватиметься шляхом реалізації заходів,  соціально-економічного та 

історико-культурного потенціалу району. 

Основні завдання та заходи на 2015 рік: 

 виконання плану заходів на 2015 рік по районній Програмі 

розвитку туризму на 2013-2020 роки; 

 забезпечення умов для зростання обсягів інвестицій у розвиток 

матеріальної бази туристичної галузі шляхом створення якісної рекламно-

інформаційної продукції про туристично-рекреаційні можливості району для 

її розповсюдження на туристичних заходах в Україні та за її межами; 

 маркування туристичних та рекреаційних об’єктів шляхом 

встановлення дорожніх знаків та інформаційних щитів щодо розташування, 

напряму та відстані до населених пунктів, туристичних об’єктів, місць 

відпочинку, пам’яток історії, культури, архітектури тощо; 

 розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів та 

реалізація заходів з розвитку мережі пішохідних туристських маршрутів в 

районі; 

 впорядкування територій рекреаційного призначення, 

туристських маршрутів, берегів річок, облаштування місць відпочинку 

туристів, оглядових майданчиків, встановлення вказівників до туристичних 

об’єктів; 

 розвиток дитячого та молодіжного туризму шляхом підтримки 

туристично-краєзнавчих, патріотично-виховних, спортивно-туристичних 

заходів з дітьми; 

 проведення навчальних семінарів для власників сільських садиб 

та проведення категоризації туристичних садиб 
Сектор туризму та охорони навколишнього 

природного середовища відділу 

агропромислового розвитку 

райдержадміністрації  

  

Очікуванні результати у 2015 році: 

- зростання на 15 одиниць (на 80 відс.) кількості категоризованих садиб 

сільського зеленого туризму; 

- збільшення протяжності прознакованих туристичних маршрутів на 25 

відс. від загальної кількості. 

1.5. Зовнішньоекономічна діяльність 

Головні цілі на 2015 рік: 

Нарощення обсягів експорту товарів та послуг, оптимізація зовнішньої 

торгівлі шляхом удосконалення структури експорту та імпорту,  розширення 

ринків її збуту. 

Основні завдання та заходи на 2015 рік: 

  активізація двостороннього співробітництва з країнами – основними 

торговельними партнерами 



Галузеві управління та  відділи 

райдержадміністрації,  виконавчі 

комітети селищної та сільських рад 

  сприяння розвитку та модернізації виробничих потужностей, 

освоєнню нових видів продукції підприємствами господарського комплексу 

району,  

 

розширенню експортної бази промисловості та поглиблення її міжнародної 

спеціалізації 
Галузеві управління та  відділи 

райдержадміністрації  

  залучення провідних виробників району до участі у міжнародних 

тендерах, бізнес-форумах, виставково-ярмаркових заходах країн-партнерів 
Галузеві управління та  відділи 

райдержадміністрації  

Очікувані результати у 2015 році: 

- нарощення експорту товарів на 5,4 відс.; 

- зростання зовнішньоторговельного обороту до 2720,0 тис. дол. США. 

2. Розвиток реального сектору економіки 

2.1. Промисловий комплекс 

Головні  цілі  на  2015  рік : 

         Забезпечення стабільної  роботи  промислового  комплексу  району, 

утримання  досягнутого  рівня  обсягів  виробництва   промислової   

продукції   та  поступове  нарощування   їх  шляхом  підвищення  

технологічного  рівня    та  конкурентоспроможності  продукції,  проведення  

політики  енергозбереження. 

Основні  завдання  та  заходи на  2015 рік : 

 у галузі  оброблення  деревини  та  виробництва  виробів  з  деревини: 

- покращення  ситуації щодо  забезпечення  підприємств  сировиною; 

- забезпечення  виробництва конкурентоспроможної  продукції,  

нарощування  виробництва  шляхом  поглиблення  переробки  деревини,  

розширення  асортименту,  проведення  маркетингових  інновацій ;                                                                            

- ефективне  використання  деревних  відходів;   

-  створення  передумов  для  інвестиційної  та  інноваційної  

діяльності;  

- вжити дієвих заходів щодо відновлення  організації переробки лісо 

сировини ДП «Верховинське лісове господарство»; 

 подальший   розвиток  нових  галузей  промислового  виробництва,  

зокрема  виробництва  карпатських   чаїв на  основі рослинної лікарської 

сировини , впровадження  виробництва  води  питної «Верховинка».   

Очікувані  результати  у  2015  році : 

 збільшення  обсягів  виробництва  та  реалізації  промислової  

продукції  на  15,5  відс. , розширення  асортименту  продукції. 

2.2. Енергоефективність та енергозбереження 

Головні цілі на 2015 рік: 



Ефективне використання енергоресурсів, оновлення, модернізація 

енерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств, 

переведення паливних господарств на альтернативні види палива, 

формування енергозберігаючого світогляду населення за рахунок посилення 

регуляторних та інформаційно-освітніх функцій місцевих органів влади. 

Основні завдання на 2015 рік: 

 забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних 

ресурсів в усіх галузях та впровадження новітніх енергозберігаючих 

технологій                                               Управління житлово-

комунального   
                                                                                  господарства та будівництва районної       

 

     

 

                                   
                                                          державної адміністрації 

 

 забезпечення в повному обсязі розрахунків за спожиті енергоносії 
Управління житлово-комунального 

господарства та будівництва районної 

державної адміністрації 

Очікувані результати у 2015 році: 

- зниження питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на 

виробництво основних видів продукції і послуг; 

-  скорочення бюджетних витрат на оплату енергоносіїв; 

-  економічний ефект за рахунок впровадження окремих заходів та 

проектів у бюджетній сфері. 

2.3. Агропромисловий комплекс. Земельні відносини 

Головні цілі на 2015 рік: 

 Забезпечення ефективного функціонування агропромислового 

комплексу, зростання обсягів виробництва продукції сільського 

господарства, створення конкурентоспроможного агропромислового 

виробництва та забезпечення продовольчої безпеки району, раціональне 

використання земель. 

Основні завдання та заходи на 2015 рік: 

  Створення сприятливих умов для організації переробки тваринницької 

продукції відповідно до вимог та стандартів Європейського Союзу; 

 забезпечення участі у виставко - ярмарковій  діяльності задля 

підвищення конкурентоспроможності та виходу продукції 

сільськогосподарських товаровиробників району на  ринки збуту продукції 

через новостворені та діючі кооперативні об’єднання; 

 розширення сфери зайнятості населення та підвищення рівня його 

добробуту шляхом збільшення кількості суб’єктів ринкової інфраструктури 

на кооперативних засадах; 

 підвищення рівня знань та інформованості виробників щодо 

застосування новітніх інтенсивних, ефективних енерго- і ресурсозберігаючих 

технологій шляхом проведення навчань та семінарів; 



у галузі рослинництва 

- здійснення організаційних заходів щодо покращення урожайності 

зеленої маси на викогірних пасовищах, знищення малоцінних рослин; 

- забезпечення формування запасів продовольства для забезпечення 

безпеки населення 
Відділ  агропромислового розвитку 

райдержадміністрації,виконкоми 

селищної та сільських рад   

  у галузі тваринництва 

 стабілізація та нарощення поголів’я худоби, збільшення обсягів 

виробництва тваринницької продукції шляхом: 

- збільшення кількості особистих селянських господарств населення, які 

утримують троє і більше корів та застосування у них механічного доїння 

корів; 

- підвищення ефективності використання в селекційному процесі 

найкращих генетичних ресурсів вітчизняного та зарубіжного походження; 

 

 

 

 

 

 

-  створення родинних ферм в господарствах населення; 
Відділ  агропромислового розвитку 

райдержадміністрації, виконкоми 

селищної та сільських рад 

земельні відносини  

 раціональне використання та охорона земель, регулювання земельних 

відносин: 

- інвентаризація земель населених пунктів та земель 

сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів; 

- проведення аналізу, систематизації, упорядкування та приведення 

до єдиного електронного формату кадастрової інформації; 

- врегулювання межових спорів, встановлення і зміна меж 

адміністративно-територіальних утворень та винесення їх в натуру (на 

місцевість); 

- встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг; 

- розробка проектів землеустрою щодо організації і встановлення 

меж природо-заповідного фонду 
Відділ  Держземагенства в районі, відділ 

агропромислового розвитку 

райдержадміністрації, виконкоми 

селищної та сільських рад 

 

 забезпечення виконання заходів комплексної програми перспективи 

агропромислового комплексу та розвитку сільських територій 

Верховинського району на  2010-2015 роки 



Відділ агропромислового розвитку 

райдержадміністрації, виконкоми 

селищної та сільських рад 

Очікувані результати у 2015 році: 

- зростання обсягів виробництва валової продукції сільського 

господарства на 0,3 відс., у тому числі: рослинництва – на 0,3 відс., 

тваринництва – на 0,3 відс.; 

-  забезпечення виробництва м'яса до 4,6 тис. тонн, молока - до 24,0 тис. 

тонн, яєць – до 4,2 млн. штук; 

-  проведення інвентаризації 7,0 тис. га земель населених пунктів та 

земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів; 

-  винесення меж в натуру в усіх населених пунктах. 

2.4. Будівельна діяльність 

Розвиток будівельної галузі 

Головні цілі на 2015 рік: 

Забезпечення нарощення обсягів будівельних робіт та підвищення 

ефективності капітальних вкладень, що сприятиме зменшенню обсягів 

незавершеного будівництва та введення в експлуатацію соціально-значущих 

об’єктів. 

Основні завдання та заходи на 2015 рік:  

 виготовлення проектно-кошторисної документації районного будинку 

культури в селищі Верховина (джерела фінансування – бюджет розвитку 

обласного бюджету - 200 тис.грн., районний бюджет – 100 тис.грн.);  

 

 

 

 

 

 добудова Білоберізької загальноосвітньої  школи І-ІІІ ст. 

(електропостачання, водопостачання, водовідведення) - джерела 

фінансування – бюджет розвитку обласного бюджету – 200,0 тис.грн.; 

 проведення ремонтних робіт санвузла ліцею в смт. Верховина  ( з 

фонду охорони навколишнього середовища – 99,819 тис.грн.); 

 забезпечення потреб капітального будівництва та населення району 

будівельними матеріалами; 

 забезпечення постійного збільшення введення в експлуатацію 

об’єктів соціально-культурного призначення; 

 будівництво лісових доріг за участю лісових господарств району при 

умові спільного фінансування за рахунок коштів державного, обласного, 

районного бюджетів та власних коштів; 

 
Управління житлово-комунального 

господарства та будівництва районної 

державної адміністрації, виконавчі 

комітети селищної та сільських рад 

 



Очікувані результати у 2015 році: 

- добудова об’єктів незавершеного будівництва та забезпечення 

введення в експлуатацію: 

- Білоберізької загальноосвітньої ЗОШ І-ІІІ ст., 

- дитячого навчального закладу  в с.В.Ясенів; 

- початок будівництва першої черги районного будинку культури в 

селищі Верховина. 

Містобудування 

Головні цілі на 2015 рік: 

Розроблення та оновлення містобудівної документації на місцевому 

рівні (схем планування територій, генеральних планів населених пунктів, у 

першу чергу інвестиційно привабливих); дотримання законодавства у сфері 

містобудування, державних стандартів, норм і правил. 

Основні завдання та заходи на 2015 рік: 

 продовження розробки схем планування територій  району 
                                                                                    Відділ  архітектури та містобудування 

                                                                      райдержадміністрації  

 паспортизація та реставрація пам’яток містобудування та 

архітектури місцевого значення відповідно до районної  цільової програми 
                                      Відділ  архітектури та містобудування  

райдержадміністрації, виконкоми                        

селищної  та   сільських рад 

 

2.5. Розвиток житлово-комунального господарства 

Водовідведення 

Основні проблемні питання: 

 Централізованим водопостачанням в районі забезпечено 47 

підприємств, організацій і установ та 370 абонентів. Протяжність мережі 

водопровідно-каналізаційного господарства в селищі Верховина складає 14,2  

 

 

 

 

 

 

км. Її амортизація становить 45-65 %, а в деяких відрізках 100 %. В 

аварійному стані знаходиться 2,2 км водопроводів та каналізаційних мереж. 

Основні завдання та заходи на 2015 рік: 

- будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод в селищі 

Верховина (вул. Грушевського, вул. Жаб’євська)  (джерела фінансування –  

обласний бюджет (обласний фонд охорони навколишнього природного 

середовища) – 4230 тис.грн.,) 
Управління житлово-комунального 

господарства та будівництва районної 

державної адміністрації 



- проведення модернізації водопостачання правобережної частини 

селища Верховина ( джерела фінансування – державний бюджет (обласний) – 

2847,0 тис.грн., районний бюджет – 319,3 тис.грн.) 
Водопровідно-каналізаційне підприємство, 

Управління житлово-комунального  

господарства та будівництва 

райдержадміністрації 

- прочистка каналу підпитки та резервуару чистої води існуючого 

водозабору в селищі 
Водопровідно-каналізаційне підприємство 

- виконання заходів цільової районної програми «Питна вода» на 2012-

2020 роки 
Управління житлово-комунального 

господарства та будівництва районної 

державної адміністрації 

Очікувані результати у 2015 році: 

- цілодобове забезпечення якісною питною водою; 

- заміна і реконструкція 3 % каналізаційних мереж; 

- розширення мереж водопостачання на мікрорайон «Нижній склад» та 

вул. Гуцульського повстання; 

- покращення санітарного стану навколишнього середовища.   

3. Розвиток гуманітарної та соціальної сфери 

3.1. Демографічний розвиток. Підтримка сімей, дітей та молоді 

Головні цілі на 2015 рік: 

- створення умов для подолання тенденції природного скорочення 

населення, стимулювання народжуваності та зростання середньої тривалості 

життя; 

- активізація роботи щодо забезпечення реалізації права дитини на 

сімейне виховання; 

- забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які його не мали або втратили з незалежних від них причин. 

Основні завдання та заходи на 2015 рік: 

  забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих 

оздоровчих закладах, співпраці з громадськими, релігійними організаціями, 

благодійними фондами щодо оздоровлення дітей і молоді, організація 

вишкільно - оздоровчих таборів 
Управління  освіти, сім’ї,  молоді  та 

 

 

 

 

 

 

 

спорту райдержадміністрації, служба у 

справах дітей виконавчі комітети селищної 

та сільських рад  



 реалізація соціальних програм щодо підтримки молоді, сімей, дітей, 

які потребують особливої соціальної уваги, молодих людей з 

функціональними обмеженнями, творчої та обдарованої молоді: 

- попередження соціального сирітства шляхом здійснення раннього 

виявлення дітей, які опинились в складних життєвих обставинах; 

- забезпечення ведення Єдиної інформаційної аналітичної системи 

«Діти» про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, 

які перебувають у складних життєвих обставинах, і громадян України, які 

бажають взяти їх на виховання; 

- влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, в сім’ї 

опікунів і піклувальників; 

-  придбання житла для дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського 

піклування, які його не мали або втратили з незалежних від них причин; 

- проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо 

попередження негативних проявів (алкоголізм, тютюнопаління, наркоманія, 

ВІЛ/СНІД) у молодіжному середовищі; 

- забезпечення підготовки та направлення нагородних документів для 

присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» багатодітним матерям 

району 
 Управління  освіти, сім’ї, молоді та спорту, 

служба у справах дітей 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

селищної та сільських рад  

 сприяння зайнятості молоді, підтримка її підприємницьких ініціатив; 

 забезпечення виконання заходів комплексної програми «Молодь 

Прикарпаття» (2010-2015 роки); 

  забезпечення виконання заходів Програми соціального захисту і 

підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

профілактики бездоглядності і безпритульності серед неповнолітніх на 2015 

рік 
Управління  освіти, сім’ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації, служба у справах 

дітей райдержадміністрації, виконавчі 

комітети селищної та сільських рад  

Очікувані результати у 2015 році: 

- забезпечення оздоровчо-відпочинковими послугами не менше 50,0 

відс. дітей віком від 7 до 16 років; 

- влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. 

3.2. Охорона здоров’я 

Головні цілі на 2015 рік: 

- забезпечення надання ефективної медичної допомоги та підвищення її 

доступності; 

-  оптимізація  мережі закладів охорони здоров’я району; 

 

 



 

 

 

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я. 

Основні завдання та заходи на 2015 рік: 

 перекриття даху поліклінічного відділення Верховинської ЦРЛ з 

добудовою третього поверху; 

 проведення  капітального ремонту ФАПу в с.Довгополе; 

 проведення капітального ремонту кухні Яблуницької дільничної 

лікарні; 

 придбання автотранспорту для Зеленської СЛА ЗПСМ – 

високопрохідний автомобіль; 

 першочергове укомплектування кадрами лікарів амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини; 

 забезпечення обладнання амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини комп’ютерною технікою та автотранспортом; 

 забезпечення молодих спеціалістів, скерованих в сільську 

місцевість на роботу, пільговим житлом. 

Охорона материнства і дитинства: 

 подальша співпраця з Україно-Швейцарським проектом 

«Здоров’я матері і дитини» та сучасних перинатальних технологій; 

 придбання сучасного обладнання для виходжування 

недоношених дітей. 

 Реалізація завдань, передбачених загальнодержавними та 

районними програмами в галузі охорони здоров’я, зокрема: 

- Програма «Репродуктивне здоров’я нації»  – 37,4 тис.грн.;  

- Програма  протидії захворювання на туберкульоз  - 31,5 тис.грн.; 

- Районна цільова програма запобігання та лікування серцево-судинних 

і судинно-мозкових захворювань  - 20,0 тис.грн.; 

- Районна програма «Цукровий діабет» - 10,0 тис.грн.; 

- Програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій, лікування, 

догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД – 18,0 тис.грн.; 

- Районна програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 

засадах сімейної медицини – 10,0 тис.грн.; 

- Програма боротьби з онкологічними захворюваннями – 6,0 тис.грн.; 

- Цільова програма «Імунопрофілактики та захист населення від 

інфекційних хвороб»  – 41,0 тис.грн.. 

Очікувані результати у 2015 році: 

-  зниження рівня смертності дітей першого року життя на 20 відс. ; 

- зниження рівнів захворювання населення: загальної за всіма видами 

патології – на 0,5 відс., на туберкульоз  - на 10 відс., на онкопатологію з 269,0 

до 260,0 на 100 тис. нас.; 

- стабілізація показників первинного виходу населення на інвалідність; 



- збільшення питомої ваги медичної допомоги, що надається: лікарями 

загальної практики – сімейними лікарями – на 7-10 відс., на засадах сімейної 

медицини на рівні амбулаторно-поліклінічної допомоги – на 5-7 відс.; 

- зниження рівня смертності онкологічних хворих, які помирають 

протягом року після встановлення діагнозу, на 0,5 відс.; 

- посилення епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами. 

 

 

3.3.Освіта 

Головні цілі на 2015 рік: 

Cтворення умов для реалізації гарантованого конституційного права 

кожного громадянина на доступне і безоплатне здобуття повної загальної 

середньої освіти та творчої самореалізації особистості.   

Основні завдання та заходи на 2015 рік: 

У галузі дошкільної освіти:  

- реконструкція будівлі (завершення добудови корпусу та з’єднання 

його з діючим приміщенням), встановлення енергозберігаючих вікон у 

новозбудованому корпусі   Білоберізького ДНЗ;   

                                                                                                                                                                                       

- забезпечення водою для технічного використання (облаштування 

природного резервуара води) у Грамітнянському ДНЗ;  

 

- капітальний ремонт дитячого садка в с. Красноїлля (бюджет розвитку 

обласного бюджету – 100,0 тис.грн.); 

 

- заміна вікон у Верховинському НВК (районний бюджет – 95 тис.грн.); 

 

         -  капітальний ремонт дитячого садка в с. Пробійна (бюджет розвитку 

обласного бюджету – 400,0 тис.грн.);                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                            

-  виготовлення проектно-кошторисної документації Устеріківського та 

Кривопільського ДНЗ; 
             Відділ освіти райдержадміністрації, 

             сільські  ради 

 

                    У сфері загальної середньої освіти: 

 - перекриття даху в Кривопільській,  В.Ясенівській та Ільцівській ЗОШ 

І-ІІІ ступенів; 
     Відділ освіти  райдержадміністрації 

- заміна вікон у Білорічанській, Голошинській, Синицькій, 

Чорнорічанській і Явірницькій ЗОШ І ступеня та Гринявській (корпус №2), 

Замагорівській (пришкільний інтернат) ЗОШ І-ІІІ ступенів і Верховинському 

ліцеї; 
          Відділ освіти райдержадміністрації 

- завершення заміни вікон у Стебнівській, Устеріківській і Бистрецькій 

ЗОШ І-ІІ ступенів; 
          Відділ освіти райдержадміністрації 



 -  заміна котлів в Устеріківській ЗОШ І-ІІ ступенів, Бистрецькій ЗОШ І-

ІІ ступенів; 
          Відділ освіти райдержадміністрації 

- облаштування внутрішнього санвузла у Бистрецькій ЗОШ І-ІІ 

ступенів; 
     Відділ освіти райдержадміністрації,                   

директори шкіл 

 - забезпечити заміну застарілої комп’ютерної техніки в ЗОШ І-ІІІ 

ступенів та продовжити комплектування оргтехнікою ЗОШ І ступеня; 
          Відділ освіти райдержадміністрації 

 - продовжити роботу з підключення до мережі Інтернет шкіл І ступеня; 
         Відділ освіти райдержадміністрації 

 

 

 

 

- продовжити роботу по оптимізації мережі навчальних закладів 

відповідно до потреб населення та демографічної ситуації району; 
         Відділ освіти     райдержадміністрації,                 

- забезпечити безоплатним харчуванням всіх учнів 1- 4-х класів, 

пришкільних інтернатів та дітей сімей з пільгових категорій; 
         Відділ освіти,  керівники навчальних   

закладів 

- забезпечити підвезення учасників навчально-виховного процесу 

відповідно до програми “ Шкільний автобус”; 
         Відділ освіти     райдержадміністрації,   

директори шкіл 

 - завершити приватизацію земельних ділянок дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладів. 
 Відділ освіти райдержадміністрації, 

директори шкіл 

Освіта осіб з особливими потребами: 

- організувати індивідуальне навчання учнів, які за станом здоров’я не 

можуть відвідувати навчальний заклад відповідно до висновків 

Верховинської лікувально-консультаційної комісії (ЛКК) та обласної  

психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК) ; 
          Відділ освіти   райдержадміністрації, 

          дирекції  шкіл 

- завершити роботу по встановленню спеціального обладнання 

(пандусів) для безперешкодного доступу до навчального закладу  осіб, які 

потребують корекції фізичного розвитку; 
          Відділ освіти    райдержадміністрації,   

керівники навчальних закладів,  

 

У галузі позашкільної освіти : 

- збереження мережі позашкільних навчальних закладів, поліпшення 

матеріально-технічної бази 
              Відділ освіти   райдержадміністрації, 

керівники   позашкільних закладів 



- проведення капітального ремонту адміністративного  будинку Центру 

дитячої та юнацької творчості 
                                                                                   Відділ освіти   райдержадміністрації, 

                                                                        керівники  позашкільного закладу 

У галузі професійно-технічної освіти: 

- продовжити роботу по профорієнтації учнів шляхом введення 

додаткових профільних класів технологічного, інформаційно-технологічного, 

природничо-математичного напрямку та класів з поглибленим вивченням 

предметів 
          Відділ освіти     райдержадміністрації,   

педколективи шкіл 

- спільно з районним центром зайнятості проводити ярмарки професій 

для роз’яснення юнакам і дівчатам про затребувані професії в нашому районі 
Відділ освіти  райдержадміністрації, 

директори шкіл, центр зайнятості 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

- спрямувати масово - роз’яснювальну роботу серед батьків з метою 

залучення випускників до навчання в професійно-технічних закладах для 

здобуття робітничих професій 
 Відділ освіти     

райдержадміністрації,   педколективи 

шкіл 

Очікувані результати в 2015 році : 

- охоплення підготовкою до школи  92 % дітей 5-ти річного віку та 

48% дітей від 2 до 6 років;  

- збільшення кількості учнів по залученню їх до роботи в гуртках та 

секціях в позаурочний час; 

- поліпшення якості оздоровлення дітей в літній період; 

- покращення якості знань учнів з предметів природничо-

математичного циклу та підготовки до обрання професії внаслідок відкриття 

додаткових профільних класів та класів з поглибленим вивченням предметів; 

- забезпечення спільної участі закладів освіти, органів місцевого 

самоврядування у плануванні розвитку освітнього процесу на території 

регіону.  

3.4. Культура 

Головні цілі на 2015 рік : 



Створення належних умов для розвитку культури, забезпечення 

творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного 

виховання громадян. 

Ефективне підвищення культурно-масової роботи клубних установ, 

організація дозвілля, розвиток художньої творчості та забезпечення виховної 

ролі національної культури і патріотичного виховання молоді. 

Основні завдання та заходи на 2015 рік: 

  популяризація культурних надбань району шляхом проведення 

культурно-мистецьких та патріотичних заходів : 

- районне театралізоване свято «Гуцульська коляда» - 9,0 тис.грн.; 

- культурно-мистецький захід «Музична легенда Гуцульшини», 

присвячена пам’яті музиканта-віртуоза Р.Кумлика – 8,0 тис.грн.; 

- районний огляд-конкурс читців та художніх колективів, присвячений 

201- річниці від дня народження Т.Г.Шевченка – 5,0 тис.грн.; 

- вшанування пам’яті Героїв небесної сотні – 2,0 тис.грн.; 

- проведення ІУ-го районного конкурсу української пісні «Музика 

весни» - 4,0 тис.грн.; 

- проведення народного гуцульського дійства «Полонинське літо-2015» 

- 12,0 тис.грн.; 

- проведення районного фестивалю патріотичної пісні та поезії – 3,0 

тис.грн.; 

- відзначення Дня державного прапора України та Дня Незалежності 

України – 4,0 тис.грн.; 

- проведення ІІ-регіонального фестивалю гуцульського танцю 

ім.Чуперчука-Шинкарука – 10,0 тис.грн.; 

- проведення дитячого фестивалю гуцульської співанки «Співаночки 

мої милі» - 3,0 тис.грн.; 

 

 

 

 

- участь колективів Верховинщини у ХХІІ Міжнародному 

Гуцульському фестивалі в м.Надвірна – 8,0 тис.грн.; 

- відзначення 73-ї річниці створення  УПА – 2,0 тис.грн.; 

- проведення огляду-конкурсу сільських клубних установ району 

«Краща сільська установа» - 5,0 тис.грн.; 

 Створення умов для  належного функціонування мережі закладів 

культури і мистецтв з метою розвитку вільної та різноманітної мистецької 

творчості:  

- проведення поточного ремонту Співочого поля – 98,0 тис.грн.; 

- проведення поточного ремонту абонент-залу в центральній районній 

бібліотеці – 67,0 тис.грн. 

Забезпечувати проведення культурно-мистецьких заходів та заходів 

патріотичного спрямування для молоді, семінарських занять, святкових 

концертів, творчих лабораторій, круглих столів з основних напрямків 

соціально-культурної діяльності на високому професійному  рівні. Брати 



активну участь у обласних, Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях і 

оглядах 
 Відділ культури та мистецтв 

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети селищної та сільських рад 

 

Очікувані результати у 2015 році: 

- збереження національної культурної спадщини, зміцнення 

матеріально-технічної бази закладів культури та колективів аматорської 

творчості; 

- збільшення на 1,3 тис. примірників книжкового фонду бібліотек 

району. 

3.5.Фізична культура і спорт 

Головні цілі на 2015 рік: 

Створення умов для підвищення рівня фізичного розвитку населення, 

забезпечення розвитку олімпійських видів спорту шляхом підтримки 

дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень,  

спорту ветеранів. 

Основні завдання та заходи на 2015 рік: 

 збереження та утримання дитячо-юнацької спортивної школи ; 

 подальший розвиток матеріально-технічної бази сфери фізичної 

культури і спорту ; 

 проведення оптимальної кількості фізкультурно-спортивних та 

оздоровчих змагань; 

 популяризація фізичної культури, спорту та здорового способу 

життя, у т.ч. шляхом проведення соціальної реклами ; 

 створення умов для підготовки спортсменів району до участі у 

офіційних національних та міжнародних змаганнях 
Управління  освіти, сім’ї, молоді та спорту     

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

селищної та сільських рад  

 

 

 

 

 

 

 

 

Очікувані результати у 2015 році: 

- забезпечення до 15 відс. охоплення дітей та молоді систематичними 

заняттями фізичною культурою і спортом у дитячо-юнацькій спортивній 

школі; 

- забезпечення рівня охоплення громадян заняттями фізичної культури 

і спорту до 15,0 відс. від загальної кількості населення району; 

- покращення результатів виступів спортсменів району в офіційних 

національних та міжнародних змаганнях. 



3.6.Ринок праці 

Головні цілі на 2015 рік: 

Розширення сфери застосування праці шляхом стимулювання 

збереження та створення нових робочих місць і на цій основі – зростання 

зайнятості населення, сприяння переорієнтації ринку освітніх послуг на 

потреби ринку праці.  

Основні завдання та заходи на 2015 рік: 

 реалізація заходів програми зайнятості населення району на 2013-

2017 роки шляхом активного соціального діалогу між всіма заінтересованими 

органами виконавчої влади та сторонами соціального партнерства 
Районний центр зайнятості, 

виконавчі комітети селищної та 

сільських рад 

 підвищення рівня зайнятості за рахунок створення нових та 

зменшення кількості ліквідованих робочих місць, створення умов для 

самозайнятості  населення і підтримки підприємницької ініціативи 
Районний центр зайнятості, галузеві 

управління та відділи 

райдержадміністрації, виконкоми 

селищної та сільських рад 

 посилення роботи щодо забезпечення кваліфікованими 

працівниками підприємств, в тому числі малого та середнього бізнесу, 

шляхом навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації незайнятого 

населення  
Районний центр зайнятості 

 розширення співпраці з роботодавцями, зокрема щодо: 

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з метою 

збереження трудового потенціалу; 

- організація підвищення кваліфікації, навчання та перенавчання 

працівників підприємств, установ, організацій; 

- стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення 

нових робочих місць та працевлаштування безробітних 
Районний центр зайнятості, 

управління праці та соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації 

 підвищення конкурентоспроможності молоді та інших вразливих 

верств населення: 

- стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо 

конкурентоспроможні на ринку праці, шляхом щомісячної компенсації  

 

 

 

 

 

 



протягом 1 року єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування роботодавцям, які працевлаштовують на нове робоче місце 

таких громадян за направленням служби зайнятості області, строком не 

менше ніж на два роки; 

- сприяння працевлаштуванню молоді першим робочим місцем та 

запровадження стимулів для стажування на підприємствах, в установах та 

організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та 

господарювання фізичних осіб, що застосовують найману працю молоді, яка 

навчається 
Районний центр зайнятості, 

виконавчі комітети селищної та 

сільських рад 

 забезпечення участі безробітних у громадських роботах та інших 

роботах тимчасового характеру 
Районний центр зайнятості, 

виконавчі комітети селищної та 

сільських рад 

Очікувані результати у 2015 році: 

- створення щонайменше 435 нових робочих місць в усіх сферах 

економічної діяльності; 

- працевлаштування за сприяння служби зайнятості району 985 

незайнятих громадян; 

- скорочення рівня економічного безробіття, визначеного за 

методологією МОП, до 3,7 відсотка. 

3.7.Оплата праці 

Головні цілі на 2015 рік: 

Забезпечення своєчасної виплати заробітної плати; недопущення 

виникнення заборгованості по виплаті заробітної плати; тісна взаємодія  

органів виконавчої влади, профспілкових організацій та роботодавців щодо 

захисту прав працівників у сфері оплати праці; постійна системна робота з 

питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення . 

Основні завдання та заходи на 2015 рік: 

 посилення контролю за додержанням законодавства про оплату 

праці та своєчасною виплатою заробітної плати; 

 забезпечення реалізації комплексу правових, організаційно-

економічних заходів, спрямованих на легалізацію тіньових доходів 
Управління праці та соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації 

 

Очікувані результати у 2015 році: 

-  зростання номінальної заробітної плати не менш, ніж на 4,1 відс. та 

доведення її розміру до 2550 грн.; 

- скорочення частки працівників, яким нараховують заробітну плату 

нижче прожиткового рівня. 

 

3.8.Соціальний захист 



Головні цілі на 2015 рік: 

Забезпечення соціальною підтримкою найбільш вразливих та 

незаможних верств населення шляхом поглиблення адресності при наданні  

 

 

 

 

державної соціальної допомоги, житлових субсидій та пільг окремим 

категоріям громадян, підвищення рівня фінансового забезпечення соціальних 

програм і стимулювання ефективного використання бюджетних коштів. 

Основні завдання та заходи на 2015 рік: 

 забезпечення адресного надання пільг окремим категоріям 

громадян шляхом поетапного запровадження готівкової форми надання пільг 

за їх видами та категоріями отримувачів; 

 надання усіх видів державної соціальної допомоги в рамках 

єдиної технології прийому громадян; 

 надання фінансової підтримки статутної діяльності громадським 

організаціям інвалідів та ветеранів, проведення спільних заходів  на 

регіональному рівні; 
                         Управління праці та соціального 

захисту                       населення 

райдержадміністрації 

Очікувані результати у 2015 році: 

- забезпечення виплати всіх видів державних соціальних допомог у 

сумі 112600 тис. грн., надання житлових субсидій на суму близько 744,4 тис. 

грн.; 

- проведення виплати всіх видів державних соціальних допомог у 

визначені законодавством терміни.  

 

3.9.Розвиток ринку споживчих товарів і послуг. Цінова політика 

Головні цілі на 2015 рік: 

 нарощування суб’єктами господарювання обсягів обороту 

роздрібної торгівлі та реалізованих послуг; 

 підтримка місцевих товаровиробників; 

 забезпечення належного захисту прав споживачів, контролю за 

якістю та безпекою продукції, запобігання продажу фальсифікованих 

товарів; 

 контрольованість і прогнозованість цінової ситуації на ринку 

основних груп продовольчих товарів району. 

Основні завдання та заходи на 2015 рік: 

 насичення споживчого ринку району широким асортиментом 

якісних товарів, в першу чергу, місцевого виробництва 
Відділ агропромислового розвитку 

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети селищної та сільських рад  



 підтримка місцевих виробників соціально важливих 

продовольчих товарів шляхом збільшення реалізації товарів місцевого 

виробництва через місцеві торгові мережі, сприяння місцевим 

товаровиробникам у розширенні фірмової торгової мережі та залучення їх до 

постачання продуктів харчування бюджетним установам району 
Управління економічного розвитку і 

торгівлі, відділ агропромислового 

розвитку райдержадміністрації, 

 упорядкування роботи ринків з продажу продовольчих і 

непродовольчих товарів району шляхом вжиття заходів щодо приведення 

ринків району у відповідність до діючих вимог  
Управління економічного розвитку і 

торгівлі райдержадміністрації, 

 

 

 

 

 

виконкоми селищної та сільських рад 

 забезпечення стабільності цінової ситуації на соціально важливі 

продовольчі товари, організація проведення постійного моніторингу рівня 

цін на основні групи продовольчих товарів 
Управління економічного розвитку і 

торгівлі, відділ агропромислового 

розвитку райдержадміністрації, 
- забезпечення контролю за ціновою ситуацією на ринках соціально 

важливих товарів і послуг в районі, зокрема, в роздрібній торговельній 

мережі 
Управління економічного розвитку і 

торгівлі, відділ агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

- вжиття заходів щодо стабілізації цін на хліб масового вжитку шляхом 

використання на його випічку борошна з державних ресурсів 
Управління економічного розвитку і 

торгівлі, відділ агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

- розвиток ресторанного господарства району шляхом відкриття нових 

та реконструкції існуючих закладів та популяризація гуцульської кухні            
Управління економічного розвитку і 

торгівлі райдержадміністрації, 

виконкоми селищної та сільських рад 
Очікувані результати у 2015 році: 

- забезпечення обсягів обороту роздрібної торгівлі на рівні 273,5млн. 

грн., що більше, ніж очікується у 2014 році, на 11,2 відс. у діючих цінах ; 

-  зростання обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на 1 особу до 9 

тис. грн. або на 10,8 відсотка. 

4. Охорона навколишнього природного середовища та екологічна 

безпека 

4.1. Зменшення забруднення навколишнього природного середовища 



Головні цілі на 2015 рік: 

 Проведення екологічної політики, спрямованої на перехід до 

екологічно збалансованого розвитку району, зменшення негативного впливу 

на довкілля 

Основні завдання та заходи на 2015 рік: 

- реконструкція системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і 

споруд на них в стаціонарному відділенні тер центру с.Красноїлля (588,790 

тис.грн., з них : кошти, які поступають на рахунок установи в розмірі 75 відс. 

від пенсій підопічних – 20,0 тис.грн. та кошти  обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища – 568,790 тис.грн.) 
Верховинський територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг ) 

 

            - реконструкція районного полігону ТПВ в с.Бережниця 

(фінансування з Фонду охорони навколишнього природного середовища – 

1388,292 тис.грн., районний бюджет – 119,0 тис.грн.) 
          Управління житлово-комунального 

                                                                                           господарства та будівництва                     

райдержадміністрації 

 

 

 

 
    
 
 

 

Очікувані  результати в 2015 році : 

- зменшення кількості розміщених відходів в навколишньому 

середовищі на 0,5 відс.; 

- зменшення скидів забруднюючих речовин у поверхневі водневі 

об’єкти на 0,5 відс. 

4.2. Запобігання та ліквідація наслідків природних та техногенних 

катастроф 

Головні цілі на 2015 рік: 

- забезпечення належного рівня захисту населення і територій шляхом 

будівництва  протипаводкових споруд, кріплення берегів, регулювання  

русел річок тощо; 

- запровадження ефективних протипожежних заходів. 

Основні завдання та заходи на 2015 рік: 

       - будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Пробійна в с. Гринява ( в 

т.ч. ПКД)  - кошти в сумі 350,230 тис.грн.; 

      - будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий Черемош  в 

с.Стебні ( в т.ч. ПКД)  - кошти в сумі 1284,690 тис.грн.; 

      - будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Біла Річка в с.Голови ( в 

т.ч. ПКД)  - кошти в сумі 1190,520 тис.грн.; 

      - будівництво берегозакріплюючих споруд  на р. Чорний Черемош в с. 

В.Ясенів  (в т.ч. ПКД)  - кошти в сумі 1064,040 тис.грн.; 



      - будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Дідушкова в с. 

Красноїлля присілок Центр ( в т.ч. ПКД) – кошти в сумі 468,726 тис.грн.  

 - 

 

 

Заступник голови районної 

державної адміністрації                                                  Іван Доманський        
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                                                                                                                  Проект 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(тридцята сесія) 

 

   Р І Ш Е Н Н Я 
            

від ________________  2015 року 

селище Верховина       

 

Про підсумки виконання  

районного бюджету  

за  І  півріччя  2015 року 

 

Районний бюджет по доходах виконано на 101,5 відсотка (при 

уточненому плані – 108869,2 тис. грн., фактично надійшло доходів – 

110535,2 тис. грн.). 

Власних  надходжень до загального фонду  районного бюджету 

поступило в сумі 5652,7 тис. грн., що складає 119,2 відсотка до уточненого 

плану на звітний період (4742,3 тис. грн.). 

Спеціальний фонд забезпечено на 602,3 відсотка (при уточненому 

плані 280,6 тис. грн., фактично надійшло до районного бюджету – 1690,1 тис. 

грн.), що пояснюється надплановими поступленнями благодійних внесків та  

наданням платних послуг. 

Базової дотації до районного бюджету надійшло в  сумі 4394,0  тис. 

грн. , що становить 101,6 відсотка до уточненого плану (4324,0 тис. грн.) , 

субвенцій з державного  та місцевих бюджетів – 98798,4 тис. грн., або 99,3 

відсотка  до  уточненого  плану на звітний  період ( 99522,3 тис. грн.) . 

Видаткова частина районного бюджету  за січень - червень цього року  

виконана по загальному фонду в сумі 110273,0 тис. грн., що становить 96,8 

відсотка до уточненого плану на звітний період (113913,7 тис. грн.). По 

спеціальному фонду використано 1103,7 тис. грн., або на 248,7 відсотка до 

уточненого плану на звітний період цього року (443,7 тис. грн.).  

 



Заборгованість із оплати праці працівникам бюджетної сфери (КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці») станом на 1 липня поточного року 

складала 222,0 тис. грн.,   яка на даний час погашена повністю.    

З резервного фонду районного бюджету спрямовано за І півріччя 2015 

року – 19,0 тис. грн. 

           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  І півріччя 2015 року взяти до 

уваги (додається). 

 

2. Затвердити : 

- звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2015 року 

(додаток №1); 

- розподіл  резервного фонду районного бюджету згідно розпоряджень 

голови райдержадміністрації ( додаток №2). 

 

3. Керівникам бюджетних установ, сільським і селищному 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 І півріччя 2015 року 

 

Зведений бюджет  району за І півріччя 2015 року по доходах  виконано  

на  102,8 відсотка (при уточненому  плані – 112695,6 тис. грн., фактично 

надійшло до бюджету  району –   115794,3 тис. грн.), з яких загальний фонд 

бюджету - на 101,4 відсотка  (при  уточненому плані – 111483,8 тис. грн., 

фактично надійшло – 113032,9 тис. грн.) та спеціальний фонд  - на 227,9 

відсотка (при уточненому  плані –  1211,8 тис. грн., фактично надійшло – 

2761,4 тис. грн.). 

Власні  та закріплені  доходи загального фонду  бюджету району за  І 

півріччя  цього року склали 9327,6 тис.грн., що становить 131,3 відсотка до  

уточненого плану (7104,5 тис. грн.), або перевиконання  склало 

2223,1тис.грн. Приріст надходжень  до загального фонду проти відповідного 

періоду минулого року (у співставних умовах) складає 30,8 відсотка, або 

2197,4 тис.грн. 

Найбільший відсоток  виконання планових показників  за звітний 

період  досягнуто по  слідуючих платежах і понад план одержано:  

- акцизний податок з реалізації  суб»єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів  (917,3 відс., або 782,4 тис. грн.); 

-  рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  (140,2 

відс., або 189,4 тис. грн.); 

- податок на доходи фізичних осіб (119,0 відс., або 891,4 тис. грн.); 

- плата за землю ( 128,5 відс., або 242,6 тис. грн.); 

- єдиний податок ( 112,8 відс., або 104  тис. грн.). 

 

Починаючи з 1 січня 2015 року  місцеві бюджети отримали  додатковий 

вид надходжень - акцизний податок з реалізації  суб»єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів , якого за січень – червень  надійшло 

в сумі 878,1 тис. грн.. Однак , аналіз динаміки  його надходжень в розрізі сіл і 

селища  показав значну диференціацію рівня виконання планових 

показників, що свідчить про використання всіх фіскальних можливостей та 

залучення додаткових ресурсів. Крім Буковецької та Криворівнянської 

сільських рад, всі решта забезпечили виконання затверджених планів по 

вищеназваному платежу.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рівень виконання  місцевими радами планових показників  за  І   

півріччя 2015 року по податкових та неподаткових надходженнях  

загального фонду бюджетів  наведено нижче: 

 (відс.) 
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Базової дотації надійшло в сумі 4749,0 тис. грн., що становить 100 

відсотків  до уточненого плану на звітний період. 

Субвенцій з Державного  та обласного бюджетів надійшло до 

загального фонду бюджету –  98906,3 тис. грн. і  становить 99,3 відсотка  до 

уточненого плану   ( 99630,3 тис. грн.). 

 

Питома вага джерел надходжень до загального фонду бюджету району 

наведена в слідуючій діаграмі: 

    

Районний бюджет по доходах виконано на 101,5 відсотка (при 

уточненому плані – 108869,2 тис. грн., фактично надійшло доходів – 

110535,2 тис. грн.). 

Власних  надходжень до загального фонду  районного бюджету 

поступило в сумі 5652,7 тис. грн., що складає 119,2 відсотка до уточненого 

плану на звітний період (4742,3 тис.грн.). 

Спеціальний фонд забезпечено на 602,3 відсотка (при уточненому 

плані 280,6 тис. грн., фактично надійшло до районного бюджету – 1690,1 тис. 

грн.), що пояснюється надплановими поступленнями благодійних внесків та  

наданням платних послуг. 

           Зведений бюджет  району за І півріччя  2015 року по видатках  

виконано  на  96 відсотків (при уточненому  плані – 120912,7 тис. грн.,  

використано –   116033,2 тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 96,4 

відсотка  (при  уточненому плані –117939,8 тис. грн., фактично використано 

– 113734,6 тис. грн.) та спеціальний фонд  - на 77,3 відсотка (при уточненому  

плані –  2972,9 тис. грн., фактично використано – 2298,6 тис. грн.). 

Власні доходи; 9327,6; 
8,3%

Базова дотація; 4749; 4,2%

Субвенція; 98906,3; 87,5%



 У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг видатків 

загального фонду бюджету збільшився  на 3265,0 тис. грн., або на 3 відсотки. 

        

Динаміка видатків загального фонду бюджету 

Верховинського району на галузі соціально-культурної сфери 

 за І півріччя 2014 та 2015 років 

тис. грн. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 40,5 

відсотка від обсягу бюджету, або 46095,1 тис. грн., охорону здоров’я – 9,7 

відсотка  (11059,1 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 

41,7 відсотка (47406,9 тис. грн.), культуру – 2,8 відсотка (3210,1 тис. грн.), 

місцеве самоврядування – 3,2 відсотка (3609,8 тис. грн.). 

Структура видатків загального фонду бюджету   району   

за І півріччя 2015 року                                                                                                                                                                                    
                              (тис.грн.) 
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Оплата компослуг та
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3 , 9 %



У ході виконання бюджету району першочергова увага приділялась 

фінансуванню захищених статей бюджету  

 

 

На фінансування захищених статей видатків спрямовано 96,1 відсотка 

коштів загального фонду бюджету району, або 109313,3 тис. грн. із загального 

обсягу видатків. 

Видаткова частина районного бюджету  за січень - червень цього року  

виконана по загальному фонду в сумі 110273,0 тис. грн., що становить 96,8 

відсотка до уточненого плану на звітний період (113913,7 тис. грн.). По 

спеціальному фонду використано 1103,7 тис. грн., або на 248,7 відсотка до 

уточненого плану на звітний період цього року (443,7 тис. грн.).  

          Фінансове управління райдержадміністрації здійснює щомісячний 

моніторинг виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 

20.02.2015.р №49 в частині виконання заходів щодо збалансування місцевих 

бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень, економного й 

раціонального використання коштів та посилення фінансово - бюджетної 

дисципліни. 

Відповідно до додатку № 2 зазначеного розпорядження очікуються 

додаткові надходження у 2015 році в сумі 330,0 тис. грн. та планується 

економія бюджетних коштів у сумі 1187,2 тис. грн. 

За шість місяців цього року здійснено заходів з економії коштів у сумі 

470,2 тис. грн. 

За рахунок вільного залишку коштів спрямовано на заробітну плату 

кошти в сумі  1823,3 тис. грн., оплату енергоносіїв – 37,0 тис. грн. 

Бюджетними установами району укладено договори  за кожним видом 

енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами, у межах  

установлених відповідним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих 

лімітів споживання з урахуванням економії коштів. 

          В процесі виконання бюджету здійснюється постійний контроль за 

своєчасною виплатою заробітної плати працівникам бюджетних установ і 

розрахунків за енергоносії та комунальні послуги.  

 Заборгованість із оплати праці працівникам бюджетної сфери (КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці») станом на 1 липня поточного року 

складала 222,0 тис. грн.,   яка на даний час погашена повністю.    

          Разом з тим, на даний час потреба в коштах на виплату заробітної 

плати працівникам бюджетних установ до кінця поточного року залишається 

не забезпечена в повному обсязі в Білоберізькому, Буковецькому, 

Гринявському, Довгопільському, Замагорівському, Перехреснянському, 

Стебнівському, Устеріківському сільських бюджетах, відділі освіти 

райдержадміністрації, районному центру соціальних служб для дітей, сім»ї та 

молоді, територіальному центрі по обслуговуванню пенсіонерів, центральній 

районній лікарні та відділі культури райдержадміністрації. 

          Керівниками установ не внесено зміни до штатних розписів бюджетних 

установ щодо приведення штатної чисельності працівників  до фонду оплати 



праці в поточному році та не створено робочі групи щодо оптимізації мережі 

бюджетних установ, оптимізації їх видатків та покращення якості послуг, що 

надаються закладами освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення.                

 

  Кредиторська заборгованість по загальному фонду  на 01.07.2015 року 

становила 1122,4 тис. грн.,  по спеціальному фонду – 3,1 тис.грн. 

           Дебіторська заборгованість   на звітну  дату відсутня.  
 З резервного фонду районного бюджету спрямовано з початку цього  

року – 19,0 тис. грн. 

 

Начальник фінансового 

управління  райдержадміністрації    Всеволод Ватаманюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 



                                                                                                                                              

 

                                                                       

                                          У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

                                                 ( тридцята сесія ) 
 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  09 червня 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, спільного розпорядження 

обласної ради  та облдержадміністрації від 16.04.2015 р. №106/27-р «Про 

виділення коштів»,  спільних розпоряджень районної ради та 

райдержадміністрації від 16.04.2015 року №106/27-р та від 27.05.2015 року 

№155/44-р, протоколу засідання постійної комісії районної ради з питань 

бюджету і фінансів від 29.05.2015 р. №102 та від 04.06.2015 р. №103  районна 

рада  

вирішила: 

           

           1.Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету за кодом бюджетної класифікації 41035000 “Інші субвенції” на 

суму 13000 гривень, спрямувавши їх головним розпорядникам коштів 

районного бюджету: 

           1.1 районній державній адміністрації в сумі 10000 гривень за КФКВ 

090412 КЕКВ 2730 для виплати матеріальної допомоги жительці села 

Буковець Лесюк К. П. на відбудову житлового будинку, пошкодженого 

пожежею;                                                                                                                                                                                                                                                               

           1.2 управлінню праці та соціального захисту населення 

райдержадміністрації в сумі 3000 гривень за КФКВ 090212 КЕКВ 2730 для 

надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

            2. З метою своєчасного проведення виплат субсидій населенню для 

відшкодування витрат на придбання твердого палива збільшити бюджетні 

призначення по головному розпоряднику коштів - управлінню праці та 

соціального захисту населення райдержадміністрації( КФКВ 090406 КЕКВ 

2730) в сумі 330000 гривень за рухунок невикористаних бюджетних 

 



призначень за КФКВ 090202 КЕКВ 2730 – 200000 гривень, КФКВ 090211 

КЕКВ 2730 – 30000 гривень, КФКВ 090216 КЕКВ 2730 – 100000 гривень. 

            3.Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного 

бюджету на суму 49000 гривень за кодом 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 49000 гривень для здійснення фінансування заходів щодо 

мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення. 

              4. Зменшити бюджетні призначення головного розпорядника коштів 

– відділу освіти райдержадміністрації по спеціальному фонду по КФКВ 

070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 3110 в сумі 297 000 грн. та по КФКВ 

150101 «Капітальні видатки» КЕКВ 3122 в сумі 466 000 грн. та передати 

зазначені планові призначення до загального фонду по КФКВ 070201 

«Загальноосвітні школи» КЕКВ 2210 – 99000 грн. і КЕКВ 2240 – 664000 грн. 

              5. Зменшити бюджетні призначення головного розпорядника коштів 

районної ради по загальному фонду КФКВ 010116 «Органи місцевого 

самоврядування» КЕКВ 2240 в сумі 30000 грн. та відповідно збільшити їх по 

головному розпоряднику коштів – районній державній адміністрації в сумі 

30000 гривень, з них по КФКВ 250404 КЕКВ 2730 на виконання заходів 

Програми розвитку футболу в Верховинському районі на 2015-2020 роки – 

10000 гривень та по КФКВ 250344 КЕКВ 2620 на виконання заходів 

Програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та підвищення 

рівня готовності аварійно-рятувальної служби Верховинського району до дій 

за призначенням на 2015 рік – 20000 гривень. 

              6.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації 

(В.Ватаманюк)  внести відповідні уточнення у бюджетні призначення 

головних розпорядників коштів районного бюджету. 

         7. 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 

                                                 ( тридцята сесія ) 
 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09 червня 2015 року 

селище Верховина  

 

Про надання рекомендацій постійним лісокористувачам 

району з питань забезпечення учасників АТО пільговою 

деревиною для індивідуального житлового будівництва 

та паливними дровами на осінньо-зимовий період 

 

Відповідно до ст. 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та беручи до уваги героїчний чин військовослужбовців району, 

проявлений під час виконання патріотичного обов’язку із захисту 

Суверенітету та Соборності України на сході нашої держави, районна рада  

 

                                                     вирішила:  

 

1. Затвердити районну комісію щодо надання рекомендацій постійним 

лісокористувачам району з питань забезпечення учасників АТО пільговою 

деревиною для індивідуального житлового будівництва та паливними 

дровами на осінньо-зимовий період згідно з додатком. 

2. Доручити районній комісії розгляд заяв учасників АТО щодо 

забезпечення їх пільговою деревиною для індивідуального житлового 

будівництва і паливними дровами на осінньо-зимовий період. 

 3. Рекомендувати постійним лісокористувачам району згідно з  

рішенням комісії виділяти для учасників АТО: дрова паливні в кількості 5 

метрів кубічних (один раз на рік); деревину для індивідуального житлового 

будівництва у розмірі 10 метрів кубічних (по собівартості, яка складеться на 

день виписки та оплати). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань підприємництва, лісового і сільського господарства, 

використання природних ресурсів та інвестицій (О.Корнелюк). 

 

 

Голова районної ради                                                         Іван Маківничук 

 

 



 

                                               Додаток  

                                  до рішення районної ради 

                                  від 09 червня 2015 року 

 

 

                                         Склад районної комісії 
 

щодо надання рекомендацій постійним лісокористувачам району з питань 

забезпечення учасників АТО пільговою деревиною для індивідуального 

житлового будівництва та паливними дровами 

на осінньо-зимовий період 

 

1. Маківничук І.М. – співголова районної комісії, голова районної ради.  

2. Лютий О.В.  – співголова районної комісії, голова райдержадміністрації.  

3. Сапріянчук Н.М. – секретар  комісії,  начальник загально-організаційного 

відділу виконавчого апарату районної ради. 

                                      

 
 

                                               Члени комісії 
 

4. Корнелюк О.Д.  – голова постійної комісії районної ради з питань  

                                  підприємництва, туризму, лісового і сільського 

                                  господарства та інвестицій. 

5. Стефлюк Д.П.   – депутат районної ради, заступник директора НПП  

                              «Верховинський». 

6. Сліпенчук І.І.    –  депутат районної ради, підприємець. 

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

                                 (за згодою). 

8. Триндохір В.В. – голова Народної ради (за згодою). 

9. Доманський І.М.– підприємець, заступник голови Народної ради (за 

                                   згодою). 

10. Стефанюк Р.П.  –  депутат районної ради, директор ДП «Гринявське  

                                   лісове господарство». 

11. Александров О.В. – депутат районної ради, директор ДП «Верховинське  

                                   лісове господарство». 

12. Маковійчук Ю.В. – директор Верховинського районного лісгоспу. 

13. Іванійчук І.В. – голова Громадської ради (за згодою). 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                     Василь Нагірняк 

 

                                

 

 



                                   

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(тридцята сесія) 

 

   Р І Ш Е Н Н Я 
            

 від 09 червня  2015 року 

 селище Верховина 

 

 Про затвердження порядку заготівлі 

 другорядних лісових матеріалів, 

 здійснення побічних лісових користувань та 

 використання корисних властивостей лісів 

  

Відповідно до Закону України „Про охорону навколишнього 

природного середовища”, Закону України „Про рослинний світ”, Лісового 

кодексу України, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу 

України, з метою посилення державного контролю в галузі охорони, 

збереження, раціонального використання лісових ресурсів та наповнення 

місцевих бюджетів, враховуючи вимоги Закону України „Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та 

керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, за 

погодженням з постійними комісіями, районна рада 

                                             вирішила: 

1. Порядок заготівлі другорядних лісових матеріалів, здійснення 

побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів 

викласти у редакції, що додається, та направити на розгляд обласної ради. 

2. Установити, що:  

2.1. Заготівля з метою подальшого продажу та переробки другорядних 

лісових матеріалів, побічних лісових користувань та використання корисних 

властивостей лісів у порядку спеціального лісокористування проводиться у 

відповідності з лімітами, затвердженими облдержадміністрацією.  

2.2. Ставки збору за заготівлю другорядних лісових матеріалів, 

здійснення побічних лісових користувань та використання корисних 

властивостей лісів встановлюються обласною радою.  

 



2.3. За заготівлю другорядних лісових матеріалів та побічних лісових 

користувань без спеціального дозволу (лісового квитка) заготівельники 

несуть відповідальність відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від                5 грудня 1996 року №1464 „Про такси для обчислення розміру 

шкоди, заподіяної лісовому господарству” та інших законодавчих актів 

України.  

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань підприємництва, туризму, сільського і лісового 

господарства, використання природних ресурсів та інвестицій (О.Корнелюк). 

 

Голова районної ради                                             Іван Маківничук 



                                                                                                    Додаток №1 

                                                                                      до рішення районної ради  

                                                                                       від  09 червня 2015 року 

 

Аналіз роботи  

держлісгоспів та СПД Верховинського району  по проведенню 

лісозаготівельних робіт в І кварталі 2015 року 

 
№ 

п/п 

Показники Один. 

вим. 

ДП «Верховинське 

лісове господарство» 

  

ДП «Гринявське 

лісове господарство» 

Бригади 

лісового 

господарства 

СПД Бригади  

лісового 

господарства 

СПД 

1. Заготовлено 

деревини  

м3 3523 7198 4742 4784 

2. Собівартість 

1м.куб. 

заготовленої 

деревини 

в тому числі 

грн. 

 

 

190,0 

 

129,0 

 

 

215,0 

 

 

 

 

147,0 

 

витрати на 

зарплату 

грн. 

/м.куб. 

72,0 25,0 111,0 43,0 

єдиний 

соціальний 

внесок 

 грн. 

/м.куб. 

25,9 9 38,2 16,4 

ПММ   грн. 

/м.куб. 

36,4 36,4 15,6 36,4 

утримання та 

ремонт 

обладнання 

  грн. 

/м.куб. 

55,7 55,7 51,2 51,2 

3. Сплата єдиного 

соціального 

внеску та 

ПДФО 

  грн. 

/м.куб.  

35,9 

 

 

 

12,0 

 

 

 

53,2 21,4 

 В т.ч. ПДФО   грн. 

/м.куб.  

10,0 3,0 15,0 5,0 

 

 

 

Керуючий справами виконачого 

апарату районної ради                                                            Василь Нагірняк 

 

 

 

 



                                                                                                    Додаток №2 

                                                                                      до рішення районної ради  

                                                                                       від  09 червня 2015 року 

 

 

             

Інформація 

про об’єми лісозаготівлі та оплату за виконані роботи суб’єктами 

підприємницької діяльності за І квартал 2015 року  в 

 ДП «Гринявське лісове господарство» 

 
№ 

п\п 

Суб’єкти 

підприємницької 

діяльності 

Придбано 

деревини, 

м.куб. 

Об’єм 

лісозаготівлі 

за  І 

кв.2015р.  

м.куб. 

Оплата за 

виконані  

роботи за 

1 

кв.2015р.  

грн.(без 

ПДВ) 

Примітка 

1 2 3 4 5  

1 ПП Рокіщук В.М. 30 - -  

2 ПП Пониполяк Ю.М. 182 - -  

3 ПП Бойчук В.І. 78 - -  

4 ПП Рубаняк І.В. 135 147 17895  

5 ПП Гузак М.І. 1201 1880 277527  

6 ПП Куриндаш І.Ю. 614 690 102802  

7 ПП Федорчук В.Т. 799 2067 304434  

8 ПП Танасійчук О.В. 258 - -  

9 ПП Матущевський 

І.М. 

85 - -  

10 ПП Пилипко Е.Д. 199 - -  

11 ПП Шинкарук Г.І. 150 - -  

12 ПП Куриндаш Ю.Ю. 806 - -  

13 ПП Плитчук В.П. 53 - -  

14 ПП Сіренчук В.Ф. 132 - -  

Показники по  лісгоспу: 

Обсяг  лісозаготівель власними силами , (м.куб.) – 4742 м.куб. 

Всього  витрат  на  лісозаготівлі , (тис. грн.)   -  1019,53              

В тому числі  за  статтями  витрат:                                     - 

 --зарплата, --(тис. грн.) – 525,77 

 --відрахування –(тис. грн.)—181,20  

--паливо(тис. грн.) – 74,00 

--витрати на утримання  обладння (тис. грн.)— 238,56 

Собівартість 1  м.куб. заготовленої  деревини (тис. грн.) -  215,00 

 

 

 

Керуючий справами виконачого 

апарату районної ради                                                            Василь Нагірняк 

 
 



 

 

 

 

          Додаток №3                                                                                                              

                                                                                       до рішення районної 

ради  

                                                                                       від  09 червня 2015 року 

 

 

Інформація 

про об’єми лісозаготівлі та оплату за виконані роботи суб’єктами 

підприємницької діяльності за І квартал 2015року  в ДП «Верховинське лісове 

господарство » 
 

№ 

п\п 

Суб’єкти 

підприємницької 

діяльності 

Придбано 

деревини, 

м.куб. 

Об’єм 

лісозаготівлі 

за  І 

кв.2015р.  

м.куб. 

Оплата за 

виконані  

роботи за 

1 

кв.2015р.  

грн.(без 

ПДВ) 

Примітка 

 

1 2 3 4 5 6 

1. ПСП Надія 185 993 92406 оплата 

без 

очистки 

(вартість 

очистки 

12,50) 

2. ТОВ СП Крона 1057 802 98010,44 оплата 

без 

очистки 

(вартість 

очистки 

12,50) 

3. ПВКП Квадро 205    

4. ПП Стефурак В.Ю. 290 385 54468 оплата 

без 

очистки 

(вартість 

очистки 

12,50) 

5. ПП Юрчук І.Д. 752 1198 107405,95 оплата 

без 

очистки 

(вартість 

очистки 

12,50) 

6. ПП Аксюк М.М. 251 207 28607,98 оплата 

без 

очистки 



(вартість 

очистки 

12,50) 

7. ПП Демидюк В.М 100    

8. Полонина Діл 200 585 70372,86 оплата 

без 

очистки 

(вартість 

очистки 

12,50) 

9. ПП Юрчук В.Д. 533 619 90603,43 оплата 

без 

очистки 

(вартість 

очистки 

12,50) 

10. ПП Куриндаш І.Ю. 627 741 82600,59 оплата 

без 

очистки 

(вартість 

очистки 

12,50) 

11. ПП Федорчук В.Т. 761 1324 166063,58 оплата 

без 

очистки 

(вартість 

очистки 

12,50) 

12. ВК Лісовий комплекс 95 189 22705,10 оплата 

без 

очистки 

(вартість 

очистки 

12,50) 

13. ПП Пилипко Е.Д. 200    

14. ПП Рубаняк Д.М. 77    

15. ПП Апполон 179    

16. СМТ Технік 20    

17. ПП Стефурак І.В. 283    

18. ПАТ Сільгосптехніка 119    

19. ПП Кімейчук  І.І. 141 155 22067,77 оплата 

без 

очистки 

(вартість 

очистки 

12,50) 

 

Показники по  лісгоспу: 

Обсяг  лісозаготівель власними силами  ( м.куб.) – 3522  

Всього  витрат  на  лісозаготівлі ,  (тис.грн.)      -  669,2              

В т.ч.  за  статтями  витрат:                                     - 

 Зарплата ( тис.грн.) – 255,4 

 Відрахування  (тис.грн.) – 91,9 



Паливо (тис.грн.) – 128,2 

Витрати на утримання обладнання (тис.грн.)- 193,7 

 

Собівартість 1  м.куб. заготовленої  деревини  - 190,0 грн. 

 

 

    

Керуючий справами виконачого 

апарату районної ради                                                            Василь Нагірняк 

 
  

                                 Калькуляція 

витрат та розрахунок вартості послуг по лісозаготівлі 

                 ________________________________________________ 

                                                ( назва СПД) 

    до лота № ______ 

   Лісосіка в  ____ кварталі, л.д. _______,площа ______га, запас _____м3, 

  __________________________________________________________  

                   ( назва лісництва, назва держлісгоспу) 

 

№п/п Статті витрат 

 

Один. 

виміру 

Сума Примітка 

1. Витрати на оплату праці грн./м3   

2. Єдиний соціальний 

внесок (ЄСВ) 

-«-   

3. Витрати на паливно-

мастильні матеріали 

-«-   

4. Витрати на оренду 

техніки та механізмів 

-«-   

5. Витрати на утримання та 

ремонт техніки та 

механізмів 

-«-   

6. Витрати на розхідні 

матеріали (канат, 

ланцюги, пильні тощо) 

-«-   

7. Загально - виробничі 

витрати 

-«-   

8. Собівартість послуг -«-   

9. Прибуток -«-   

10. Вартість послуг без ПДВ -«-   

11. ПДВ -«-   

12. Вартість послуг з ПДВ -«-   

13. Планована сплата ЄСВ та 

ПДФО 

-«-   

 

Директор підприємства 



 

Підприємець 

 

 

Заступник голови районної 

державної адміністрації                                                    Іван Доманський 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(тридцята сесія) 

 

   Р І Ш Е Н Н Я 
            

від  09 червня  2015 року 

селище Верховина       

 

 Про покращення тендерних процедур 

 постійними  лісокористувачами 

 на території Верховинського району 

 

На основі  проведеного аналізу лісозаготівель на території району та з 

метою забезпечення прозорості проведення тендерних процедур, дотримання 

добросовісної  конкуренції  суб’єктів підприємницької діяльності з тіньового 

сектору  і  відповідно до статті 16 Закону України « Про місцеві державні 

адміністрації» та Закону України  «Про місцеве самоврядування  в Україні», 

районна рада 

 

      вирішила: 

 

1. Рекомендувати ДП «Верховинське лісове господарство» 

(О.Александров), ДП «Гринявське  лісове господарство» (Р.Стефанюк) : 

     1.1.Враховуючи те, що власні витрати держлісгоспів на проведення 

лісозаготівельних робіт перевищують вартість послуг суб’єктів 

підприємницької діяльності ( додатки № 1,2,3), збільшити вартість послуг по 

проведенню лісозаготівель для СПД під їхні зобов’язання по збільшенню 

витрат на оплату праці та сплату податків. 

    1.2.На засідання тендерного комітету запрошувати представників 

райдержадміністрації, районної ради,  державної податкової   інспекції. 

    1.3.В тендерну документацію   включати калькуляцію витрат  на послуги, 

які пропонує  суб»єкт підприємницької діяльності , встановленої  форми. 

   1.4.При прийнятті рішення про визначення  переможця   враховувати такі 

показники з калькуляції : заробітна плата на 1 м.куб. та податки, які будуть 

сплачені з 1м.куб. заготовленої деревини. 

 

 



 

 

 

 

 

2. Рекомендувати  районному лісгоспу (Ю.Маковійчук) та  Карпатському 

національному природному парку (В.Слободян) запровадити тендерні 

процедури на послуги лісозаготівель, які проводяться на території 

Верховинського району з врахуванням пропозицій, викладених в пункті 1. 

3. Державній податковій інспекції в районі (І.Шкіндюк) здійснювати 

постійний контроль за сплатою податків згідно калькуляції суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  



 

                                                                       

                                          У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

                                                 ( тридцята сесія ) 
 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  09 червня 2015 року 

селище Верховина  

 

Про адміністративно-територіальну 

реформу в Україні 

 

Розглянувши на Дню депутата в районній раді 04 червня 2015 року  

питання про перспективний план формування спроможних територіальних 

громад Верховинського району, обговоривши проект перспективного плану 

формування територій громад району, надісланий райдержадміністрацією 

28.05.2015 року за № 272/01-28/17 районній раді, уважно вивчивши 

оприлюднені робочою групою пропозиції, які покладено в основу концепції 

адміністративно-територіальної реформи, прислухавшись до авторитетної 

думки наукових установ, Асоціації органів місцевого самоврядування, 

селищного та сільських голів, громадськості Верховинщини та відповідно до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада  

 

                                                 вирішила:  

 

1. Довести до відома Президента України Порошенка П.О., Прем’єр-

міністра України Яценюка А.П., Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України, Комітету 

Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого 

самоврядування, народних депутатів України від Івано-Франківської області 

про категоричне несприйняття адміністративно-територіальної реформи в 

Україні щодо запропонованої конфігурації та структури адміністративно-

територіального устрою, оскільки знівельовано принципи, умови та порядок 

добровільного об’єднання територіальних громад, регламентований Законом 

України від 5 лютого 2015 року № 157-VIII «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», а також  порушено механізми та умови формування 

територіальних громад щодо їх добровільного об’єднання, визначені 

Методикою формування спроможних територіальних громад, затвердженою 

постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року  № 214. 

1.1. Процес об’єднання територіальних громад  в Україні відбувається 

без доброї волі українського народу.  

 



1.2. Зігноровано принцип добровільності територіальних громад до 

об’єднання, абсолютно не враховано пропозиції та авторитетні думки 

керівників органів самоврядування з багаторічним досвідом роботи під час 

роботи робочої групи з підготовки перспективного плану формування 

територій громад району.  

1.3. Робоча група з підготовки перспективного плану формування 

територій громад району приймала рішення про реформування громад без 

громадського обговорення, врахування думки жителів того чи іншого села 

щодо його об’єднання із суміжними селами, не врахувала відсутності 

належної соціальної інфраструктури в гірських селах та на високогірних 

присілках, дотаційності району та його гірського статусу, деградації 

соціальних об’єктів під час реформи тощо. 

1.4. Від процесу підготовки перспективного плану формування 

територіальних громад усунута районна рада, яка позбавлена депутатського 

голосу під час обговорення вкрай важливого для громади району питання та 

підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних 

громад.  

1.5 Методика формування спроможних територіальних громад 

суперечить Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад» та конституційним засадам і нормам, а, отже, вона є недосконалою і 

неприпустимою для застосування під час проведення реформаторських 

процесів в Україні. 

1.6. У базових законах та «Методиці формування спроможних 

територіальних громад» не виписано механізму реальної передачі 

повноважень та фінансових ресурсів від органів виконавчої влади місцевому 

самоврядуванню; недосконалі нові закони суперечать своїми положеннями 

уже чинним законодавчим актам. 

1.7. Ініціатори так званої децентралізації влади насправді зацікавлені 

лише в тому, щоб шляхом укрупнення адміністративно-територіальних 

одиниць скоротити кількість сільських рад та зекономити бюджетні кошти на 

їх утримання, а вивільнені працівники – (це скорочення 500 тисяч  робочих 

місць) залишаться без роботи і засобів існування. 

1.8. Акцентуємо увагу на однобічному, невиправданому підході до 

об’єднання громад у рівнинних та гірських районах України. При цьому 

категорично відкидаються або просто нівелюються ландшафтно-кліматичні, 

географічні, демографічні, соціальні та інші специфічні особливості 

гірського регіону Українських Карпат.  Населені пункти, які розташовані у 

гірській місцевості (на висоті 400 метрів і вище над рівнем моря, 

Верховинський район - в середньому 900 метрів над рівнем моря)  мають 

недостатньо розвинену систему соціально-побутового обслуговування, 

зв’язку, обмежену транспортну доступність (у високогірній місцевості 

дороги взагалі відсутні), чималі проблеми з енергозабезпечення; 

1.9. Не враховано базових критеріїв адміністративно-територіальної 

реформи, в основі яких має  бути людина, гарантування її своєчасних і 

якісних освітніх, культурних, медичних та інших адміністративних послуг. 

Вони мають бути враховані і в часовому наближенні до людини - до 30 



хвилин, а вторинний рівень медицини – до однієї години. Тому вважаємо 

неприпустимою ліквідацію гірських районів і надмірну віддаленість органу 

управління від об’єктів соціально-культурної інфраструктури, інакше 

адміністративно-територіальна реформа буде працювати проти людини і 

неодмінно потерпить крах. А її негативні, наслідки можуть призвести до 

соціальної напруги в суспільстві та гірських регіонах України. Цього 

допустити не мають права ні законодавці та розробники територіальної 

реформи, ні керівники органів місцевого самоврядування на місцях, ні 

Президент, Кабінет Міністрів та Верховна Рада України;  

1.2.1. Верховинський район є інвестиційно привабливим (прийнята та 

діє спільна програма транскордонного співробітництва). Верховинщина має 

чималі перспективи розвитку, тому в такий нелегкий період економічної та 

політичної кризи вважаємо за недоцільне розбалансовувати нашу гірську 

господарку. Район повинен розвиватися комплексно, у теперішніх межах, 

оскільки має особливі умови господарювання, які налагоджувались 

століттями. 

2. Рекомендуємо розробникам та ініціаторам реформи, а також 

Верховній Раді України підтримати нашу ініціативу про збереження гірських 

районів при проведенні територіальної реформи в Україні. 

3. Надіслати рішення районної ради Президенту України Порошенку 

П.О., Прем’єр-міністру України Яценюка А.П., Міністерству регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 

Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого 

самоврядування, народним депутатам України від Івано-Франківської 

області, Воловецькій районній раді Закарпатської області, Рожнятівській 

районній раді Івано-Франківської області, Сколівській та Турківській 

районним радам Львівької області, Путильській районній раді Чернівецької 

області, Асоціації органів місцевого самоврядування регіону Гуцульщини та 

Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – 

Україна». 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова районної ради                                                        Іван Маківничук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

                                                                                                                                                   

 

                                                                       

                                          У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

                                                 ( тридцята сесія ) 
 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09 червня 2015 року 

селище Верховина  
 

 

Про проведення Карпатського  

Форуму народовладдя  

 

 

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», вважаючи невиправданою єдину схему підходу до проведення 

адміністративно-територіальної реформи в усіх регіонах держави, з метою 

збереження гірських районів України (Верховинського та Рожнятівського 

районів Івано-Франківської, Воловецького – Закарпатської, Путильського –  

Чернівецької та Сколівського і Турківського районів Львівської областей) як 

окремих адміністративно-територіальних одиниць та беручи до уваги 

пропозиції депутатів, висловлені під час проведення Дня депутата у районній 

раді 04 червня 2015 року, районна рада  

 

                                                     вирішила:  

 

1. Провести 16 червня 2015 року в селищі Верховина  Карпатський 

Форум народовладдя за участю голів Верховинської та Рожнятівської 

районних рад Івано-Франківської, Воловецької – Закарпатської, Путильської 

–  Чернівецької та Сколівської і Турківської голів районних рад  Львівської 

областей з питання «Про збереження гірських районів під час проведення 

децентралізації державної влади та адміністративно-територіальної реформи 

в Україні і перспективи розвитку Карпатського регіону». 

2. Запросити для участі у Карпатському Форумі народовладдя в селище 

Верховину народних депутатів від вищевказаних областей, голів шести 

вищеперелічених  районних рад та виробити спільне, узгоджене форумом 

рішення з приводу особливої організації місцевого самоврядування у 

гірських районах України. 

 

 



 

3. За згодою голів Верховинської та Рожнятівської районних рад Івано-

Франківської,  Воловецької   –  Закарпатської,  Путильської  –  Чернівецької 

та Сколівської і Турківської голів районних рад Львівської областей провести 

в місті Києві біля Верховної Ради України Всеукраїнський Форум 

народовладдя за участю всіх шести територіальних громад районів чотирьох 

областей України. Оприлюднити позицію та справедливі народні вимоги 

гірських громад Карпатського регіону щодо збереження гірських районів в 

Україні з трибуни найвищого законодавчого органу – Верховної Ради 

України. 

4. Доручити голові районної ради Івану Маківничуку провести 

консультації з головами районних рад регіону Гуцульщини щодо об’єднання 

територіальних громад в межах Гуцульського регіону Українських Карпат. 

5. Доручити головам постійних комісій та виконавчому апарату 

районної ради провести невідкладно організаційні заходи з підготовки та 

проведення Карпатського Форуму народовладдя у Верховині. 

6. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова районної ради                                                        Іван Маківничук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     



 

                                                                       

                                          У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

                                                 ( тридцята сесія ) 
 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09 червня 2015 року 

селище Верховина  

 

Про Угоду щодо партнерської  

співпраці між Верховинським районом   

Івано-Франківської   області   та  

Тиврівським районом Вінницької області 

 

 

Розглянувши Угоду про партнерську співпрацю між Верховинським 

районом Івано-Франківської області та Тиврівським районом Вінницької 

області задля встановлення довгострокових відносин, збереження і розвитку 

місцевих та національних традицій, активізації обміну досвідом роботи між 

місцевими громадами та державними установами та відповідно до Закону 

«Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада  

 

                                                     вирішила:  

 

1. Затвердити Угоду щодо співпраці між Верховинським районом 

Івано-Франківської області та Тиврівським районом Вінницької області 

(текст Угоди додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради Ярослава Кікінчука. 

 

 

Голова районної ради                                                        Іван Маківничук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                      

 

                                                                       

                                          У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

                                                 ( тридцята сесія ) 
 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09 червня 2015 року 

селище Верховина  
 

 

Про  комплексну програму розвитку 

футболу у Верховинському районі 

на 2015 – 2020 роки 

 

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою формування здорового способу життя, створення умов для 

забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини, досягнення 

нею достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості, 

задоволення спортивних видовищних запитів населення, максимального 

залучення дітей, підлітків, юнаків до занять футболом, створення 

обдарованим особам умов для реалізації їхніх здібностей у спорті вищих 

досягнень та беручи до уваги повернення футбольної команди «Черемош» до 

участі в чемпіонаті області, успішні виступи верховинських футболістів в 

обласній першості, а також звернення почесного президента клубу ФК 

«Черемош» Петра Пониполяка щодо надання фінансової допомоги 

футбольному клубу «Черемош» та пропозиції постійної комісії районної ради 

з питань бюджету і фінансів, районна рада  

 

                                                     вирішила:  

  

1. Затвердити комплексну програму розвитку футболу у 

Верховинському районі на 2015 – 2020 роки (додається). 

2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів 

комплексної програми розвитку футболу у Верховинському районі на 2015 – 

2020 роки. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

(О.Федорчак). 

 

Голова районної ради                                                        Іван Маківничук                                                                                                                                                     

 



 

                                                                       

                                          У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

                                                 ( тридцята сесія ) 
 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

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 Президента України Порошенка П. О., 

Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. та депутата Верховної Ради 

України Солов’я Ю. І.  щодо відповідальності уряду А. Яценюка (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 залишаю за собою. 

 

 

 

 

Голова районної ради                     Іван Маківничук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Президенту України 

Порошенку П. О. 

Голові Верховної Ради України 

Гройсману В.Б. 

Депутату Верховної Ради України 

Солов’ю Ю. І.  

 

ЗВЕРНЕННЯ 

Ми, депутати Верховинської районної ради, глибоко стурбовані значним 

зниженням рівня життя жителів нашого району. Різке та багатократне 

зростання цін на товари першої необхідності і комунальні послуги та 

замороження рівня заробітних плат та пенсій поставило жителів 

високогірного Верховинського району за межу виживання. 

Більше року перебування Арсенія Яценюка на посаді Прем’єр-міністра 

України показали, що замість того, аби вживати дієвих управлінських заходів 

для реанімації державної економіки та покращення якості життя українців, 

А.Яценюк та його уряд лише імітують реформи, лобіюють інтереси 

олігархічних кланів, допустили катастрофічне зниження ВВП, зростання 

інфляції та рівня безробіття, встановлюють необґрунтовані непосильні 

тарифи для населення, чим доводять простих українців до зубожіння, 

планують грандіозний розпродаж за безцінь стратегічно важливих державних 

підприємств та землі. 

Незважаючи на обіцянки у 2013 році тоді ще опозиціонера А.Яценюка 

зменшити тарифи на природний газ, електроенергію та комунальні послуги, 

за ініціативи його ж уряду з 1 квітня 2015 р. без будь-яких економічних 

обґрунтувань у рази було збільшено тарифи на енергоносії для населення. 

Газ власного видобутку віддано у розпорядження олігархів, а населенню 

продають набагато дорожчий імпортний газ. Мільярди кубометрів газу 

зникають на потреби «спільного користування» з приватними структурами. 

А уряд уже витратив понад 1 млрд. дол. на постачання газу та електроенергії 

на тимчасово окуповані території Донбасу, знаючи, що рахунки за поставлені 

енергоресурси ніхто не оплачує. 

А.Яценюк та його уряд ігнорують підтверджені перевірками 

Держфінінспекції факти багатомільярдної корупції в урядах України та не 

вживають заходів щодо відшкодування завданих державі збитків. Покараних 

за корупцію немає. Кримінальні провадження не доведено до суду. Дії 

нинішніх високопосадовців не дають змоги розслідувати корупцію уряду 

Азарова та повернути награбоване державі. Немає реакції на підтверджені 

СБУ корупційні дії чинного уряду та інших державних посадових осіб, 

умисно спрямовані на доведення до банкрутства державних підприємств. 

Анонсування керівництвом держави запуску процесів торгівлі землею 

сільськогосподарського призначення є прямою загрозою її продажу 

олігархічному та чужоземному капіталу і перетворення України на 

сировинну колонію. Одночасно держава втратить вплив на внутрішній 

продовольчий ринок, що створить загрозу продовольчій безпеці за рахунок 

потужностей агропромислового комплексу. 



Не залишає уряд і злочинних намірів приватизувати прибуткові та 

стратегічні державні підприємства. Кабінет Міністрів України вже затвердив 

перелік об’єктів державної власності, які підлягають приватизації у 2015 році 

(постанова № 271 від 12 травня 2015 р.), згідно з яким продажу підлягають 

держпакети акцій понад 300 стратегічних об’єктів, а після ухвалення 

відповідного законопроекту – близько 1000 підприємств, значна частина яких 

є прибутковими. Внаслідок такої приватизації держава втратить контроль над 

стратегічними підприємствами та багатомільярдні надходження до 

державного бюджету. Більше того, в умовах війни ці підприємства за копійки 

отримають наближені до керівництва держави олігархи. 

Вимагаємо від Верховної Ради України розглянути питання про 

відповідальність уряду під керівництвом А.Яценюка за провальну соціально-

економічну політику, захист інтересів олігархів, небажання боротися з 

корупцією та наміри розпродати державне майно в умовах війни. 

 

 

Прийнято на тридцятій сесії 

Верховинської районної ради  

VI демократичного скликання  

09 червня 2015 року     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         



                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(тридцята сесія) 

 

   Р І Ш Е Н Н Я 
            

від  09 червня  2015 року 

селище Верховина       

 

Про забезпечення земельними  

ділянками учасників 

антитерористичної операції  

(АТО) 

 

 

  Розглянувши пропозиції  Громадської ради при голові 

райдержадміністрації, представлені депутатом районної ради Стефлюком 

Д.П. про термінове вирішення питання щодо забезпечення учасників АТО 

земельними ділянками, районна рада  

 

вирішила: 

1. Інформацію голови експертної комісії  Громадської ради, депутата 

районної ради Стефлюка Д.П. прийняти до відома. 

2. Рекомендувати  селищному та сільським головам: 

- до 01.08.2015 сформувати узагальнену потребу земельних ділянок, 

необхідну для надання учасникам АТО; 

- до 01.09.2015 розглянути на сесіях селищної та сільських рад питання про 

виділення учасникам АТО земельних ділянок, в першу чергу жителям 

Верховинського району у відповідності з чинним законодавством. 

3. При відсутності на території відповідних рад вільного земельного фонду 

для надання земельних ділянок учасникам АТО: 

- селищному та сільським головам подати районній державній адміністрації 

узгоджені з комунальним підприємством «Верховинський районний 

лісгосп» та відділом Держземагентства у Верховинському районі, площі 

не заліснених земельних ділянок на території Верховинського районного 

лісгоспу для подальшого надання їх учасникам АТО. 

4. Сектору мобілізаційної роботи райдержадміністрації (Ю.Стенчук) спільно 

з постійною комісією районної ради з питань соціального захисту 

 



населення і охорони здоров»я  (С.Привика)  узагальнити пропозиції та 

подати їх на розгляд сесії районної ради. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної 

ради Ярослава Кікінчука. 

 

Голова районної ради      Іван Маківничук 

 

 

 

 

  
  
  
 

 
 
 
  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

                                                                                                                                                      



 

                                                                       

                                          У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

                                                 ( тридцята сесія ) 
 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09 червня 2015 року 

селище Верховина  
 

 

Інформація про природоохоронну 

діяльність Українського товариства 

охорони птахів у Верховинському  районі та 

перспективи  збереження  пралісів  у  межах 

НПП «Верховинський» задля природи і людей 

 

 

 

Розглянувши у відповідності до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію директора 

Українського товариства охорони птахів Олега Дудкіна про 

природоохоронну діяльність Українського товариства  охорони  птахів  у  

Верховинському районі та перспективи збереження пралісів у межах НПП 

«Верховинський» задля природи і людей, районна рада  

 

 

                                                     вирішила:  

 

1. Інформацію директора Українського товариства охорони птахів 

Олега Дудкіна про природоохоронну діяльність Українського товариства  

охорони  птахів  у  Верховинському районі та перспективи збереження 

пралісів у межах НПП «Верховинський» задля природи і людей взяти до 

уваги (додається). 

 

 

Голова районної ради                                                        Іван Маківничук 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(тридцята сесія) 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 09 червня 2015 року 

селище Верховина 

 

Про накладення мораторію на 

відведення земельних ділянок за 

межами населених пунктів 

 

     Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши лист Верховинської райдержадміністрації №283/01-

14/21 від 04 червня 2015 року, районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Рекомендувати селищній та сільським радам накласти мораторій на 

відведення земельних ділянок за межами населених пунктів до завершення 

розроблення Схеми планування території Верховинського району. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти заступника голови районної 

ради Я. Кікінчука. 

 

 

 

 

Голова районної ради                           Іван Маківничук 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(тридцята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   09 червня   2015 року 

селище Верховина  
 

 

Про обрання заступника 

голови районної ради 

 

Заслухавши Протокол№2 лічильної комісії районної ради про 

результати таємного голосування по виборах заступника голови районної 

ради та відповідно до ст. 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Протокол №2 засідання лічильної комісії Верховинської районної 

ради шостого демократичного скликання від 09.06.2015 року про результати 

таємного голосування по виборах заступника голови районної ради 

затвердити (додається). 

 

2. Обрати заступником голови Верховинської районної ради депутата 

районної ради, обраного по Верховинському одномандатному 

мажоритарному виборчому окрузі №1, Кікінчука Ярослава 

Миколайовича. 

 

 

 

 

Голова районної ради       Іван Маківничук 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(тридцята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   09 червня   2015 року 

селище Верховина  

 

Про підтримку звернення 

Снятинської районної ради 

 
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", розглянувши та обговоривши рішення Снятинської районної ради 

Івано-Франківської області від 02.04.2015 року №637-36/2015 «Про 

звернення районної ради» щодо підвищення цін на оплату житлово-

комунальних послуг, районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Підтримати звернення Снятинської районної ради Івано-

Франківської області щодо підвищення цін на оплату житлово-

комунальних послуг (додається). 

2. Направити дане рішення у Верховну Раду України, Кабінет 

Міністрів України, народним депутатам України Юрію Солов’ю 

та Дмитру Шлемку, Національній комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

Асоціації сільських та селищних рад України, Івано-Франківську 

обласну раду та Снятинську районну раду. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову районної 

ради Івана Маківничука. 

 

 

Голова районної ради      Іван Маківничук 

 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(тридцята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   09 червня   2015 року 

селище Верховина  

 

Про підтримку звернення 

Городенківської районної ради 

 
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", розглянувши та обговоривши рішення Городенківської районної 

ради Івано-Франківської області від 27.03.2015 року №581-29/2015 «Про 

звернення районної ради» щодо внесення змін до Закону України від 

08.07.2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування», районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Підтримати звернення Городенківської районної ради Івано-

Франківської області щодо внесення змін до Закону України від 

08.07.2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

(додається). 

2. Направити дане рішення Верховній Раді України та 

Городенківській районній раді. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову районної 

ради Івана Маківничука. 

 

 

Голова районної ради      Іван Маківничук 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 
Шосте демократичне скликання 

(тридцята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   09 червня  2015 року 

селище Верховина  

 

Про дотримання норм, визначених Законом 

України «Про засудження комуністичного 

та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки» 
 

 На виконання Закону України «Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки» районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Селищній та сільським радам неухильно дотримуватися норм, 

визначених Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки». 

 

2. Рекомендувати селищному та сільським головам вивчити питання 

наявності у населених пунктах району символів і назв часів тоталітарного 

комуністичного режиму та прийняти відповідні рішення у відповідності до 

Законів України про декомунізацію українського суспільства. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії 

районної ради - мандатну, з питань депутатської діяльності та етики, захисту 

прав людини, законності і правопорядку (І.Сліпенчук) та з питань 

національного і духовного відродження, культури та засобів масової 

інформації (О.Чубатько). 

 

 

    Голова районної ради        Іван Маківничук 

 

 



 
 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 
Шосте демократичне скликання 

(тридцята сесія) 
 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 
    
 

від   09 червня   2015 року 

селище Верховина 

 

 

Про внесення змін до рішення  

районної ради від 16.11.2010 року 

«Про обрання складу постійних  

комісій районної ради» 

 

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 43, статті 47 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

 

                                                     вирішила:  
 

1. Внести до рішення районної ради від 16.11.2010 року «Про обрання 

складу постійних комісій районної ради» наступні зміни: 

 

1. Постійна комісія з питань бюджету і фінансів 

 

1. Нечай Михайло Михайлович – голова комісії 

2. Скидан Василь Іванович – заступник голови комісії 

3. Стефюк Юрій Михайлович – секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

4. Ватаманюк Всеволод Дмитрович 

5. Дідушко Василь Іванович 

6. Кіращук Дмитро Дмитрович 

7. Пугальський Володимир Оттович 

8. Стефлюк Дмитро Петрович 

9. Якуб’як Руслан Васильович 

 

 



2. Постійна комісія з питань соціального захисту населення та охорони 

здоров’я 

 

1. Привика Святослав Васильович - голова комісії 

2. Гондурак Іван Васильович – заступник голови комісії 

3. Русняк Іванна Миколаївна - секретар комісії  

 

Члени комісії: 

 

4. Кочерган Василь Дмитрович 

 

 

3. Мандатна, з питань депутатської діяльності та етики, захисту прав 

людини, законності і правопорядку  

 

1. Сліпенчук Іван Іванович– голова комісії 

2. Коржук Василь Іванович – заступник голови комісії 

3. Коман Василь Миколайович– секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

4. Гондурак Василь Іванович 

5. Гречук Іван Іванович 

 

 

4. Постійна комісія з питань освіти, дошкільного виховання, молоді і 

спорту 

 

1. Федорчак Михайло Танасійович– голова комісії 

2. Соколовський Василь Іванович – заступник голови комісії 

3. Кітлярук Іван Іванович – секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

4. Бельмега Галина Йосипівна 

5. Максим’юк Іван Юрійович 

6. Прокопишин Ярослав Федорович 

7. Руденко Антоніна Станіславівна 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Постійна комісія з питань підприємництва, туризму, лісового і 

сільського господарства, використання природних ресурсів та 

інвестицій  

 

1. Корнелюк Олег Дмитрович – голова комісії 

2. Шкрібляк Дмитро Дмитрович – заступник голови комісії 

3. Сваричевський Олександр Михайлович – секретар комісії  

 

Члени комісії: 

 

4. Александров Олександр Валерійович 

5. Кікінчук Ярослав Миколайович 

6. Кімейчук Василь Миколайович 

7. Стефанюк Роман Петрович 

 

 

 

6. Постійна комісія з питань будівництва, інфраструктури, житлово-

комунального та дорожнього господарства 

 

1. Ванджурак Юрій Іванович – голова комісії 

2. Сіренчук Юрій Федорович – заступник голови комісії 

3. Дудидра Микола Дмитрович – секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

4. Сапріянчук Петро Петрович 

5. Тупилюк Василь Іванович 

6. Жикаляк Микола Миколайович 

 

7. Постійна комісія з питань національного і духовного відродження, 

культури та засобів масової інформації 

 

1. Чубатько Оксана Степанівна – голова комісії 

2. Нагірняк Василь Васильович – заступник голови комісії 

3. Зеленчук Василь Миколайович – секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

4. Пилипюк Василь Васильович 

 
 

 

Голова районної ради                                                  Іван Маківничук 

 


