
                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова тридцять перша сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   16  вересня   2015 року 

селище Верховина  

  

 

Про стан законності, боротьби зі 

злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності 

прокуратури Верховинського району 

у 2015 році 

 

 

Відповідно до пункту 36 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 51-1 Закону України «Про прокуратуру» та 

заслухавши інформацію прокурора Верховинського району Люкляна О.В. 

про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку 

та результати діяльності прокуратури Верховинського району у 2015 році, 

районна рада 

 

вирішила: 
 

1. Інформацію прокурора Верховинського району про стан 

законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та 

результати діяльності прокуратури Верховинського району у 2015 році взяти 

до уваги (додається). 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

прав людини, законності і правопорядку (І.Сліпенчук). 

 

 

 

Голова районної ради      Іван Маківничук 

 
 

 

 



 

                                                                       

                                          У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

( позачергова тридцять перша сесія ) 
 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від 16 вересня 2015 року 

     селище Верховина 

 

Про виконання рішення районної ради 

від 15.07.2015 року  «Про депутатський 

запит  Я. Прокопишина» 

 

                                                Районна рада 

 

                                                  вирішила:  
 

     1. Інформацію    Верховинської    районної    державної     адміністрації    

         щодо продовження будівництва дитячого садочка в селі Верхній Ясенів         

        взяти  до уваги (додається). 

 

      2. Рішення районної ради від 15.07.2015 року «Про депутатський запит                       

          Я. Прокопишина» зняти з контролю. 

 

   
 

     Голова районної ради                                    Іван Маківничук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

                                                                       

                                          У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

( позачергова тридцять перша сесія ) 
 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від 16 вересня  2015 року 

     селище Верховина 

 

Про виконання рішення районної ради 

від 15.07.2015 року  «Про депутатський 

запит  Я. Прокопишина» 

 

                                                Районна рада 

 

                                                  вирішила:  
 

     1. Інформацію    Верховинської    районної    державної     адміністрації    

         щодо будівництва захисної дамби в селі Верхній Ясенів, присілок Ласки    

        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 

(позачергова тридцять перша сесія) 
 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від 16 вересня  2015 року 

     селище Верховина 

 

Про виконання рішення районної ради 

від 15.07.2015 року  «Про депутатський 

запит  В. Скидана» 

 

                                                Районна рада 

 

                                                  вирішила:  
 

1. Інформацію    голови   районної   ради   Івана   Маківничука   щодо      

    встановлення світлофора на  нерегульованому  перехресті  в  центрі   

    селища Верховина (на перетині вулиць І. Франка та Жаб»євська, біля    

   моста через річку Чорний Черемош) 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 

                                  (позачергова тридцять перша сесія) 

 
 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 16 вересня  2015 року 

  селище Верховина 

 

Про звернення районної ради 

 

Відповідно до частин 7, 8 статті 49 Закону України  «Про місцеве  
самоврядування  в Україні», районна рада  

 
вирішила : 

 

1. Схвалити  звернення до Президента України Порошенка П. О., Голови 

Верховної Ради України Гройсмана В.Б., Прем»єр-міністра України Яценюка 

А.П., голови  Івано-Франківської обласної ради Скрипничука В.М., голови 

Івано-Франківської обласної державної  адміністрації  Гончарука О.Р. щодо 

виділення додаткових коштів для утримання бюджетних установ 

Верховинського району (додається).  

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 
районної ради Ярослава Кікінчука. 

 

 

 

Голова районної ради                     Іван Маківничук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Президенту України 

Порошенку П. О. 

Голові Верховної Ради України 

Гройсману В.Б. 

Прем»єр-міністру України 

Яценюку А.  П.            

                                    Голові Івано-Франківської  

                                                             обласної  ради    

                                                             Скрипничуку В.М.      

                                                             Голові  Івано-Франківської  

                                                             обласної державної  адміністрації    

                                                             Гончаруку О.Р. 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 
 

Ми,    депутати Верховинської   районної  ради  Івано – Франківської  

області,  звертаємось до Вас з проханням у виділенні  додаткових коштів для  

утримання  бюджетних установ Верховинського району, оскільки наявний 

фінансовий  ресурс не забезпечує  мінімальної потреби  на захищені статті 

видатків бюджету Верховинського району, що в свою чергу  призводить до 

порушення конституційних прав  громадян   на основні  соціальні  гарантії  

та виконання Закону України «Про статус гірських населених пунктів». 

Незабезпеченість кошторисними призначеннями на виплату заробітної плати 

працівникам бюджетної сфери, що фінансуються з районного бюджету, до 

кінця року   складає 14103,8 тис. грн., з яких на індексацію грошових доходів 

населення -  5553,6 тис. грн. (0,6 середньомісячного фонду оплати праці). 

Крім того, на утримання сільських рад - 744,7 тис. грн., в тому числі 

індексація грошових доходів населення -105,2 тис. грн.  

Просимо виділити бюджету району додаткову дотацію в сумі 14848,5 

тис. грн. для  мінімального забезпечення  функціонування мережі установ  

району, оскільки район повністю має статус «гірського», а формульний 

метод визначення обсягу місцевого бюджету не враховує цілого ряду 

демографічних, адміністративно - територіальних обставин та специфіки 

високогірного району. 

 

                                                             

Прийнято на позачерговій тридцять 

першій сесії Верховинської районної 

ради VI демократичного скликання  

                                                                 16 вересня 2015 року     
 

 

 



 

                                                                       

                                          У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

                                  (позачергова тридцять перша сесія) 

 
 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 16 вересня 2015 року  

селище Верховина  

 

Про внесення змін  

до районного бюджету 

на 2015 рік  

 

          Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, рішень обласної ради  від 

26.06.2015р. №1678-37/2015 та від 21.08.2015 р. №1734-381/2015 «Про 

внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік»,   протоколів засідання 

постійної комісії районної ради з питань бюджету і фінансів від 31.07.2015 р. 

№107, від 31.08.2015 р. №108, від 10.09.2015 р. №111 та від 14.09.2015р. 

№112,  районна рада  

вирішила: 

 

          1. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету по коду 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій»  в сумі 550000 гривень та спрямувати зазначену 

субвенцію головному розпоряднику коштів районного бюджету - відділу 

освіти райдержадміністрації за КФКВ 150122 КЕКВ 3132 для проведення 

капітального ремонту дитячого садка в селі Зелене. 

           2. Зменшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету по коду 41030600 « Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на виплату допомоги сім»ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, 

інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам, тимчасової державної допомоги 

дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу» в сумі 1848000 гривень. 

3. Зменшити бюджетні призначення за  головним розпорядником 

коштів районного бюджету – управлінню праці та соціального захисту 

 



населення райдержадміністрації за КФКВ 090401 КЕКВ 2730 в сумі 1848000 

гривень. 

 

 

4. Зменшити невикористані кошторисні призначення в сумі 35000 

гривень по загальному  фонду головних розпорядників коштів : 

- районної ради – 10000 гривень за КФКВ 250404 КЕКВ 2240, 

передбачених на реалізацію Програми розвитку місцевого самоврядування, 

орієнтованої на громаду;  

- відділу культури і мистецтв райдержадміністрації – 10000 гривень за 

КФКВ 110103 КЕКВ 2210 (Програма проведення культурно – мистецьких 

заходів); 

- районної державної адміністрації – 15000 гривень за КФКВ 250404 

КЕКВ 2210 (Програма розвитку туризму в районі). 

5.Збільшити кошторисні призначення головному розпоряднику коштів 

районного бюджету – відділу освіти райдержадміністрації в сумі 35000 

гривень за КФКВ 070401 КЕКВ 2111,2120 на утримання Центру дитячо – 

юнацької творчості. 

6. Зменшити планові призначення коштів загального фонду районного 

бюджету по: 

6.1. фінансовому управлінню районної державної адміністрації за 

КФКВ 250380 КЕКВ 2620 в сумі 160000 гривень, передбачені по Програмі 

соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів району для 

проведення співфінансування мікропроектів громад, що реалізуються в 

рамках ІІІ фази Проекту ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 

громаду –ІІІ» наступним сільським бюджетам: Білоберізькому, Ільцівському, 

Устеріківському та Перехреснянському сільським бюджетам по 40000 

гривень кожному та передати бюджетні призначення в сумі 160000 гривень 

до спеціального фонду (бюджету розвитку) районного бюджету, відповідно 

збільшивши їх по КФКВ 250380 КЕКВ 3220 для подальшого спрямування 

вищевказаним сільським бюджетам в зазначених  сумах; 

6.2 управлінню праці та соціального захисту населення 

райдержадміністрації в сумі 49430 гривень ( КФКВ 091206 КЕКВ 2111 – 

36573 грн., КЕКВ 2120 - 12857 грн.) та відповідно збільшити бюджетні 

призначення фінансовому управлінню районної державної адміністрації за 

КФКВ 250315 КЕКВ 2620 в сумі 49430 гривень для спрямування додаткової 

дотації на виплату заробітної плати сільським бюджетам: 

Перехреснянському – 27630 гривень, Стебнівському - 2700 гривень, 

Устеріківському – 15600 гривень, Буковецькому  – 3500 гривень. 

7. Здійснити перерозподіл невикористаних бюджетних призначень по 

фінансовому управлінню райдержадміністрації за КФКВ 250315 КЕКВ 2620 

(інша додаткова дотація з районного бюджету) в сумі 30000 гривень, з яких 

зменшити 8000 гривень, передбачені для Криворівнянського сільського 

бюджету та 22000 гривень для Хороцівського сільського бюджету та 



спрямувати додаткову дотацію Перехреснянському сільському бюджету в 

сумі 8000 гривень, Стебнівському сільському бюджету в сумі 22000 гривень. 

           8. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного 

бюджету по коду 41035000 «Інші субвенції»  в сумі 18000 гривень та 

відповідно видаткову частину районного бюджету по головному 

розпоряднику коштів районного бюджету – фінансовому управлінню 

райдержадміністрації за КФКВ 250380 КЕКВ 3220 для подальшого 

спрямування зазначених коштів Красноїльській сільській раді на проведення 

зовнішнього освітлення населеного пункту.  

  9. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного 

бюджету за кодом бюджетної класифікації 50110000 «Цільові фонди, 

утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади» на 

суму 18500 гривень та  бюджетні призначення головного розпорядника 

коштів районного бюджету за спеціальним фондом на суму 18500 грн. - 

районної державної адміністрації за КФКВ 240900 КЕКВ 2730  на здійснення 

фінансування заходів щодо мобілізаційної роботи та цивільного захисту 

населення. 

10. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації 

(В.Ватаманюк) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення 

головних розпорядників коштів районного бюджету за функціональною та 

економічними ознаками.  

11.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

 

 

Голова районної ради                                                     Іван Маківничук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова тридцять перша сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   16  вересня  2015 року 

селище Верховина  

 

 

Про виконання рішення районної 

ради від 15.07.2015 року «Про 

депутатський запит М.Нечая» 

 

Районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Інформацію Філії «Верховинська ДЕД» щодо облаштування 

дорожнього полотна на відрізку автодороги с.Верхній Ясенів – 2 км. та 

с.Устеріки – 9 км взяти до уваги (додається). 

 

2. Рішення районної ради від 15.07.2015 року «Про депутатський запит 

М.Нечая» зняти з контролю. 

 

 

 

    Голова районної ради        Іван Маківничук 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова тридцять перша сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   16  вересня   2015 року 

селище Верховина  
  

Інформація начальника Верховинського 

РВ УМВС України в Івано-Франківській 

області про стан законності, боротьби із 

злочинністю, охорони громадського порядку 

та результати діяльності на території 

Верховинського району за 2014 рік та 

перше півріччя 2015 року 

 

Відповідно до пункту 36 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 3 Закону України «Про міліцію» та 

заслухавши інформацію начальника Верховинського РВ УМВС України в 

Івано-Франківській області І.Мартищука про стан законності, боротьби із 

злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на 

території Верховинського району за 2014 рік та перше півріччя 2015 року, 

районна рада 

вирішила: 
 

1. Інформацію начальника Верховинського РВ УМВС України в 

Івано-Франківській області І.Мартищука про стан законності, боротьби із 

злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на 

території Верховинського району за 2014 рік та перше півріччя 2015 року 

взяти до уваги (додається). 

2. Районній державній адміністрації (О.Лютому) та районній раді 

(І.Маківничуку) звернутися із спільним листом до начальника Івано-

Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи Мудрицького 

Олександра Зеноновича щодо введення при Верховинській ЦРЛ одиниці 

судмедексперта Верховинського району на постійній основі. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

прав людини, законності і правопорядку (І.Сліпенчук). 

 

Голова районної ради      Іван Маківничук 

 



                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова тридцять перша сесія) 
 

   Р І Ш Е Н Н Я 

            

від 16 вересня  2015 року 

селище Верховина       
 

 

Про  надання дозволу на функціонування 

установ і закладів освіти 

в 2015-2016 навчальному році 

 

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

Україні”, Закону України „Про загальну середню освіту” від 13.05.1999 року 

№ 651-ХІУ, „Положення про загальноосвітній навчальний заклад”,  

затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 року       

№ 964, Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 року № 646  

„Про затвердження інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку”, 

рішення  районної ради  від 15.07.2015 року «Про очікувану мережу установ і 

закладів освіти району  в 2015-2016 навчальному році», розглянувши лист  

районної державної адміністрації від 10.09.2015 року №1667/01-04/21 про 

фактичну мережу на 2015-2016 навчальний рік, враховуючи пропозиції 

постійної комісії районної ради з питань освіти, дошкільного виховання, 

молоді і спорту та з питань бюджету і фінансів, районна рада 

 

                                                          вирішила: 

 

1. Надати дозвіл відділу освіти районної державної адміністрації           

(В. Гуцуляк) на функціонування з 01 вересня 2015 року загальноосвітніх 

шкіл, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, груп продовженого 

дня, підготовчих груп для дітей 5-ти річного віку, пришкільних інтернатів в     

2015-2016 навчальному році згідно з додатками 1- 6. 

2. Рекомендувати відділу освіти районної державної адміністрації                

(В. Гуцуляк) зберегти кількість класів і класів-комплектів у школах та діючі 

штати (додаток 1). 

     3. У зв’язку зі зміною контингенту учнів у загальноосвітніх школах в 

порівнянні з фактичною мережею 2014-2015 навчального року  (відбулося 

 



зменшення на 8 учнів, збільшення на 1 клас і  2 класи-комплекти), згідно з 

плановою оптимізацією гуртків у Центрі дитячої та юнацької творчості  та    

у дитячо-юнацькій спортивній школі, погодити з 01 вересня 2015 року зміни 

у штатному розписі  навчальних закладів на 2015-2016 навчальний рік. 

 3.1. Скоротити посади: 

- Стебнівська ЗОШ І-ІІ ступенів – 0,25 ставки соціального педагога; 

- Центр дитячої та юнацької творчості – 9 ставок керівника гуртка; 

- дитячо-юнацька спортивна школа – 3 ставки тренера-викладача. 

     3.2. Враховуючи відсутність учнівського контингенту у Бережницькій 

ЗОШ І ступеня станом на 01 вересня 2015 року, призупинити діяльність 

даного навчального закладу до кінця 2015-2016 навчального року та 

скоротити 1,5 ставки учителя. 

3.3. Ввести посади: 

- Верховинська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 1,5 ставки учителя; 

- Ільцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 0,5 ставки вихователя групи 

продовженого дня; 

- Грамітнянська ЗОШ І-ІІ ступенів – 0,5 ставки заступника директора з 

навчально-виховної роботи; 

- Пробійнівська ЗОШ І-ІІ ступенів – 0,5 ставки педагога-організатора; 

- Верховинський НВК – 0,5 ставки вихователя групи продовженого дня. 

      3.4.Відкрити Буковецький навчально-консультативний пункт 

Верховинської вечірньої ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів (додаток 2) та ввести 3 ставки 

посади вчителя. 

3.5. Відкрити з 01 січня 2016 року Пробійнівський дошкільний 

навчальний заклад (дитячий садок) та ввести: 

-  1 ставку завідувача; 

- 2,1 ставки вихователя; 

- 2 ставки помічника вихователя; 

- 0,5 ставки музичного керівника; 

- 1 ставку кухаря; 

- 0,5 ставки опалювача; 

- 0,5 ставки прачки. 

4. Відділу освіти районної державної адміністрації (В.Гуцуляк): 

4.1. Проводити фінансування навчальних закладів району в межах 

кошторисних призначень. 

4.2. Сформувати і подати на розгляд сесії районної ради: 

- станом на 15 червня 2016 року очікувану мережу на 2016-2017 

навчальний рік; 

- до 10 вересня 2016 року фактичну мережу загальноосвітніх навчальних 

закладів району на 2016-2017 навчальний рік. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

(М.Федорчак).   

 

 Голова районної  ради                                                      Іван Маківничук  



                                                                                                           Додаток  1 

                    до рішення районної ради 

                 від 16 вересня  2015 року 

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

загальноосвітніх навчальних закладів Верховинського району 

на 2015-2016 навчальний рік 
№ 

п/п 

Назва загальноосвітніх 

шкіл 

К-сть 

класів 

К-сть 

комп-

лектів 

К-

сть 

учнів 

К-сть 

ГПД 

К-сть 

ставок 

К-сть 

учнів 

у 

ГПД 

1. Верховинська ЗОШ І – ІІІ ст. 28 28 590 8 7,5 240 

2. Верховинська школа-

інтернат 

20 20 375 - - - 

3. Верховинський  ліцей 4 4 37 - - - 

4. Білоберізька ЗОШ І-ІІІ ст. 11 12 136 2 1 31 

5. В. Ясенівська ЗОШ  І-ІІІ ст. 16 17 201 3 2 61 

6. Гринявська ЗОШ І-ІІІ ст. 11 11 161 2 1 31 

7. Довгопільська ЗОШ І-ІІІ ст. 11 11 132 1 1 30 

8. Замагорівська ЗОШ І – ІІІ ст. 11 11 161 1 1 30 

9. Зеленська ЗОШ І-ІІІ ст. 11 12 143 1 1 25 

10. Ільцівська ЗОШ І-ІІІ ст. 11 11 160 3 2 65 

11. Красноїльська ЗОШ І-ІІІ ст. 17 17 293 5 3 108 

12. Кривопільська ЗОШ І – ІІІ 

ст. 

11 11 143 2 1,5 58 

13. Криворівнянська ЗОШ І – ІІІ 

ст. 

11 11 192 3 2,5 87 

14. Черемошнянська ЗОШ І –ІІІ 

ст. 

15 15 205 1 1 23 

15. Бистрецька ЗОШ І – ІІ ст. 6 7 46 - - - 

16. Буковецька  ЗОШ І – ІІ ст. 10 10 99 1 1 30 

17. Великоходацька ЗОШ І – ІІ 

ст. 

9 9 68 - - - 

18 Грамітнянська ЗОШ І – ІІ ст. 6 6 48 - - - 

19. Головівська ЗОШ І – ІІ ст. 11 11 121 1 0,5 30 

20. Красницька ЗОШ І – ІІ ст. 9 9 104 1 1 30 

21. Перехреснянська ЗОШ І – ІІ 

ст. 

9 9 75 1 0,5 20 

22. Пробійнівська ЗОШ І–ІІ ст 6 6 50 - - - 

23. Стебнівська ЗОШ  –ІІ ст. 7 7 45 - - - 

24. Устеріківська ЗОШ І – ІІ ст. 8 8 75 1 1 30 

25. Барвінківська ЗОШ І ст. 0 2 10 - - - 

26. Бережницька ЗОШ І ст. 0 0 0 - - - 

27. Білорічанська ЗОШ І ст. 1 2 16 - - - 

28. Голошинська ЗОШ І ст. 1 1 15 - - - 

29. Синицька ЗОШ І ст. 0 1 7 - - - 

30. Чорнорічанська ЗОШ І ст. 3 3 23 - - - 

31. Явірницька  ЗОШ І ступеня 1 2 16 - - - 

32. Верховинський НВК 4 4 48 2 1.5 42 

33. Хороцівський НВК 1 2 15 1 0,5 15 

34. Яблуницький НВК 4 4 72 1 1 30 



 Всього: 284 294 3882 41 31.5 1021 

 

Керуючий справами виконавчого  

апарату районної ради                                                            Василь Нагірняк 
                                                                            

 
                                                                                                                    Додаток  2 

                    до рішення районної ради 

                 від 16 вересня 2015 року 

 

 

   

ФАКТИЧНА  МЕРЕЖА 

Верховинської вечірньої ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів на 2015-2016 

навчальний рік 

 

 
 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

апарату районної ради                                                            Василь Нагірняк 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Назва НКП К-

сть 

груп 

Кількість учнів по 

класах 

К-сть 

учнів 

 

В т.ч. 

к-сть 

учн. з 

індив. 

навч. 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

 12 

 

  

1. Верховинський 

НКП 

7 3 5 13 35 40 39 135  

     - 

2. Перехреснянський 

НКП 

3 - - - 13 14 14 41 - 

3. Буковецький НКП 3 - - - 14 14 13 41 - 

 Разом: 13 3 5 13 62 68 66 217 - 

  

Всього учнів: 

 

                      217 

 



                                                                                                                      Додаток  3 

                                                                                                              до рішення районної ради 

                 від  16 вересня 2015 року 

 

 

                                                                                                    

 

 

     ФАКТИЧНА  МЕРЕЖА 

 ПІДГОТОВЧИХ ГРУП 

при загальноосвітніх школах Верховинського району 

 на 2015-2016 навчальний рік 

 

  

 

 

 

№ 

п/п 

Назва школи Кількість 

дітей 

Режим 

роботи 

Примітка 

1. Гринявська ЗОШ І-ІІІ ступенів 10 3 год.  

2. Зеленська ЗОШ І-ІІІ ступенів 5 3 год.  

3. Кривопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів 15 3 год.  

4. Бистрецька ЗОШ І-ІІ ступенів 5 3 год.  

5. Буковецька ЗОШ І-ІІ ступенів 6 3 год.  

6. Голошинська ЗОШ І-ІІ ступенів 5 3 год.  

7. Великоходацька ЗОШ І-ІІ ступенів 13 3 год.  

8. Пробійнівська ЗОШ І-ІІ ступенів 10 3 год.  

9. Устеріківська ЗОШ І-ІІ ступенів 9 3 год.  

10. Явірницька ЗОШ І ступеня 5 3 год.  

11. Білорічанська ЗОШ І ступеня 5 3 год.  

12. Синицька ЗОШ І ступеня 9 3 год.  

  

                         Всього:                                           97               
 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

апарату районної ради                                                            Василь Нагірняк 
 

 

  

 

 
 

 



           Додаток 4 

                                                                                                   до рішення районної ради 

          від  16 вересня 2015 року 

 

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

дошкільних навчальних закладів освіти Верховинського району  

на 2015 – 2016 навчальний рік 
№ 

п/п 

Назва ДНЗ 

 

К-

ть 

гру

п 

В 

т.ч

.яс

ел

ьн

а 

В 

т.ч.г

руп 

для 

5-

річо

к 

Ін

ші 

Всь

ого 

діте

й 

В 

т.ч. 

в яс. 

гру

пі 

В 

т.ч. 

діте

й 5-

річо

к 

Інш

і 

Режим роботи 

(год) 

3 6 9 10.5 

1 Верховинський ДНЗ 

(ясла-садок) «Сонечко» 

8 1 3 4 158 16 52 90 - - - 8 

2 Верховинський НВК 4 1 1 2 85 16 17 52 - - - 4 

3 Білоберізький ДНЗ (д/с) 

«Теремок» 

2 - - 2 30 -    8 22 - - 2 - 

4 Буковецький ДНЗ д/с, 

«Світлячок» 

1 - - 1 15 - 6 9 - - 1 - 

5 Верхньясенівський 

ДНЗ(д/с) «Гуцулятко» 

2 - 1 1 50 - 22 28 - - 2 - 

6 Головівський ДНЗ 

(д/с)«Ластівка» 

2 - 1 1 30 - 15 15 1 - 1 - 

7 Грамітнянський ДНЗ 

(ясла-садок) «Веселка» 

1 - - 1 22 - 3 19 - - 1 - 

8 Довгопільський ДНЗ(д/с)  

«Струмок» 

2 - 1 1 33 - 18 15 - - 2 - 

9 Замагорівський ДНЗ(д/с) 

 «Лісова казка» 

2 - 1 1 45 - 17 28 - - 2 - 

10 Ільцівський ДНЗ (д/с) 

«Квітка Карпат» 

3 - 1 2 60 - 18 42 - - 1 2 

11 Красницьний ДНЗ 

(д/с)«Смерічка» 

2 - 1 1 38 - 18 20 - - 2 - 

12 Красноїльський ДНЗ(д/с) 

«Дударик» 

2 - 1 1 40 - 17 23 - - 2 - 

13 Криворівнянський (д/с) 

«Червона шапочка» 

2 - 1 1 40 - 18 22 - - 2 - 

14 Перехресненський 

ДНЗ(я/с) «Дивокрай» 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

20 

 

- 

 

7 

 

13 

 

- 

 

- 

 

1 

 

 - 

 

15 Стебнівський ДНЗ 

(д/с)«Гуцулочка» 

1 - - 1 16 - 5 11 - - 1 - 

16 Черемошнянський ДНЗ 

(ясла-садок) «Дзвіночок» 

3 1 1 1 46 15 13 18 - - 3 - 

17 Хороцівський НВК 1 - - 1 18 - 10 8 - - 1 - 

18 Яблуницький НВК 3 1 1 1 67 21 22 24 - - - 3 

19. Пробійнівський ДНЗ 

(д/с) 

2 - 1 1 40 - 10 30 1 - 1 - 

  Всього: 44 4 15 25 853 68 296  489 2 - 25 17 



Відкриття  ДНЗ в селі Пробійнівка з 1 січня 2016 року. 

 

Керуючий справами виконавчого  

апарату районної ради                                                            Василь Нагірняк 

 

 
 

                                                                                Додаток  5 

                                                                                                         до рішення районної ради 

                 від  16 вересня 2015 року 

 

 

 

                                    ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

пришкільних інтернатів в загальноосвітніх закладах району 

на 2015-2016 навчальний рік 

 

 

№ 

п/п 

Назва закладу Постійно 

чи 

сезонно 

К-сть учнів 

1. Верховинський  ліцей постійно 20 

2. В.Ясенівська ЗОШ І-ІІІ ступенів постійно 17 

3. Гринявська ЗОШ І-ІІІ ступенів постійно 32 

4. Замагорівська ЗОШ І – ІІІ ступенів сезонно 15 

5. Красноїльська ЗОШ І-ІІІ ступенів постійно 26 

6. Криворівнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів постійно 20 

7. Бистрецька ЗОШ І – ІІ ступенів постійно 20 

8. Буковецька ЗОШ І-ІІ ступенів постійно 25 

9. Головівська ЗОШ І – ІІ ступенів сезонно 26 

10. Перехреснянська ЗОШ І-ІІ ступенів сезонно 25 

11. Стебнівська ЗОШ І – ІІ ступенів сезонно 17 

  

Всього:                                                                                                      243 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

апарату районної ради                                                            Василь Нагірняк 

 

 
 

  

 

 

 

 



 
                                                                           Додаток  6 

                                                                                                           до рішення районної ради 

            від  16 вересня 2015 року 

  

 

  

                                                  

 

                                        ФАКТИЧНА  МЕРЕЖА 

позашкільних навчальних закладів Верховинського району 

на 2015 - 2016  навчальний рік 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Назва закладу К-сть ставок К-сть 

гуртків 

К-сть учнів 

1. Дитячо-юнацька 

спортивна школа 

20 45 473 

2. Центр дитячої та 

юнацької творчості 

          21 38 456 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

апарату районної ради                                                            Василь Нагірняк 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                          

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова тридцять перша сесія) 
 

   Р І Ш Е Н Н Я 

            

від 16 вересня  2015 року 

селище Верховина       

 

Про звернення районної ради 

 

 

            Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  листа Верховинської районної організації профспілки 

працівників освіти і науки України від 09.09. 2015 № 22, районна рада 

 

 

вирішила: 

 

 

 1. Схвалити звернення щодо фінансування дошкільних та 

позашкільних навчально - виховних закладів району з 2016 року з 

освітянської субвенції державного бюджету. 

 

 2. Звернення надіслати Президенту України Петру Порошенку, Голові 

Верховної Ради України Володимиру  Гройсману, Прем‘єр-Міністру України 

Арсенію Яценюку, Міністру освіти і науки Сергію Квіту та Асоціації органів 

місцевого самоврядування (додається) . 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради Ярослава Кікінчука.  

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                   Іван Маківничук 
 

 

 

 



Президенту України 

Порошенку П.О. 

Голові Верховної Ради України 

Гройсману В.Б 

Прем’єр-міністру України 

Яценюку А.П. 

Міністру освіти і науки 

Квіту С.М. 

Асоціації органів місцевого  

самоврядування 
 

ЗВЕРНЕННЯ 
 

 Ми, депутати Верховинської районної ради Івано – Франківської 

області,   звертаємося до Вас з проханням щодо вирішення питання  

фінансування дошкільних та позашкільних навчально - виховних закладів 

району з 2016 року з освітянської субвенції державного бюджету, оскільки 

обсяги фінансового ресурсу бюджету Верховинського району у 2015 році не 

мають змоги забезпечувати фінансування вищенаведених освітніх  установ 

району. 

           Згідно мережі закладів та установ освіти на 2015 -2016 навчальний рік 

у  районі функціонують  34 загальноосвітні навчальні заклади, 16 дошкільних 

та 2 позашкільні навчальні  заклади. У гуртках закладів освіти займається  

1518  дітей шкільного віку.   

 У 2015 році  на фінансування освітніх установ з районного бюджету не 

вистачає 924,8 тис. грн., що в свою чергу  призводить до вимушеного 

скорочення педагогічних працівників, а це суперечать чинному 

законодавству  в галузі освіти, трудовому законодавству та законодавству в 

сфері оплати праці, призводить до порушення конституційних прав громадян 

і наданих їм основних  соціальних гарантій. 

           Враховуючи вищенаведене, звертаємось до Вас  з проханням 

передбачити та внести відповідні зміни у частині розрахунку для визначення 

показника обсягу субвенції з державного бюджету на фінансування 

дошкільних і позашкільних закладів освіти в  населених пунктах 

Верховинського району, якому надано статус  гірських  населених пунктів. 

 Законом України «Про освіту» передбачено надання доступу до 

якісної освіти, розвиток її талантів, розумових і фізичних  здібностей, 

виховання високих моральних якостей  усім дітям нашої держави, в тому 

числі і дітям гірських населених пунктів. 

 Депутатський корпус Верховинської районної ради висловлює надію на 

позитивне вирішення даного питання, розуміння наших проблем. 
  

Прийнято на позачерговій  тридцять 

першій сесії Верховинської районної 

ради VІ демократичного скликання  

                                                        16 вересня 2015 року  



                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова тридцять перша сесія) 
 

   Р І Ш Е Н Н Я 

            

від 16 вересня 2015 року 

селище Верховина       

 

Про погодження щодо  призначення  

на посаду директора Ільцівської  

ЗОШ  І – ІІІ ступенів 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Положення про порядок призначення та звільнення з посад 

керівників підприємств, установ та закладів, що належать до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ Верховинського району,             

затверджене районною радою 15 липня 2015 року, розглянувши листа 

районної державної адміністрації від 15.09.2015 №2054/01-12/21, листа 

відділу освіти районної державної адміністрації від 14.09.2015 №327/01-

25/01, витяг з протоколу №6  від 17.08.2015 зборів територіальної громади сіл 

Ільці та Великий Ходак, витяг з протоколу №7 від 08.09.2015 зборів комітету 

громадських представників територіальної громади сіл Ільці та Великий 

Ходак, витяг з протоколу №2 від 01.09.2015 засідання загальношкільних 

батьківських зборів Ільцівської ЗОШ І – ІІІ ступенів та враховуючи 

пропозиції постійної комісії районної ради з питань освіти, дошкільного 

виховання, молоді і спорту, районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Погодити кандидатуру  заступника директора школи з навчально-

виховної роботи  Ільцівської ЗОШ І – ІІІ ступенів  Людмили Дмитрівни  

Магнич щодо призначення на посаду директора Ільцівської ЗОШ І – ІІІ 

ступенів згідно чинного законодавства. 

 

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 

(позачергова тридцять перша сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 16 вересня 2015 року 

селище Верховина 

Про оренду цілісного майнового 

комплексу «Верховинське 

автотранспортне підприємство» 

 

В зв’язку з закінченням терміну оренди цілісного майнового комплексу 

«Верховинське автотранспортне підприємство», відповідно до статей 43 та 

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 

«Про оренду державного та комунального майна», розглянувши лист 

Верховинської районної державної адміністрації №514/01-20/17 від 

08.09.2015, враховуючи рішення Верховинської районної ради від 05 березня 

2015 року «Про управління об'єктами спільної власності територіальних 

громад сіл, селища району» та висновок постійної комісії районної ради з 

питань  будівництва, інфраструктури, житлово - комунального та дорожнього 

господарства, районна рада 

вирішила: 

 

1.Надати згоду Верховинській районній державній адміністрації оголосити та 

провести конкурс щодо передачі в оренду цілісного майнового комплексу 

«Верховинське автотранспортне підприємство». 

2.Доручити Верховинській районній державній адміністрації укласти з 

переможцем конкурсу та погодити з головою районної ради договір оренди 

цілісного майнового комплексу «Верховинське автотранспортне 

підприємство». 

3.Розмір орендної плати визначається відповідно до Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна» і Методики розрахунку орендної 

плати, затвердженої рішенням районної ради від 25.06 2010 року. 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на 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 

(позачергова тридцять перша сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 16 вересня 2015 року 

селище Верховина 

Про передачу водопровідно-

каналізаційного підприємства 

 

Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Закону України «Про передачу об'єктів права державної та 

комунальної власності», враховуючи рішення Верховинської селищної ради 

від 22.10.2014 року «Про надання згоди на передачу Верховинського 

водопровідно-каналізаційного підприємства та Верховинського комбінату 

комунальних підприємств в спільну власність територіальної громади 

Верховинської селищної ради» та рішення постійної комісії районної ради з 

питань будівництва, інфраструктури, житлово - комунального та дорожнього 

господарства № 27 від 24.12.2014 року, районна рада 

вирішила: 
 

1.Передати водопровідно-каналізаційне підприємство, що знаходиться за 

адресою: 78700, присілок Пушкар, селище Верховина, Івано-Франківська 

область із спільної власності територіальних громад сіл, селища 

Верховинського району у спільну власність територіальної громади 

Верховинської селищної ради з 01жовтня 2015 року. 

2.Внести зміни до рішення районної ради від 24.06.1998 року «Про 

затвердження переліку підприємств та об’єктів, які належать до районної 

комунальної власності»: 

-з розділу «Комунальне господарство» виключити «водопровідно-

каналізаційне підприємство». 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної 

ради Я. Кікінчука. 

  

Голова районної ради                               Іван Маківничук 
 

 


