
                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(тридцять друга сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   20  жовтня   2015 року 

селище Верховина  

 

Про внесення змін до Програми та 

затвердження переліку уточнених 

заходів, джерела та обсяги фінансування 

Районної програми підтримки сімей 

військовослужбовців і працівників 

правоохоронних органів та членів 

добровольчих загонів, які беруть участь 

в Антитерористичній операції в східних 

областях України на період жовтень – грудень 

2015 року 

 

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пропозиції 

президії та постійної комісії районної ради з питань бюджету та фінансів від 

13.10.2015 року, районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Пункт 2 розділу ІІ «Мета та основні завдання Програми» викласти в 

новій редакції: 

«Для досягнення мети Програми у частині надання матеріальних 

допомог передбачається надання одноразової матеріальної допомоги 

учасникам АТО та членам їх сімей і забезпечення їх грошовими 

компенсаціями на придбання твердого пічного палива як учасників бойових 

дій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2012р. 

№336 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим 

паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання 

пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам». 

 

 

 



2. Розділ ІІІ «Фінансове забезпечення» викласти в новій редакції: 

«Фінансування Програми буде здійснюватися в межах видатків, 

передбачених у районному бюджеті, селищному та сільських бюджетах, а 

також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством». 

 

3. Затвердити перелік уточнених заходів, джерела та обсяги 

фінансування Районної програми підтримки сімей військовослужбовців і 

працівників правоохоронних органів та членів добровольчих загонів, які 

беруть участь в Антитерористичній операції в східних областях України на 

період жовтень – грудень 2015 року (додається). 

 

4. Управлінню праці та соціального захисту населення районної 

державної адміністрації (І.Гречук) забезпечити виконання Програми та 

уточнених заходів. 

 

5. Рекомендувати селищному та сільським головам розробити та 

прийняти відповідні Програми підтримки сімей військовослужбовців і 

працівників правоохоронних органів та членів добровольчих загонів, які 

беруть участь в Антитерористичній операції в східних областях України. 

 

6. Районній державні адміністрації при формування районного 

бюджету на 2016 рік передбачити кошти для подальшого фінансування 

зазначеної Програми. 

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я. 

 

 

 

 

    Голова районної ради              Іван Маківничук



Затверджую: 

Голова районної державної 

адміністрації 

 

_________________  Олег Лютий 

Перелік 

уточнених заходів, джерела та обсяги фінансування Районної програми підтримки сімей військовослужбовців і 

працівників правоохоронних органів та членів добровольчих загонів, які беруть участь в Антитерористичній 

операції в східних областях України на період жовтень – грудень 2015 року 
 

№ 

з/п 
Найменування заходів Виконавець 

Термін 

виконання 

Орієнтовані обсяги фінансування 

тис.грн Очікувані 

результати 
роки всього 

районний 

бюджет 

інші 

джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Надання одноразової матеріальної 

допомоги сім’ям загиблих, 

поранених та учасників АТО 

УПтСЗН РДА жовтень – 

грудень 2015 

року 

- - 50 - Матеріальна 

підтримка сімей 

військовослужбовці

в, правоохоронців 

та членів 

добровольчих 

загонів 

2. Виплата грошової компенсації на 

придбання твердого пічного 

палива учасникам АТО та членам 

їх сімей в межах норм, 

передбачених для учасників 

бойових дій в постанові КМУ від 

23.04.2012 р. №336 

УПтСЗН РДА жовтень – 

грудень 2015 

року 

  71,82  Забезпечення 

учасників АТО та 

членів їх сімей 

грошовими 

компенсаціями для 

придбання твердого 

пічного палива 

ВСЬОГО: 121,82 тис.грн. (сто двадцять одна тисяча вісімсот двадцять 

гривень) 
 

 

Начальник управління праці та соціального захисту населення  

районної державної адміністрації                                                                                                              Іван Гречук 

 

Керівник апарату районної державної адміністрації                                                                            Василь Бровчук



                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(тридцять друга сесія) 
 

   Р І Ш Е Н Н Я 

            

від  20 жовтня   2015 року 

селище Верховина       

 

Про звіт постійної комісії районної  ради 

з питань підприємництва, туризму, лісового  

і сільського господарства, використання  

природних ресурсів та інвестицій 

 

 

     Заслухавши звіт постійної комісії районної ради з питань підприємництва, 

туризму, лісового і сільського господарства,використання  природних ресурсів та 

інвестицій за період  з грудня 2010 року по жовтень 2015 року і відповідно  до 

пункту 8 частини  1 статті  43 та частини  14 статті  47 Закону  України                  « 

Про  місцеве   самоврядування в Україні» , районна рада 

 

 

 

вирішила: 

 

   Звіт  постійної комісії районної ради з питань підприємництва, туризму, лісового 

і сільського господарства, використання  природних ресурсів та інвестицій взяти  

до уваги (додається). 

 

 

 

 

 

 

    Голова районної ради                                                   Іван Маківничук 

 

 

 

 

 

 



ЗВІТ 

постійної комісії районної ради з питань підприємництва,  

туризму, лісового і сільського господарства, використання 

  природних ресурсів та інвестицій 

 

 

       Відповідно до рішення районної ради  від 07.12.2010 року  затверджено 

Положення про постійні комісії районної ради,  згідно з яким утворено постійну 

комісію районної ради з  питань підприємництва, туризму, лісового і сільського 

господарства, використання  природних ресурсів та інвестицій. 

       До складу даної постійної комісії районної ради  обрано 6 депутатів районної 

ради: 

 

- Корнелюк Олег Дмитрович- голова комісії; 

- Шкрібляк Дмитро Дмитрович- заступник голови комісії; 

- Сваричевський Олександр Михайлович- секретар комісії; 

- Александров Олександр Валерійович –член комісії; 

- Кімейчук Василь Миколайович-член комісії; 

- Стефанюк Роман Петрович-член комісії. 

 

        Постійна комісія районної ради  з питань підприємництва, туризму, лісового 

і сільського господарства, використання  природних ресурсів та інвестицій у 

своїй діяльності керується Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Регламентом районної ради та Положенням про  постійні комісії 

районної ради, якими визначено повноваження, компетенцію та порядок 

організації її роботи. Свою роботу комісія спрямовувала на поліпшення  охорони  

навколишнього природного середовища, особливо на охорону  та раціональне 

використання  земель  землекористувачами усіх форм власності та збільшення 

виробництва сільськогосподарської продукції. З часу утворення комісія бере 

активну участь  у підготовці матеріалів, вносить свої пропозиції та опрацьовує 

рішення, які вносяться на розгляд  сесії районної ради. 

         З  початку роботи районної ради УІ демократичного скликання  проведено 

37 засідань комісії, на яких розглянуто  187 питань, що належать до її  відання. 

         Комісією розглянуто  та опрацьовано 8  цільових програм, зокрема: 

-програма  розвитку туризму в районі; 

-програма  підтримки малого підприємництва у Верховинському районі; 

-програма  перспектив агропромислового комплексу та розвитку сільських 

територій Верховинського району; 

-програма  поводження з твердими  побутовими  відходами; 

- програма «Питна вода»; 

-програма соціально-економічного та культурного розвитку району; 

-програма інвестиційної діяльності в районі; 

-програма охорони навколишнього природного середовища  у районі. 

 

 

 



      Враховуючи пропозиції комісії, районною радою прийнято рішення «Про  

надання погодження ТзОВ «Верховинський завод мінеральних вод «Буркут» на 

отримання спеціального дозволу  на право користування  надрами в селищі 

Верховина». Щорічно  постійною комісією розглядаються  питання  про  

затвердження цін для реалізації новорічних ялинок згідно планово-розрахункової 

калькуляції. 

       Комісія розглянула питання  щодо перспектив та  можливих негативних 

наслідків масового спорудження міні-ГЕС на  карпатських  річках 

Верховинського району, враховуючи недотримання будівельниками екологічних 

норм  по будівництві міні – ГЕС , нанесенні екологічної шкоди в карпатській  

місцевості рекомендувати  сільським радам  не надавати  згоди інвесторам на 

проектування і будівництво міні- ГЕС у районі. 

      26 травня 2012 року   було розглянуто  лист ТзОВ «Чивчин» щодо надання 

згоди на вилучення 3000 га  земель лісового фонду ДП  « Верховинське лісове 

господарство» для освоєння  мисливського господарства   рекомендували  без 

згоди  громади села Зелене не надавати дозвіл на вилучення  земель з лісового 

фонду для освоєння мисливського господарства . 

         Комісія розглянула 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 XXІІІ 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. 

         Комісія розглянула і рекомендувала на розгляд сесії районної ради програму 

соціально- економічного та культурного розвитку району, районну цільову 

програму «Питна вода» на  2012-2020 роки, про затвердження тарифів на послуги 

централізованого водопостачання, розглядала заяви громадян, листи 

райдержадміністрації та підприємств району. 

         Окрім того, комісія розглянула і підтримала звернення депутатів районної 

ради до центральних органів виконавчої влади щодо необхідності ремонту 

автомобільних доріг району, про проведення ремонтно-відновлювальних робіт 

автомобільних доріг державного значення, а також  берегоукріплюючих споруд 

вздовж річок Чорний та білий Черемош у Верховинському районі. 

         Члени комісії, володіючи станом справ, щодо підприємництва, туризму, 

лісового і сільського господарства, використання природніх ресурсів та інвестицій 

вносили конкретні пропозиції до програми соціально-економічного та 

культурного розвитку району, а також розглядали звернення фізичних осіб та при 

необхідності на засідання комісії запрошували осіб, причетних до розгляду 

відповідних питань. 



        Шановні   депутати! У своєму звіті я коротко проаналізував роботу комісії, 

зупинився на основних питаннях, які розглядались протягом всього скликання, 

відобразив питання та поставлені завдання, з якими  комісія успішно справилася. 

 

Відвідування  засідань постійної комісії районної ради з питань 

підприємництва, туризму, лісового і сільського господарства , використання 

природних ресурсів та інвестицій 

 

№ 

п\п 

ПІБ депутата Кількість 

засідань 

комісій 

Кількість 

пропусків 

1. Корнелюк Олег Дмитрович 37 4 

2. Шкрібляк Дмитро Дмитрович 37 10 

3. Сваричевський Олександр Михайлович 37 6 

4. Кімейчук Василь Миколайович 37 15 

5. Александров Олександр Валерійович 37 12 

6. Стефанюк Роман Петрович 37 12 

 

 

 

 Голова постійної комісії районної ради  

 з питань підприємництва, туризму, лісового 

 і сільського господарства , використання                              Олег Корнелюк 

 природних ресурсів та інвестицій 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(тридцять друга сесія) 
 

   Р І Ш Е Н Н Я 

            

від 20 жовтня 2015 року 

селище Верховина 

 

Про звільнення  від плати 

за перебування у Верховинській  

ЗОШ – інтернат І – ІІІ ступенів  

 

 

 Розглянувши листа районної державної  адміністрації  №585/01-12/27  від  

13.10.2015 року щодо звільнення від плати за перебування у Верховинській ЗОШ 

– інтернат І – ІІІ ступенів у 2015 – 2016 навчальному році Копчука Юрія 

Івановича, учня 8 класу, керуючись наказом Міністерства освіти і науки України 

№ 667 від 21 листопада 2002 року «Про затвердження Порядку встановлення 

плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та 

інтернатних навчальних закладах», п.3 наказу освіти і науки України № 1243 від 

02 серпня 2002 року «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та 

інтернатних навчальних закладів» та враховуючи рекомендації постійних комісій 

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

бюджету і фінансів, районна рада  

                             

     вирішила: 

 

 

 1. Звільнити Копчук  Катерину Василівну, жительку села Дземброня, від 

плати за перебування її сина Копчука Юрія Іванович, учня 8 класу Верховинської 

ЗОШ – інтернат І – ІІІ ступенів, з 01 вересня 2015 року по          29 травня 2016 

року.  

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

ради  з питань освіти, дошкільного виховання, молоді і спорту (М.Федорчак). 

 

 

Голова районної ради                                                                 Іван Маківничук 

                                                                                                                            

 

 



                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(тридцять друга сесія) 
 

   Р І Ш Е Н Н Я 

            

від 20 жовтня 2015 року 

селище Верховина       

 

 

Про стан фінансування  

дошкільних установ району 

у ІІ півріччі 2015 року 

 

 Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про дошкільну освіту» та з метою недопущення протермінованої кредиторської 

заборгованості із оплати праці, відрядних працівників установ дошкільних 

навчальних закладів освіти та оновлення матеріальної бази установ дошкільних 

навчальних закладів освіти, районна рада  

 

 

      вирішила: 

 

 

 1. Інформацію відділу освіти  районної державної адміністрації про стан 

фінансування дошкільних установ району у ІІ півріччі 2015 року взяти до відома 

(додається). 

 2. Контроль за виконанням 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 

(тридцять друга сесія) 
 

   Р І Ш Е Н Н Я 

            

від 20 жовтня 2015 року 

селище Верховина 

 

Про звільнення  від плати 

за перебування у Верховинській  

ЗОШ – інтернат І – ІІІ ступенів  

 

 

 Розглянувши листа районної державної  адміністрації № 598/01-12/27  від 

20.10.2015 року  щодо звільнення від плати за перебування у Верховинській ЗОШ 

– інтернат  І – ІІІ ступенів у 2015 – 2016 навчальному році Ткачук Марії 

Василівни, учениці 8 класу, керуючись наказом Міністерства освіти і науки 

України № 667 від  21 листопада 2002 року «Про затвердження Порядку 

встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних 

дошкільних та інтернатних навчальних закладах», п.3 наказу освіти і науки 

України № 1243 від 02 серпня 2002 року «Про невідкладні питання діяльності 

дошкільних та інтернатних навчальних закладів» та враховуючи рекомендації 

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

спорту та з питань бюджету і фінансів, районна рада  

                             

     вирішила: 

 

 

 1. Звільнити Ткачук Марію Дмитрівну, жительку села Ільці, від плати за 

перебування її дочки Ткачук Марії Василівни, учениці 8 класу Верховинської 

ЗОШ – інтернат І – ІІІ ступенів, з 01 вересня 2015 року по  29 травня 2016 року.  

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

ради  з питань освіти, дошкільного виховання, молоді і спорту (М.Федорчак). 

 

 

 

Голова районної ради                                                                 Іван Маківничук 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(тридцять друга сесія) 
 

   Р І Ш Е Н Н Я 

            

від 20 жовтня  2015 року 

селище Верховина 

       

Про підсумки виконання  

районного бюджету  

за  9 місяців 2015року 

 

Дохідна частина загального фонду районного бюджету виконана на 99,7 

відсотка (при уточненому плані – 165594,8 тис. грн., фактично надійшло доходів – 

165195,5тис. грн.). 

Власних  надходжень до загального фонду  районного бюджету поступило в 

сумі 8411,3 тис. грн., що складає 105,4 відсотка до уточненого плану на звітний 

період (7980,8 тис. грн.). 

Спеціальний фонд забезпечено на 202,3 відсотка (при уточненому плані 

1108,8 тис. грн., фактично надійшло – 2243,4 тис. грн.). 

Видаткова частина районного бюджету  за 9 місяців цього року  виконана по 

загальному фонду в сумі 158837,9 тис. грн., що становить 93,6 відсотка до 

уточненого плану на звітний період (169712,4 тис. грн.). По спеціальному фонду 

використано 1759,2 тис. грн., або на 155,1 відсотка до уточненого плану на звітний 

період цього року (1134,0 тис. грн.).  

Заборгованості із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери 

станом на 1 жовтня поточного року немає.    

З резервного фонду районного бюджету спрямовано за 9 місяців 2015 року – 

28,0 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  9 місяців 2015 року взяти до уваги (додається). 

2. Затвердити : 

- звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 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 
 

 

 

 

 

 
                                                      

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЯ 

про підсумки виконання  районного бюджету  

за 9 місяців  2015 року 

 

 

Зведений бюджет  району за 9 місяців  2015 року по доходах  виконано  на  

110,0 відсотка (при уточненому  плані – 172363,6 тис. грн., фактично надійшло до 

бюджету  району –   174057,0 тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 99,9 

відсотка  (при  уточненому плані – 169868,2 тис. грн., фактично надійшло – 

169830,5 тис. грн.) та спеціальний фонд  - на 169,4 відсотка (при уточненому  

плані –  2495,4 тис. грн., фактично надійшло – 4226,5 тис. грн.). 

Власні  та закріплені  доходи загального фонду  бюджету району за 9 місяців 

цього року склали 15052,9 тис.грн., що становить 114,1 відсотка до  уточненого 

плану (13189,9 тис. грн.), або перевиконання  склало 1863,1тис.грн. Приріст 

надходжень  до загального фонду проти відповідного періоду минулого року (у 

співставних умовах) складає 32,9 відсотка, або 3728,2 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  (173,2 відс., або 683,3 тис. грн.); 

-  рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  (135,8 відс., або 

330,2 тис. грн.); 

- податок на доходи фізичних осіб (105,3відс., або 414,6 тис. грн.); 

- плата за землю ( 122,5 відс., або 381,6 тис. грн.); 

- єдиний податок ( 102,6 відс., або 38,0  тис. грн.); 

-  інші надходження (319,0 відс., або 36,3 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 – вересень  надійшло в 

сумі 1617,2 тис. грн., що становить 10,7 відсотка питомої ваги у загальній сумі 

власних надходжень.   

 

 

 



 

Рівень виконання  місцевими радами планових показників  за  9 місяців 

2015 року по податкових та неподаткових надходженнях  загального фонду 

бюджетів  наведено нижче: 

 (відс.) 

 
 

Не забезпечили виконання планових показників  за  9 місяців цього року по 
податкових та неподаткових надходженнях  загального фонду шість сільських 
бюджетів: Перехреснянський (59,1 відсотка), Стебнівський (78 відсотків), 
Гринявський (83,5 відсотка), Довгопільський (89,1 відсотка), Білоберізький (91,9 
відсотка) та Головівський (99,9 відсотка). 



Базової дотації надійшло в сумі 7123,5 тис. грн., стабілізаційної дотації в сумі 
1357,3 тис. грн.  що становить 100 відсотків  до уточнених планових показників  на 
звітний період. 

Субвенцій з Державного  та обласного бюджетів надійшло до загального 
фонду бюджету –  146296,8 тис. грн. і  становить 98,7 відсотка  до плану із 
врахуванням змін  (148197,6 тис. грн.). 

 

Питома вага джерел надходжень до загального фонду бюджету району 
наведена в слідуючій діаграмі: 

Власні доходи; 15052,9; 

8,9%

Стабілізаційна дотація; 

1357,3; 0,8%

Базова дотація; 7123,5; 

4,2%

Субвенція; 146296,8; 86,1%

    
Районний бюджет по доходах загального фонду виконано на 99,7 відсотка 

(при уточненому плані – 165594,8 тис. грн., фактично надійшло доходів – 

165195,5тис. грн.). 

Власних  надходжень до загального фонду  районного бюджету поступило в 

сумі 8411,3 тис. грн., що складає 105,4 відсотка до уточненого плану на звітний 

період (7980,8 тис. грн.). 

Спеціальний фонд забезпечено на 202,3 відсотка (при уточненому плані 

1108,8 тис. грн., фактично надійшло до районного бюджету – 2243,4 тис. грн.), що 

пояснюється надплановими поступленнями благодійних внесків та  наданням 

платних послуг. 

Податковий борг станом на 01.10.2015 року до загального та спеціального 

фондів місцевого бюджету становив 1112,9 тис. грн., з яких по податку з доходів 

фізичних осіб -65,0 тис. грн., податку на прибуток підприємств комунальної 

власності -50,9 тис. грн., платі за землю -843,6 тис. грн. ( найбільше підприємство 

– боржник – ТзОВ «Верховинська лісова компанія» , яка заборгувала до бюджету 

району 193,4 тис. грн.), єдиному податку – 107,4 тис. грн. та інших надходженнях 

– 46,0 тис. грн.. 

 



  Зведений бюджет  району за 9 місяців  2015 року по видатках  виконано  на  

93,2 відсотка (при уточненому  плані – 181150,6 тис. грн.,  використано –   

168881,6 тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 93,3 відсотка  (при  

уточненому плані – 176502,5 тис. грн., фактично використано – 164672,5 тис. грн.) 

та спеціальний фонд  - на 90,6 відсотка (при уточненому  плані –  4648,1 тис. грн., 

фактично використано – 4209,1 тис. грн.). 

 У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг видатків 

загального фонду бюджету збільшився  на 4759,1 тис. грн., або на 3,0 відсотка. 
 

       Динаміка видатків загального фонду бюджету  району на галузі 

соціально-культурної сфери  за 9 місяців 2014 та 2015 років 

тис. грн. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 37,5 

відсотка від обсягу бюджету, або 61679,9 тис. грн., охорону здоров’я – 10,1 

відсотка  (16689,2 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 43,8 

відсотка (72197,4 тис. грн.), культуру – 2,8 відсотка (4657,1 тис. грн.), місцеве 

самоврядування – 3,5 відсотка (5719,2 тис. грн.). 
 

Структура видатків загального фонду бюджету   району   

за І півріччя 2014 року                                                                                                                                                                                    
                              (тис.грн.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Продукти 

харчування;   

2237,6  1,4%

Медикаменти; 

403,3; 0,2%

Оплата компослуг 

та енергоносіїв;

3445,3; 2,1%

Інші видатки; 

7915,5; 4,8%

Трансферти 

населенню; 

70961,6; 43,1%

Заробітна плата; 

79709,2; 48,4%
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У ході виконання бюджету району першочергова увага приділялась 

фінансуванню захищених статей бюджету  

На фінансування захищених статей видатків спрямовано 95,2 відсотка 

коштів загального фонду бюджету району, або 156757,0 тис. грн. із загального обсягу 

видатків. 

Видаткова частина районного бюджету  за 9 місяців цього року  виконана по 

загальному фонду в сумі 158837,9 тис. грн., що становить 93,6 відсотка до 

уточненого плану на звітний період (169712,4 тис. грн.). По спеціальному фонду 

використано 1759,2 тис. грн., або на 155,1 відсотка до уточненого плану на звітний 

період цього року (1134,0 тис. грн.).  

Заборгованості із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери 

станом на 1 жовтня поточного року немає.    

З метою недопущення заборгованості по виплаті заробітної плати та за 

спожиті енергоносії протягом звітного періоду одержано короткотермінові 

позички в управлінні Державної казначейської  служби в районі на загальну суму  

1477,3 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. 

         Проведений аналіз засвідчив, що головними розпорядниками коштів 

районного бюджету та сільськими головами  не забезпечується належне 

виконання зазначеного плану заходів. 

        В звітному періоді поточного внаслідок  реалізації затверджених заходів із 

дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення 

фінансово - бюджетної дисципліни зекономлено коштів в сумі 1079,4 тис. грн. (13 

відсотків середньомісячного фонду оплати праці працівників бюджетної сфери), 

або на 270,5 тис. грн. менше фактичної економії коштів за відповідний період 

минулого року. 

      Зокрема, установами галузі «освіта» зекономлено -  300,7 тис. грн.,  «охорона 

здоров»я» - 143,5 тис. грн., «соціальний захист населення» - 156,7 тис. грн., 

«культура» - 435,0 тис. грн., «фізична культура і спорт» - 36,5 тис. грн. та «органи 

місцевого самоврядування» - 7,0 тис. грн.        

      Економію бюджетних коштів заплановано досягти в основному шляхом 

скорочення не першочергових видатків та запровадження жорсткого режиму 

економного використання, тобто їх реалізація сприяє лише отриманню тимчасової 

економії і суттєво не вплине на підвищення рівня забезпеченості місцевих 

бюджетів. 

        На даний час потреба в коштах на виплату заробітної плати працівникам 

бюджетних установ до кінця поточного року залишається не забезпечена в 

повному обсязі у Білоберізькому, Буковецькому, Довгопільському, 



Замагорівському, Перехреснянському, Стебнівському, Устеріківському  сільських 

бюджетах та у всіх установах, що фінансуються з районного бюджету. 

          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 спільно з представниками органів 

місцевого самоврядування, територіальних громад, громадських організацій щодо 

оптимізації мережі бюджетних установ та не надано пропозиції щодо напрямків 

удосконалення мережі бюджетних установ, оптимізації їх видатків та покращення 

якості послуг, що надаються закладами освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення.  

 Потребує покращення робота щодо надання платних послуг установами 

району з метою залучення цих коштів на виплату заробітної плати та інших статей 

видатків, які не забезпечені асигнуваннями по загального фонду.  

Надходження від платних послуг за 9 місяців цього року із наявних 39 

клубних закладів , надано 21-м клубним закладом  на суму 27,7 тис. грн. 

Батьківської плати за навчання дітей в дитячій музичній школі надійшло в 

звітному періоді в сумі 43,7 тис. грн., що становить  5 відсотків від обсягу 

асигнувань , профінансованих з районного бюджету на утримання зазначеної 

установи. Розмір плати батьків не переглядався з 2013 року. Кількість пільговиків  

становить 33,1 відсотка. 

  Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету району  
станом на 01.10.2015 року  становила – 1594,6 тис. грн., по спеціальному фонду 
бюджету –0,8 тис. грн. Дебіторської заборгованості немає.          

 З резервного фонду районного бюджету спрямовано з початку цього  року – 
33,0 тис. грн. 

 

 

Начальник фінансового 

   управління                                                     Всеволод Ватаманюк 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 

до рішення районної ради 

від   20.10. 2015 року 

 

Звіт 

про виконання районного бюджету                                                                                                           

за 9 місяців   2015 року                                                                                              
                                                                                                                                            (тис. грн.) 

 

 

Код  платежу 

                 

                    

               Найменування доходів 

Затверджено 

на  2015 рік з 

урахуванням 

змін 

Виконано за 

9 місяців 

2015 року  

  

Загальний фонд 

  

11010000 Податок на доходи  фізичних осіб 12134,7 8310,9 

11020200 Податок на прибуток підприємств і організацій , що 

належать до комунальної власності 

        14,7     11,2 

21010000 Частина чистого прибутку, що вилучається до 

бюджету 

        3,0        3,9 

22020000 Плата за утримання дітей у школі- інтернаті       28,0      21,9 

22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та 

іншого майна, що знаходиться у комунальній 

власності 

      70,0      63,1 

24060300 Інші надходження          0,0        0,3 

  

Разом  власних доходів 

 

12250,4 

 

 

8411,3 

41020100 Базова дотація   9497,8 7123,5 

 

41020600 Стабілізаційна дотація  1357,3 1357,3 

41030000 Субвенції з Державного та обласного бюджетів  203464,5 146060,0 

  

 

Разом доходів загального фонду 

 

 

226570,0 

 

 

162952,1 

21110000   Спеціальний фонд 

  

Надходження від відшкодування  втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва 

 

 

0,0 

 

 

155,1 

 

25000000 

 

Власні надходження бюджетних установ 230,0 1232,4 

50110000 Цільові фонди, утворені органами місцевого 

самоврядування  

124,0 122,1 

41030000 Субвенції з державного та обласного бюджетів 696,4 733,8 

 Разом доходів спеціального фонду 1050,4 2243,4 

 Всього доходів загального і спеціального фондів  227620,4 165195,5 



 

 

Код 

функціональ

ної 

класифікації 

видатків 

 

 

Найменування видатків 

 

 

Затверджено  

на  2015 рік з 

урахуванням 

змін 

 

 

Виконано за 

9 місяців 

2015 року 

 Загальний фонд   

010000 Державне управління     1252,4      885,8 

070000 Освіта   88213,1  61644,9 

080000 Охорона здоров'я   23123,2  16689,2   

090000 Соцзахист та соцзабезпечення  102851,2  72189,2 

110000 Культура і мистецтво     6573,0    4646,8 

120000 Засоби масової інформації       873,5      576,9 

130000 Фізкультура і спорт     1143,9      817,5 

150000 Будівництво       550,0           - 

160000 Сільське господарство         30,0           - 

170000 Транспорт, дорожнє господарство       411,3       287,7 

240000 Цільові фонди        407,9       339,7 

250000 Видатки не віднесені до основних груп      1908,7       706,1 

 Всього видатків загального фонду 227338,2 158837,9 

 Спеціальний фонд   

070000 Освіта       619,8       894,1 

080000 Охорона здоров'я       150,0       198,3 

090000 Соцзахист населення         20,0       330,5 

110000 Культура і мистецтво         90,0         63,0 

130000 Фізична культура і спорт        -         11,6 

150000 Будівництво         50,0          - 

200000 Охорона навколишнього середовища                     - 

240000 Цільові фонди       120,0       120,0 

250000 Видатки не віднесені до основних груп       141,7       141,7 

 Всього видатків спеціального фонду      1191,5     1759,2  

 Разом видатків загального і спеціального фондів  228529,7  160597,1 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

апарату районної ради        Василь Нагірняк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



Додаток № 2 

до рішення районної ради 

      від 20.10.2015 р.  

 

ПЕРЕЛІК 

розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з якими виділено кошти з резервного 

фонду районного бюджету за  9 місяців 2015 року  

№ 

п/п 

 

 

Назва установи, 

якій виділено 

кошти 

Дата і номер  

розпорядження 

 

 

Сума (грн.) 

 

Назва заходів, на які 

направлено кошти 

Згідно 

розпоряд

же ння 

Фактич 

но 

профі- 

нансова

но 

1. Районна державна 

адміністрація 

17.03.2015 р.  №69 7000 7000 Матеріальна допомога:  

-жителю с-ща Верховина 

прис. Слупійка 

Шарваровському І.І. для 

відбудови житлового 

будинку, пошкодженого  

внаслідок пожежі в сумі 1,0 

тис.грн.; 

- жителю с. В.Ясенів 

Прокоп’юку Ю.В. для 

відбудови господарської 

будівлі, знищеної внаслідок 

пожежі в сумі 1,0 тис.грн.; 

- жителю с. Красник 

Матаржуку В.М. для 

відбудови господарської 

будівлі, знищеної внаслідок 

пожежі в сумі 1,0 тис.грн.; 

- жителю с. В.Ясенів прис. 

Довга Бощуку М.М. для 

будівництва господарської 

будівлі, знищеної внаслідок 

пожежі в сумі 2,0 тис.грн.; 

- жительці с-ща Верховина 

прис. Жаб’євський потік 

Мельник К.Д. для 

відбудови літньої кухні, 

пошкодженої внаслідок 

пожежі в сумі 2,0 тис.грн. 

 

2. Районна державна 

адміністрація 

23.04.2015р. №114 8000 8000 Матеріальна допомога:  

-жителю с. Яблуниця 

Федорчуку О.Т. на часткове 

відшкодування збитків, 



завданих пожежею в сумі 

2,0 тис.грн.;   

- жителю с. Красник 

Бойчуку М.І.на відбудову 

господарської будівлі, 

знищеної внаслідок пожежі 

в сумі 1,0 тис.грн.; 

- жительці с. Буковець 

Лесюк К.П. на відбудову 

житлового будинку, 

знищеного пожежею в сумі 

– 5,0 тис.грн.  

3. Районна державна 

адміністрація 

24.06.2015р. №208 4000 4000 Матеріальна допомога:  

-жителю с-ща Верховина, 

пр.. Слупійка Федончаку 

В.Д. на часткове відшко- 

дування збитків, завданих 

пожежею в сумі 2,0 

тис.грн.;   

- жит. с. Голови Пузарук 

М.Ю.на відбудову госпо 

дарської будівлі, знищеної 

внаслідок пожежі в сумі 2,0 

тис.грн.; 

 

4. Районна державна 

адміністрація 

13.08.2015р. №277 4000 4000 Матеріальна допомога:  

-жит. с. Гринява, пр.Кобила 

Співак П.М. для відбудови 

допоміжного господарсько- 

го комплексу, знищеного 

внаслідок пожежі в сумі в 

сумі 2,0 тис.грн.;   

- жительці с. В.Ясенів 

Зеленчук Г.І. для відбудови 

господарської будівлі, 

знищеної внаслідок пожежі 

в сумі 2,0 тис.грн. 

5. Районна державна 

адміністрація 

08.09.2015р. 5000 5000 Матеріальна допомога:  

-жит. с.Красник Зеленчуку 

М.Д. для відбудови житло- 

вого будинку, знищеного 

внаслідок пожежі.  

 



6.  Районна державна 

адміністрація 

15.10.2015 р.  

№ 373 

5000 5000 Матеріальна допомога: 

- жительці с.Грамотне 

Дроняк Н.Д. для відбудови 

житлового будинку, 

знищеного внаслідок 

пожежі. 

Всього спрямовано 33000  (тридцять три тисячі) гривень. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

апарату районної ради        Василь Нагірняк 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(тридцять друга сесія) 
 

   Р І Ш Е Н Н Я 

            

від 20 жовтня  2015 року 

селище Верховина 

 

Про внесення змін  

до районного бюджету 

на 2015 рік  

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України від 17.09.2015 р. № 704-VІІІ «Про внесення змін до Закону 

України «Про державний бюджет України на 2015 рік», статті 78 Бюджетного 

кодексу України, рішення обласної ради від 09.10.2015 р № 1777-39/2015 

протоколу засідання постійної комісії районної ради з питань бюджету і фінансів 

від 25.09.2015 р. № 113, від 30.09.2015 р. № 114, від 13.10.2015 р. № 115, від 

16.10.2015 р. № 116 та від 20.10.2015 № 117, районна рада  

 

вирішила: 

 

 1.Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України від 17.09.2015 р. №704-УІІІ «Про внесення змін до Закону України 

«Про державний бюджет України на 2015 рік» збільшити обсяг дохідної частини 

загального фонду районного бюджету за кодом бюджетної класифікації 41020600 

«Стабілізаційна дотація» на суму 1357300 гривень. 

 2.Збільшити бюджетні призначення головних розпорядників коштів районного 

бюджету на суму 1357300 гривень та спрямувати їх на виплату заробітної плати 

працівників бюджетної сфери: 

 2.1. Відділу освіти райдержадміністрації - 950600 грн. (КФКВ 070101 

«Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 2111-445000 грн., КЕКВ 2120 – 161400 грн., 

КФКВ 070401 «Позашкільні заклади освіти» КЕКВ 2111-76000 грн., КЕКВ 2120 – 

24600 грн., КФКВ 070802 «Методична робота» КЕКВ 2111-24000 грн., КЕКВ 2120 

– 6700 грн., КФКВ 070804 «Централізовані бухгалтерії» КЕКВ 2111-7500 грн., 

КЕКВ 2120 – 3200 грн., КФКВ 070805 «Групи централізованого обслуговування» 

КЕКВ 2111-11000 грн., КЕКВ 2120 – 3000 грн., КФКВ 130107 «Утримання 

спортивних шкіл» КЕКВ 2111-125000 грн., КЕКВ 2120 – 63200 грн.); 

 2.2. Відділу культури райдержадміністрації – 35700 грн. (КФКВ 110201 

 



«Бібліотеки» КЕКВ 2111-24400 грн., КЕКВ 2120 – 9000 грн., КФКВ 110202 «Музеї 

і виставки»  КЕКВ 2111-1300 грн., КЕКВ 2120 – 1000 грн.); 

 2.3. Районної державної адміністрації – 174700 грн. (КФКВ 081003 

«Централізовані бухгалтерії центральної районної лікарні» КЕКВ 2111 – 24786 

грн., КЕКВ 2120 –9314,грн., КФКВ 091204 «Територіальні центри» КЕКВ 2111-

103200 грн., КЕКВ 2120 – 37400 грн.); 

 2.4. Фінансового управління райдержадміністрації – 196300 грн. за КФКВ 

250313  КЕКВ 2620  для спрямування стабілізаційної дотації сільським бюджетам 

(Білоберізькому – 6100 грн., Буковецькому – 15000 грн., Замагорівському – 22100 

грн., Довгопільському – 15900 грн., Перехреснянському – 37300 грн., 

Стебнівському – 57300 грн., Устеріківському – 42600 грн.). 

 3.Відповідно рішення обласної ради від 09.10.2015 р. №1777-39//2015        

збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного бюджету за кодом 

бюджетної класифікації 41020600 «Стабілізаційна дотація» на суму 851200 

гривень. 

 4.Збільшити бюджетні призначення головних розпорядників коштів районного 

бюджету на суму 851200 гривень та спрямувати їх на виплату заробітної плати 

працівників бюджетної сфери: 

 4.1. Відділу освіти райдержадміністрації - 388771 грн. (КФКВ 070101 

«Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 2111,2120 – 301374 грн., КФКВ 070401 

«Позашкільні заклади освіти» КЕКВ 2111,2120 – 56446 грн., КФКВ 070802 

«Методична робота» КЕКВ 2111,2120 – 14420 грн., КФКВ 070804 «Централізовані 

бухгалтерії» КЕКВ 2111,2120 – 2867 грн., КФКВ 070805 «Групи централізованого 

обслуговування» КЕКВ 2111,2120 – 13664 грн.; 

 4.2. Відділу культури райдержадміністрації – 50745 грн. (КФКВ 110201 

«Бібліотеки» КЕКВ 2111, 2120 – 10585 грн., КФКВ 110202 «Музеї і виставки»  

КЕКВ 2111, 2120 – 860 грн., КФКВ 110204 «Палаци і будинки культури»  КЕКВ 

2111, 2120 – 31946 грн., КФКВ 110205 «Школи естетичного виховання»  КЕКВ 

2111, 2120 – 6209 грн.,  КФКВ 110502 «Централізовані бухгалтерії»  КЕКВ 2111, 

2120 – 1145 грн. ); 

 4.3. Районної державної адміністрації – 339320 грн. (КФКВ 091204 

«Територіальні центри» КЕКВ 2111,2120 – 22150 грн., КФКВ 091101 «Центри 

молоді» КЕКВ 2111,2120 –867 грн., КФКВ 080101 «Лікарні» КЕКВ 2111, 2120 – 

298803 грн., КФКВ 080600 «Фельдшерсько-акушерські пункти» КЕКВ 2111, 2120 

– 17500 грн.); 

 4.4. Районної ради – 17964 грн. за КФКВ 010116 КЕКВ 2111,2120;  

 4.5. Фінансового управління райдержадміністрації – 54400 грн. за КФКВ 

250313  КЕКВ 2620  для спрямування стабілізаційної дотації сільським бюджетам 

(Білоберізькому – 25700 грн., Буковецькому – 8400 грн., Перехреснянському – 

1100 грн., Стебнівському – 10800 грн., Яблуницькому – 8400 грн.). 

5.Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного бюджету за 

кодом бюджетної класифікації 41033900 «Освітня субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам» на суму 2830200 гривень. 

 6.Збільшити бюджетні призначення головного розпорядника коштів районного 

бюджету – відділу освіти райдержадміністрації на суму 2830200 гривень (КФКВ 

070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 2111-2100000 грн., КЕКВ 2120 – 392700 



грн., КФКВ 070202 «Вечірні (змінні) школи» КЕКВ 2111-42700 грн., КЕКВ 2120 – 

2100 грн., КФКВ 070301 «Загальноосвітні школи-інтернати» КЕКВ 2111-214500 

грн., КЕКВ 2120 – 78200 грн.). 

 Внести зміни до рішення районної ради від 16.09.2015 р. «Про внесення змін до 

районного бюджету на 2015 рік» , виклавши пункт 1 даного рішення в слідуючій 

редакції: 

 «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  передати зазначену субвенцію із загального фонду до 

спеціального фонду (бюджету розвитку) головному розпоряднику коштів 

районного бюджету - відділу освіти райдержадміністрації за КФКВ 150122 КЕКВ 

3132 для проведення капітального ремонту дитячого садка в селі Зелене». 

 7.Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного  бюджету за 

кодом бюджетної класифікації 41034200 «Медична субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам» на суму 546600 гривень. 

 8.Збільшити бюджетні призначення головного розпорядника коштів районного 

бюджету – райдержадміністрації на суму 546600 гривень (КФКВ 080101 «Лікарні» 

КЕКВ 2111-258700 грн., КЕКВ 2120 – 93100 грн., КФКВ 080300 «Поліклініки та 

амбулаторії» КЕКВ 2111-54600 грн., КЕКВ 2120 – 19600 грн., КФКВ 080600 

«Фельдшерсько – акушерські пункти» КЕКВ 2111-88700 грн., КЕКВ 2120 – 31900 

грн.). 

 9. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного  бюджету за 

кодом бюджетної класифікації 41037000 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, 

селищного і міських голів» на суму 1755321 гривень, спрямувавши їх головним 

розпорядникам коштів районного бюджету: 

- районній раді – 778812 грн. за КФКВ 250203 КЕКВ 2282; 

- районній державній адміністрації – 1800 грн. за КФКВ 250203 КЕКВ 2282 ; 

- фінансовому управлінню райдержадміністрації – 974709 грн. за КФКВ 250388 

КЕКВ 2620  для спрямування зазначеної субвенції сільським та селищному 

бюджетам (Бистрецькому – 43239 грн., Білоберізькому – 43946 грн., 

Буковецькому – 43433 грн., В.Ясенівському – 44488 грн., Головівському – 44735 

грн., Голошинському – 43041 грн., Гринявському – 43777 грн.,  Довгопільському 

– 44129 грн., Замагорівському – 43964 грн., Зеленському – 44028 грн., 

Ільцівському – 44322 грн., Красницькому – 43442 грн., Красноїльському – 44136 

грн., Кривопільському – 44177 грн., Криворівнянському – 44266 грн., 

Перехреснянському – 43155 грн., Пробійнівському – 43421 грн., Стебнівському – 

43379 грн., Устеріківському – 43438 грн., Хороцівському – 43470 грн., 

Яблуницькому – 44218 грн., Верховинському – 54505 грн.). 

 10.Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного бюджету за 

кодом 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 8610700 гривень, за 

кодом 41031000 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 



надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого 

пічного побутового палива і скрапленого газу» в сумі 34000 грн. та за кодом 

41035800 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 

надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних 

сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»  в сумі 210900 грн. 

11. Збільшити бюджетні призначення   головному розпоряднику коштів 

районного бюджету – управлінню праці та соціального захисту населення 

райдержадміністрації в сумі 8855600 гривень за КЕКВ 2730 (КФКВ 090401- 

4049900 грн., 090304 – 3200000 грн., 090305- 180000 грн., 090306 – 350000 грн., 

090406 – 34000 грн., 090307- 30800 грн., 090413 – 240000 грн., 091300 – 560000 

грн., 070303 – 210900 грн.) . 

12. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного                 

бюджету за кодом бюджетної класифікації 41036100 «Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей 

загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, а також для інвалідів І – ІІ групи з числа 

військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують 

поліпшення житлових умов» на суму 333500 грн. та передати зазначену субвенцію 

із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) головному 

розпоряднику коштів районного бюджету – районній державній адміністрації за 

КФКВ 150118 «Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій 

населення» КЕКВ 3121 для будівництва (придбання) житла для матері загиблого 

військовослужбовця Пацино М.В. Райдержадміністрації перерахувати кошти в 

сумі 333500 грн. управлінню житлово-комунального господарства та будівництва 

райдержадміністрації. 

13. Зменшити обсяг дохідної частини загального фонду районного                 

бюджету за кодом бюджетної класифікації 41035000 «Інші субвенції» на суму 

6000 грн. та відповідно видаткову частину загального фонду районного бюджету 

по головному розпоряднику бюджетних коштів - управлінню праці та соціального 

захисту населення за КФКВ 090417 КЕКВ 2730 – 5000 грн. та районній державній 

адміністрації за КФКВ 090412 КЕКВ 2730 – 1000 грн.  

14. Збільшити  обсяг дохідної частини загального фонду районного                 

бюджету за кодом бюджетної класифікації 41035000 «Інші субвенції» на суму 

120000 грн. та відповідно видаткову частину загального фонду районного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – районній державній 

адміністрації для проведення поточного ремонту автомобільної дороги Верхній 

Ясенів – Голови. 

15. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного 

бюджету по коду 41035000 «Інші субвенції» в сумі 717100 грн., спрямувавши їх 

головним розпорядникам бюджетних коштів: 

- фінансовому управлінню райдержадміністрації - 79100 грн. за КФКВ 

250380 КЕКВ 3220 для проведення співфінансування проектів, що реалізуються в 

рамках регіональної цільової програми впровадження в області ІІІ фази проекту 

ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду на 2015-2018 роки», 



спрямувавши їх: Ільцівському сільському бюджету – 30000 грн., Білоберізькому 

сільському бюджету – 30000 грн. та Перехресненському сільському бюджету – 

19100 грн. для реалізації зазначених проектів; 

- районній державній адміністрації – 70000 грн. за КФКВ 090802 КЕКВ 3110 
на виконання заходів «Регіональної цільової програми соціального захисту і 
підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
профілактики бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх на 2012-
2015 роки» для придбання житла особі з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування Ватаманюк Аліні Іванівні, жительці с.Білоберізка та 

500000 грн. за КФКВ 080101 КЕКВ 3132 для перекриття даху приміщення 
районної поліклініки в селищі Верховина; 

- відділу освіти райдержадміністрації - 50000 грн. за КФКВ 070201 КЕКВ 
3110 для зміцнення матеріально-технічної бази Верховинської загальноосвітньої 
школи; 

- відділу культури райдержадміністрації – 18000 грн. за КФКВ 110204 КЕКВ 

3110 на придбання котлів на твердому паливі для Будинків культури сіл Верхній 

Ясенів та Бистрець.  

16.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 4000 гривень 

та  бюджетні призначення головного розпорядника коштів районного бюджету за 

спеціальним фондом на суму 4000 грн. - районної державної адміністрації за 

КФКВ 240900 КЕКВ 2730  на здійснення фінансування заходів щодо 

мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення. 

17. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по відділі культури 

райдержадміністрації по загальному фонду, зменшивши їх за КФКВ 110103 КЕКВ 

2240 - 9500 грн., КЕКВ 2250 – 5500 грн. та відповідно збільшивши за КФКВ 

110204 КЕКВ 2240 на 15000 грн.  для оплати транспортних послуг за перевезення 

лісоматеріалів для проведення ремонту Будинку культури в с.Замагора.   

18. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по головному 

розпоряднику коштів районного бюджету – районній державній адміністрації: 

18.1 зменшити невикористані бюджетні призначення в сумі 116820 грн. по 

наступних районних програмах: 

- Комплексна програма перспектив агропромислового комплексу та 

розвитку сільських територій Верховинського району  – 30000 грн.; 

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

рамках програми розвитку культури Верховинського району на 2012-2016 роки – 

21820 грн.; 

- Програма розвитку туризму в  Верховинському районі – 10000 грн.; 

- Цільова програма фінансування мобілізаційних заходів та цивільного 

захисту населення у Верховинському районі – 50000 грн.; 

- Районна програма розвитку малого те середнього підприємництва у 

Верховинському районі – 5000 грн.; 



18.2 збільшити бюджетні призначення в сумі 116820 грн. за КФКВ 250404 

«Інші видатки» КЕКВ 2730 на реалізацію заходів Районної програми підтримки 

сімей військовослужбовців і працівників правоохоронних органів та членів 

добровольчих батальйонів, які беруть участь в Антитерористичній операції в 

східних областях України на 2015 рік. 

19. Врахувати в доходах загального фонду районного бюджету по коду 

4103500 «Інші субвенції»  субвенцію в сумі 36616 гривень від сільських бюджетів 

: 

- Зеленської сільської ради - 15000 грн. на проведення співфінансування 

Районної програми підтримки сімей військовослужбовців і працівників 

правоохоронних органів та членів добровольчих батальйонів, які беруть участь в 

Антитерористичній операції в східних областях України на 2015 рік; 

- Ільцівської сільської ради - 21616грн. (на проведення співфінансування 

Районної програми підтримки сімей військовослужбовців і працівників 

правоохоронних органів та членів добровольчих батальйонів, які беруть участь в 

Антитерористичній операції в східних областях України на 2015 рік – 10000 грн. 

та 11616 грн. на утримання   керівників гуртків Центру дитячо - юнацької 

творчості . 

           Укласти договір між Верховинською районною радою та Зеленською і 

Ільцівською сільськими радами про передачу коштів між місцевими бюджетами. 

20. Збільшити бюджетні призначення головних розпорядників коштів на 

суму 36616 гривень, з них: 

 – районної державної адміністрації – 25000 грн. за КФКВ 250404 КЕКВ 

2730 на реалізацію Районної програми підтримки сімей військовослужбовців і 

працівників правоохоронних органів та членів добровольчих батальйонів, які 

беруть участь в Антитерористичній операції в східних областях України на 2015 

рік; 

- відділу освіти райдержадміністрації – 11616 грн. за КФКВ 070401 КЕКВ 

2111,2120 . на утримання   керівників гуртків Центру дитячо-юнацької творчості. 

 21. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по районній раді по 

загальному фонду, зменшивши їх за КФКВ 010116 КЕКВ 2240 на суму 5000 

гривень та відповідно збільшивши за КФКВ 250404 КЕКВ 2240 (Районна 

програма розвитку місцевого самоврядування, орієнтованого на громаду ) для 

виготовлення фотоальбомів депутатам районної ради VІ демократичного 

скликання.   

22. Зменшити невикористані бюджетні призначення по головному 

розпоряднику коштів районного бюджету – районній державній адміністрації в 

сумі 5000 грн. по Районній програмі підвищення ефективності системи 

державного управління народногосподарським комплексом району та відповідно 

збільшивши їх по Комплексній програмі «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». 

        23. Перепланувати невикористані бюджетні призначення по головному 

розпоряднику коштів районного бюджету – районній державній адміністрації, 

передбачені по Цільовій програмі фінансування мобілізаційних заходів та 



цивільного захисту населення у районі в сумі 57900 грн., зменшивши їх за КФКВ 

250404 КЕКВ 2210 та відповідно збільшивши їх за КФКВ 250344 КЕКВ 2620. 

         24. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації 

(В.Ватаманюк) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних 

розпорядників коштів районного бюджету з врахуванням їх пропозицій щодо  

розподілу за функціональною та економічними ознаками.  

25.  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 

( тридцять друга сесія ) 
 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  20 жовтня 2015 року  

селище Верховина  
 

Про організацію проведення народного віча 

з приводу відзначення 73-ї річниці створення  

УПА та  Дня захисника України  

 

  14 жовтня 2015 року, на свято Покрови Пресвятої Богородиці,  у 

селищі Верховина проведено на вкрай низькому організаційному рівні народне 

віче з нагоди відзначення 73-ї річниці створення УПА та Дня захисника України, 

встановлене Указом Президента України з метою вшанування мужності і героїзму 

захисників незалежності та територіальної цілісності України. 

 З цього приводу парафіяни Греко-Католицької Церкви звернулися із Заявою 

до керівників району О.Лютого та І.Маківничука, в якому висловлюють 

стурбованість і занепокоєння ситуації, яка склалася під час заходів, що відбулися 

14 жовтня на свято Покрови Пресвятої Богородиці та День захисника України в 

селищі Верховина, просять дати оцінку обставинам, що призвели до порушення 

даного питання та недопустимість в майбутньому подібних фактів, а також 

враховувати думку парафіян греко-католицької громади та залучати їх до участі в 

масових заходах.  

           Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги рекомендацію постійної 

комісії районної ради з питань національного і духовного відродження, культури 

та засобів масової інформації, районна рада 
 

                                                 вирішила: 
 

1. Рекомендувати голові райдержадміністрації О.Лютому: 

1.1. За незадовільну організацію проведення народного віча з нагоди 

відзначення 73-ї річниці створення УПА та Дня захисника України здійснити 

організаційно-кадрові рішення до відповідальних за проведення даного заходу 

працівників. 

1.2. Про прийняті рішення інформувати районну раду на черговій сесії. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

ради з питань національного і духовного відродження, культури та засобів масової 

інформації (О.Чубатько). 

 

Голова районної ради                                                        Іван Маківничук 

 



            

 

 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(тридцять друга сесія) 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 20 жовтня 2015 року 

селище Верховина 
 

Про підсумки виконання програми 

соціально-економічного та культурного 

розвитку Верховинського району 

за 9 місяців 2015 року 

 

За звітний період в галузі промисловості працювало дев’ять  підприємств, 

якими реалізовано промислової  продукції на суму 17093,9 тис.грн. Темп  росту  

обсягу  реалізації  продукції  проти   минулого  року  склав  185,1 відс.  

Збережено чисельність поголів’я ВРХ. Спеціалісти відділу 

агропромислового розвитку беруть участь в розробці інвестиційного проекту 

щодо створення молокопереробного пункту в одному з сіл району. 

 Забезпечено участь товаровиробників району в роботі 27 Міжнародної 

виставки «Агро-2015» та «Фермер України» в місті Києві. 

 Спеціалістами відділу агропромислового розвитку спільно з працівниками 

державної податкової інспекції, працівниками  лісової охорони лісогосподарських 

підприємств району проведена робота щодо забезпечення дотримання порядку 

заготівлі дикоростучих ягід та грибів. 

З початку 2015 року надано короткотермінові безвідсоткові кредити за 

рахунок коштів, передбачених Програмою розвитку малого та середнього 

підприємництва в районі на 2015-2016 роки на суму 115 тис. гривень трьом 

суб’єктам підприємницької діяльності для реалізації поданих бізнес-планів. 

Виконуються завдання з будівництва об’єктів житла, торгівлі, громадського 

харчування. Ведуться ремонтні роботи в закладах медицини та культури, 

дошкільних закладах, проводиться ремонт ліній електропередач в смт. Верховина, 

селах Рівня, Ільці, Красник.  

 Проведено низку культурно-мистецьких заходів з відзначення державних та 

релігійних свят, пам’ятних і ювілейних дат. 

 За сприянням служби зайнятості працевлаштовано за 9 місяців на вільні та 

новостворені робочі місця 804 особи, що більше в порівнянні з відповідним 

періодом минулого року на 39 осіб. 

Здійснювалася підтримка найуразливіших верств населення. Виплата всіх 

видів державних соціальних допомог проводиться у звітному місяці, 

заборгованості  немає. Забезпечено своєчасну виплату  заробітної плати та пенсій.  



Працює центр надання адміністративних послуг з видачі документів 

дозвільного характеру, реєстрації декларацій та надання практичних консультацій 

суб’єктам підприємницької діяльності. 

19-20 вересня було проведено ІІ Гуцульський бізнес-форум для залучення 

інвестицій та налагодження перспективних економічних взаємин з діловими 

партнерами. 

З урахуванням вищенаведеного, районна рада  

вирішила: 

1.Інформацію про виконання програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Верховинського району за 9 місяців 2015 року взяти до 

відома (додається).  

2. Управлінням та відділам райдержадміністрації, виконкомам селищної та 

сільських рад сконцентрувати всі наявні ресурси на розв’язання тих невирішених 

питань, які мають місце за результатами роботи господарського комплексу району 

за підсумками 9 місяців звітного року. 

3. Постійним комісіям районної ради брати активну участь у втіленні в 

життя заходів щодо реалізації програми соціально-економічного і культурного 

розвитку району на 2015 рік з питань, що належать до їх відання, вносити 

пропозиції і рекомендації при розгляді ходу її виконання на засіданнях колегії 

районної державної адміністрації. 

4.Рекомендувати райдержадміністрації щорічно визначати пріоритетну 

програму та звітувати про її реалізацію. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Довідка 

про підсумки  виконання програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Верховинського району за 9 місяців 2015 року 

 

Промисловість  

        Протягом січня - вересня 2015 року промисловими підприємствами району 

реалізовано продукції на 17093,9 тис. грн., що в розрахунку на одну особу 

населення складає 562,3 грн. В структурі реалізованої продукції за промисловими 

групами 67,9 відс. становили товари проміжного споживання (деревообробка), 

32,0 відс. - споживчі  товари  короткострокового використання (чаї, хліб), 0,1 відс. 

- інвестиційні товари (РЕМ). Темп росту обсягу реалізації продукції проти 

відповідного періоду минулого року склав 185,1 відс. Сім із дев’яти підприємств 

забезпечили збільшення обсягу реалізації. Основні види продукції підприємств 

деревообробної галузі: пиломатеріали обрізні, заготовка для євро піддонів, брус 

будівельний, фальш брус, підлогова  дошка, вагонка. ТзОВ «Верховинка» 

виготовляє гуцульські фіто чаї, які мають лікувально - профілактичну, 

загальнозміцнюючу та  імунностимулюючу дію, є високовітамінними. Обсяги 

реалізації продукції в порівнянні  з  відповідним періодом минулого року по 

даному підприємству зросли в 6,7 рази. В структурі реалізації серед 

деревообробних підприємств найбільша питома вага продукції ТзОВ СП «Крона» 

(22,1 відс.), районного  лісгоспу (21,3 відс.), ДП «Гринявське лісове господарство» 

(16,3 відс.). Сумарний обсяг продукції цих підприємств займає 59,7  відс.  від  

загального обсягу, а темп росту до відповідного періоду минулого року склав 

143,5  відс. Протягом січня – вересня промисловими підприємствами  сплачено до 

бюджету 9099,4 тис.грн. платежів, в  тому числі до місцевого - 2819,9 тис.грн. 

Середньомісячна заробітна плата одного працівника середньооблікової 

чисельності склала 2851 грн., в еквіваленті повної зайнятості – 3189  грн. 

Сільське господарство 

Протягом 9 місяців 2015 року  відділ агропромислового розвитку 

райдержадміністрації здійснював роботу згідно затвердженого плану роботи, 

планів роботи райдержадміністрації та департаменту агропромислового розвитку 

облдержадміністрації. 

Основна увага була спрямована на реалізацію державної політики в галузі 

сільського господарства, надання різного виду консультативних послуг, 

практичної допомоги сільськогосподарським товаровиробникам району, 

забезпечення функціонування аграрного ринку. 

      До складу аграрного комплексу району входить 46 фермерських господарств, 

товариство з обмеженою відповідальністю «Водограй», КСП «Заготівельник», 

близько 11 тисяч  господарств населення. 

Загальна площа сільськогосподарських угідь району становить 32 тисячі 

гектарів, з них пасовища – 19 тисяч гектарів, сінокоси - 11 тисяч гектарів, рілля – 

871 гектар. 

Поголів’я великої рогатої худоби  в господарствах всіх форм власності 

становить 20,3 тисячі голів ( в тому числі корів – 9,5 тисячі голів), свиней – 9,4 

тисячі голів, овець і кіз – 3,1 тисяча голів, 1,1 тис. коней.  



 Виконуються заходи щодо реалізації основ положень урядових документів по покращенню фінансового 

становища аграрного сектору економіки та розвитку кооперативного руху на селі.   

6 травня 2015 року забезпечено проведення наради у голови райдержадміністрації з керівниками лісових 

господарств, НПП «Верховинський», відділу Держземагенства, відділу архітектури та містобудування і відділу 

агропромислового розвитку з розроблення схеми планування території району, використанню лісів та полонин . 

7 травня 2015 року спеціалісти відділу взяли участь в проведенні другої виставки коней гуцульської 

породи, співорганізатором якої виступив НПП «Верховинський». 

Підготовлено звернення до голів комітетів Верховної Ради України щодо зміни ставок орендної плати за 

використання пасовищ – полонин. 

Спільно з управліннями та відділами райдержадміністрації забезпечено організацію проведення другого 

Гуцульського бізнес-форуму. 

         Здійснюються заходи щодо збільшення поголів’я овець. Державне 

підприємство „ Гринявське лісове господарство” закупило 34 голови овець. На 

даний час в господарстві налічується більше 100 голів овець. 

 Спеціалісти відділу беруть участь в розробці інвестиційного проекту щодо 

створення молокопереробного пункту в одному з сіл району. 

 Забезпечено участь товаровиробників району в роботі 27 Міжнародної 

виставки «Агро-2015» та «Фермер України» в місті Києві. 

 Спеціалістами відділу спільно з працівниками державної податкової 

інспекції, працівниками  лісової охорони лісогосподарських підприємств району 

проведена робота щодо забезпечення дотримання порядку заготівлі дикоростучих 

ягід та грибів. 

Будівництво 
№ 

п/п 

Назва об’єкту Короткий опис примітка 

1 Відділ освіти 

райдержадміністрації 

Перекриття даху навчального корпусу у 

Верхньоясенівській ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 

198 000 грн. 

Виконано 

2 Відділ освіти 

райдержадміністрації 

Влаштування облицювальних робіт зовнішніх 

стін Перехреснянської ЗОШ І-ІІ ступенів на 

суму 197 800 грн. 

Виконано 

3 Відділ освіти 

райдержадміністрації 

Встановлення водостічних труб у 

Перехреснянській ЗОШ І-ІІ ступенів на суму 

56 300 грн. 

Виконано 

4 Відділ освіти 

райдержадміністрації 

Влаштування внутрішнього санвузла у 

Бистрецькій ЗОШ І-ІІ ступенів на суму 99 000 

грн. 

Виконано 

5 Відділ освіти 

райдержадміністрації 

Влаштування внутрішнього санвузла у 

Замагорівській ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 

78 000 грн. 

Виконано 

6 Відділ освіти 

райдержадміністрації 

Будівництво приміщення для зберігання дров у 

Великоходацькій ЗОШ І-ІІ ступенів на суму 

Виконано 



34 000 грн. 

7 Відділ освіти 

райдержадміністрації 

Часткова оплата за поточний ремонт актового 

залу у Криворівнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів на 

суму 29 700 грн. 

Виконано 

8 Відділ                                           

освіти  райдержадміністрації 

Часткова оплата за перекриття даху 

пришкільного інтернату у Бистрецькій ЗОШ І-ІІ 

ступенів на суму 29 700 грн. 

Виконано 

9 Верховинська селищна рада Реконструкція вуличного освітлення в селищі 

Верховина на суму 129 645 грн. 

Виконано 

10 Яблуницька сільська рада Капітальний ремонт вуличного освітлення в селі 

Яблуниця на суму 98 418 грн. 

Виконано 

11 Пробійнівська сільська рада Капітальний ремонт приміщення сільської ради 

на суму 210 184 грн. 

Виконано 

12 Стебнівська сільська рада Капітальний ремонт приміщення сільської ради 

на суму 72 438 грн. 

Виконано 

13 Красницька сільська рада Капітальний ремонт сходової клітки будинку 

культури в будинку культури в селі Красник на 

суму 30 266 грн. 

Виконано 

 

 

14 Красницька сільська рада Капітальний ремонт вуличного освітлення в селі 

Красник на суму 20 631 грн. 

Виконано 

15 Криворівнянська сільська рада  Капітальний ремонт вуличного освітлення на 

присілку  Царина в  селі Криворівня  на  суму 7  

927 грн. 

Виконано 

16 Ільцівська сільська рада Капітальний ремонт адмінприміщення сільської 

ради на суму 56 816 грн. 

Виконано 

17 Кривопільська сільська рада Капітальний ремонт адмінприміщення сільської 

ради (заміна вікон) на суму 73 366 грн. 

Виконано 

18 Верховинська селищна рада Капітальний ремонт НВК  (заміна вікон і 

дверей) в селищі Верховина на суму 95 000 грн. 

Виконано 

19 Верховинська селищна рада Капітальний ремонт комунальних доріг на суму 

40 123 грн. 

Виконано 

20 Голівська сільська рада Капітальний ремонт комунальної дороги до 

присілку Середній Грунь в селі Чорна Річка на 

суму 32 046 грн. 

Виконано 

21 Криворівнянська сільська рада Капітальний ремонт комунальних доріг на суму 

43 561 грн. 

Виконано 

22 Відділ освіти 

райдержадміністрації 

Капітальний ремонт санвузлів в Красноїлівській 

ЗОШ на суму 50 000 грн. 

Виконано 

23 Відділ освіти 

райдержадміністрації 

Капітальний ремонт санвузлів у 

Верховинському ліцею на суму 20 570 грн. 

Виконано 

24 Відділ освіти 

райдержадміністрації 

Капітальний ремонт ДНЗ «Червона шапочка» в 

с. Криворівня на суму 58 000 грн. 

Виконано 

25 Відділ освіти 

райдержадміністрації 

Поточний ремонт огорожі Грамітнянської ЗОШ 

на суму 11 552 грн. 

Виконано 

26 Відділ освіти 

райдержадміністрації 

Поточний ремонт пришкільного інтернату 

Буковецької ЗОШ на суму 41 300 грн. 

Виконано 

27 Відділ освіти 

райдержадміністрації 

Поточний ремонт та влаштування вікон та 

дверей в Довгопільській ЗОШ на суму 10 140 

грн. 

Виконано 

28 Відділ освіти 

райдержадміністрації 

Модернізація котла та ремонт системи опалення 

в Бистрецькій ЗОШ на суму 222 000 грн. 

Виконано 

29 Верховинська селищна рада Капітальний ремонт дитячого садка «Сонечко» 

в селищі Верховина на суму 74 787 грн. 

Виконано 



30 Верхньоясенівська сільська 

рада 

Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. 

Рівня на суму 10 372 грн. 

Виконано 

31 Ільцівська сільська рада Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. 

Ільці на суму 49 467 грн. 

Виконано 

32. Красноїлівська сільська рада Будівництво берегоукріплювальних споруд на 

р.Дідушкова в с. Криворівня на суму 467 106 

грн. 

Виконано 

 

Підприємництво. 

Розвиток малого підприємництва є одним з важливих напрямків державної 

політики у стабілізації економіки та перспективи її розвитку. У зв’язку з 

природними особливостями району, велика  кількість суб’єктів господарювання  

зайнята в деревообробній галузі та у сфері туризму. Станом на 01.10.2015 року 

загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності в районі налічує 1366 

осіб, а саме: 388 – юридичних осіб та 978 – фізичних осіб - підприємців. 

Рішенням районної ради від 05 січня 2015 року  прийнято ,,Програму 

розвитку малого та середнього підприємництва в Верховинському районі на 2015-

2016 роки”. Дана Програма сформована відповідно до вимог Закону України ,,Про 

розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, 

планом заходів якої на 2015 рік передбачено кошти в сумі 195 тисяч гривень для 

надання безвідсоткових кредитів та реалізації плану заходів по даній програмі. 

22 жовтня 2015 року відбулося чергове засідання координаційної ради з 

питань розвитку підприємництва на якому розглядалися бізнес-проекти, подані 

підприємцями району для  розвитку власного бізнесу. Визначено переможців на 

кращий бізнес-проект та рекомендовано надано короткотермінові безвідсоткові 

кредити  за рахунок коштів, передбачених на виконання «Програми розвитку  

малого та середнього підприємництва в Верховинському районі на 2015-2016 

роки»» на суму 115 000 гривень трьом суб’єктам підприємницької діяльності для 

реалізації поданих бізнес-планів. 

На поліпшення підприємницького середовища в районі, впровадження шляхів 

та механізмів вдосконалення, спрощення процедур отримання дозвільних 

документів, спрямована робота центру надання адміністративних послуг. Одним з 

пріоритетів центру надання адміністративних послуг є упорядкування дозвільних 

процедур, необхідних для відкриття об'єктів бізнесу та здійснення господарської 

діяльності, скорочення витрат часу суб'єктами господарювання на отримання 

документів дозвільного характеру шляхом організації роботи видачі дозволів, 

довідок, погоджень за принципом ,,єдиного вікна”.  

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність. 

 Обсяг капітальних інвестицій за шість місяців цього року склав  12542 тис. 

грн. В розрахунку на одну особу цей показник становить 412,6 грн. 

З початку цього року на території району прийнято в експлуатацію 17 

приватних будинків загальною площею 2,3 тис. м2, з них  у сільській місцевості – 

9 будинків на 1,1 тис. м2. Середній розмір помешкання склав 129 м2 проти 138 м2 

по області. Також з початку року прийнято в експлуатацію магазин – кафетерій  та 

берегоукріплювальні споруди. 

Станом на 1 липня звітного року в економіку району іноземними 

інвесторами з 4 країн світу вкладено 3,2 млн. дол. США прямих іноземних 



інвестицій (акціонерного капіталу). Зменшення капіталу за цей період становить 

197,4 тис. дол. США за рахунок курсової різниці. Основними інвесторами району 

залишаються нерезиденти з Кіпру, частка яких складає 75,9 % загального обсягу 

вкладень. Привабливими для інвесторів є підприємства промисловості, де 

зосереджено 92,4 % іноземного капіталу.  

Туристична галузь. 

Районна Програма розвитку туризму на 2013-2020 роки, затверджена 
рішенням сесії районної ради від 03.02.2014 року "Про затвердження районних 
програм". Основною метою Програми є здійснення заходів, спрямованих на 
розвиток туристичної галузі, забезпечення умов для повноцінного функціонування 
суб’єктів туристичної діяльності, залучення інвестицій, створення високоякісного 
туристичного продукту, здатного конкурувати на ринку туристичних послуг, 
забезпечення збільшення надходження коштів до районного, селищного та 
сільських бюджетів від туристичної діяльності. Для реалізації програмних завдань 
закладено кошти в сумі 25 тис. грн.  

  Найбільшою базою в районі для прийому туристів і екскурсантів є 

лікувально-оздоровчий комплекс „ Верховина” обласного підприємства „ Івано-

Франківськтурист”, який одночасно може прийняти 280 осіб.  

Власниками приватних садиб району з початку сплачено до бюджету коштів 

на суму 9,6 тис.грн. 

 Спеціалістами центру зайнятості постійно проводиться активна 

роз'яснювальна робота серед безробітних. Протягом поточного року організовано 

24 семінари  з питань організації зеленого туризму. На замовлення роботодавців в 

2015 році направлено на навчання 14 агентів з організації туризму. 

За сприянням департаменту міжнародного співробітництва, євроінтеграції та 

розвитку туристичної інфраструктури облдержадміністрації  виділено 10,0 тис. 

грн. для двох туристично-інформаційних стендів на Кривопільському та 

Буковецькому перевалі. 

Представники туристичної галузі району 10 червня цього року прийняли 

участь у засіданні Громадської ради з питань міжнародного співробітництва і 

туризму при департаменті міжнародного співробітництва, євроінтеграції та 

розвитку туристичної інфраструктури і Наглядової ради з реалізації проекту 

«Івано-Франківська область - край для туризму», де вибороли конкурсний відбір 

для будівництва центру гостинності. 

Громадською організацією «Карпатська агенція розвитку туризму» 

планується будівництво туристично-інформаційного центру «Чорногора» в селищі 

Верховина. В даний час ведеться робота з пошуку земельної ділянки. 

Сектором туризму та охорони навколишнього природного середовища 

райдержадміністрації спільно з НПП «Верховинський» розробляються туристичні 

маршрути до мінеральних джерел району. 

Також, в процесі розроблення туристичний маршрут відомого фільму «Тіні 

забутих предків». 

Придбано матеріали для знакування туристичних маршрутів: хребет 

Магурка селище Верховина та гору Писаний Камінь села Буковець. 



Для залучення більшої кількості відвідувачів району в серпні поточного 

року проведено «Фестиваль гуцульської кухні» в селищі Верховина. 

Планується продовжити проведення сертифікації агроосель району  щодо 

більш якісного надання туристичних послуг відпочиваючим. 

29 вересня в актовому залі райдержадміністрації проведено засідання фокус-

групи за участю підприємців туристичної галузі району. Метою засідання було 

визначення формату та передумов започаткування роботи он-лайн 

юридичної консультації для надавачів туристичних послуг, передбаченої 

проектом "Івано-Франківська область - край для туризму", що співфінансується 

ЄС. 

Також, в рамках даного проекту, з нагоди святкування Дня туризму, було 

нагороджено спільними грамотами голови облдержадміністрації та голови 

обласної ради ряд власників приватних садиб та спеціалістів туристичної галузі 

району. 

Потребу в спеціалістах туристичного бізнесу забезпечує Верховинський 

коледж туризму і готельного господарства Державного вищого навчального 

закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. 

Коледж готує таких спеціалістів: 

 референт з основної діяльності (туризм); 

 оператор автоматизованого розрахунку в готелі; 

 фахівець з готельного обслуговування; 

 фахівець туристичного обслуговування; 

 адміністратор; 

 адміністратор - черговий; 

 організатор подорожей, екскурсій. 

 

Населення і ринок праці 

Середня чисельність наявного населення становить 30,4 тис.грн., в тому 

числі міського – 5,8 тис.осіб, сільського – 24,6 тис.осіб. 

У пошуках роботи до служби зайнятості району протягом  дев’яти  місяців 

2015 року звернулося 1136  незайнятих осіб.  Рівень безробіття в районі станом на 

1 жовтня  цього року склав 3,98 відс. до працездатного населення, що більше на 

0,12 відс. проти відповідного періоду минулого року. 

В районному центрі зайнятості перебуває на обліку 709 безробітних 

громадян. Серед безробітних громадян питома вага з повною вищою освітою 

складає 8%, з базовою вищою освітою та неповною вищою освітою – 16%, з 

професійно-технічною освітою – 33%. 

За сприянням служби зайнятості працевлаштовано за 9 місяців на вільні та 

новостворені робочі місця 804 особи, що більше в порівнянні з відповідним 

періодом минулого року на 39 осіб, в тому числі : 16 осіб – шляхом надання 

одноразової виплати допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою 

діяльністю, 44 особи – шляхом виплати компенсації витрат роботодавцю в розмірі 

єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове  державне соціальне 

страхування на випадок безробіття. 



З метою розширення інформації до громадян, які звертаються до послуг 

центру зайнятості щодо забезпечення правильного підбору з врахуванням їхніх 

здібностей, центром зайнятості надаються безкоштовні профорієнтаційні послуги. 

Протягом  дев’яти місяців звітного року закінчили професійне навчання 88 

осіб, з яких працевлаштовано  80 осіб. Навчання проводиться під замовлення 

роботодавців за робітничими професіями актуальними на ринку праці. З початку 

року в громадських роботах взяла участь 491 особа. 

Освіта 

 Відповідно до Конституції України, вимог законів України «Про освіту», 

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

правових документів в районі функціонує мережа закладів освіти на 2015-2016 

н.р.: 

- 34 денні загальноосвітні школи, в т.ч. ліцей, школа-інтернат, три навчально-

виховні комплекси із загальною кількістю учнів 3882; 

- вечірня школа – 217 учень; 

- 2 позашкільні заклади (дитячо-юнацька спортивна школа, Верховинський 

Будинок школяра), в яких займаються у вільний від уроків час 929 дітей; 

- 18 дошкільних закладів (дитсадки та три навчально-виховні комплекси), в 

яких виховуються та здобувають дошкільну освіту 853 дітей.  

          Для підготовки до школи дітей п’ятирічного віку в населених пунктах, де 

відсутні  ДНЗ, діють 12 підготовчих груп при школах, де займаються  97 дітей. 

Для дітей, які  проживають на віддалених високогірних присілках, 

функціонують пришкільні інтернати при 11 школах, в т.ч. з постійним 

перебуванням -7, з сезонним – 4, в яких проживає 243 учні. 

Для учнів і педагогічних працівників, які проживають більше 3-х кілометрів 

від закладу освіти організовано підвезення 15 шкільними автобусами, на даний 

час потребують підвезення  1302 учнів /підвозиться шкільним автобусом  1150/, 

вчителів /підвозиться 108/. Відсоток підвезення учасників навчально-виховного 

процесу складає 94%. 

Для 25 дітей, які потребують корекції фізичного розвитку, організовано  

індивідуальне навчання вдома.  

Отже, в районі створені всі умови для здобуття якісної освіти кожної 

дитини, незалежно від місця проживання. 

Протягом  9-ти місяців  2015 року 8 учням-сиротам виплачено допомогу по 

досягненню ними 18-ти річного віку в розмірі 1810 грн. на особу. Загальна сума 

виплат складає 14480 грн. 

В школах району організовано безоплатне харчування, зокрема: 1503 учні 1-

4-х класів харчувалися  з розрахунку 8 грн. на одну дитину /100 %/; 

985 учнів 5-11-х класів із малозабезпечених сімей згідно поданих 

документів з розрахунку 8 грн. на одну дитину /забезпечено 100% від потреби/. 

Діти пільгових категорій - 44 сироти та позбавлені батьківської опіки, 

харчувалися з розрахунку 16 грн. на одну дитину в робочі дні. 

За 9 місяців  2015 року  в галузі освіти виконано такі роботи: 

- поточний ремонт огорожі  Грамітнянської ЗОШ І-ІІ ступенів – 11552,4 

грн.; 



- поточний ремонт та заміна віконних блоків у Верховинському НВК -50 

тис.грн.; 

- поточний ремонт пришкільного інтернату в Буковецькій ЗОШ І-ІІ 

ступенів – 41300 грн.; 

- поточний ремонт та влаштування вікон і дверей у Довгопільській ЗОШ 

І-ІІІ ступенів - 10140 грн. 

- поточний ремонт внутрішнього санвузла у Верховинському ліцеї -29489 

грн.; 

- поточний ремонт внутрішнього санвузла Красноїльської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів – 19158 грн.; 

- капітальний ремонт ДНЗ «Червона шапочка» с. Криворівня -58 тис.грн.; 

- модернізація котла та ремонт системи опалення у Бистрецькій ЗОШ І-ІІ 

ступенів – 220 тис.грн.; 

 Для сталої роботи освітніх закладів в осінньо-зимовий опалювальний період 

завезено 3342 м. куб. дров, із запланованих 3482 м. куб. та вживаються заходи 

щодо забезпечення паливом у повному обсязі. 

Охорона здоров’я. 

На даний час в районі функціонує 151 стаціонарне ліжко: при центральній 

районній лікарні – 131 ліжко, в Яблуницькій дільничній лікарні -10 ліжок, в 

Білоберізькій  дільничній лікарні – 10 ліжок, де лікуються хворі терапевтичного 

профілю. 

Крім цього, функціонують ще денні стаціонари: у Красноїлівській 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини (далі АЗПСМ) – 5 ліжок, у 

Зеленській АЗПСМ – 5 ліжок, Яблуницькій  дільничній лікарні (далі Д/Л) – 10 

ліжок, Білоберізькій Д/Л – 5 ліжок та при поліклініці Верховинської  центральної 

районної лікарні – 15 ліжок.  

Медичними закладами обслуговується 30341 особа, з них дорослого 

населення – 22362, дітей до 18р. – 7979, сільського населення – 24638. 

План виконання ліжкоднів по району виконано на 100,8% проти 97,0% в 

минулому році. 

В стаціонарах району проліковано за 9 місяців 2015 р. 4024 хворі проти 3991 в 

минулому році, а у  денних стаціонарах - 1383 хворих проти 1349 в минулому 

році. 

За 9 місяців 2015 р. народилось 324 немовлят проти 404 за минулий рік. 

Показник народжуваності становить 10,7 (на 1 тис. нас.) проти 13,4 в минулому 

році. Померло протягом 9 місяців 2015 р. 276 осіб проти 270 за минулий рік. 

Смертність  населення  становить 9,1 (на 1 тис. нас.)  проти 8,9 в минулому році. 

За  9 місяців 2015 року померло 2 дітей до 1 року проти 4 в минулому році. 

Показник  малюкової  смертності  становить  4,8‰ проти 9,8‰ в минулому році.  

Природний приріст населення  становить  +1,6 проти +4,4 в минулому році. 

План по виконанню заготівлі донорської крові за 9 місяців 2015р. становить 

55% проти 60,8% в минулому році. 

За 9 місяців 2015 р. поступило бюджетних коштів на загальну суму 16731,7 

тис. грн. або 551,45 грн. на одного жителя району.  

На заробітну плату на рік заплановано 14966,7 тис.грн., а було 

профінансовано за 9 місяців 2015 р. – 14750,4 тис. грн.  



Для надання медичної допомоги населенню району за 9 місяців 2015 р. на 

медикаменти використано 406,4 тис. грн., що на одного хворого становить 7,50 

грн., в тому числі: 

1. Програма цукровий і нецукровий діабет заплановано на  2015 р.- 10000 грн., 

використано  за 9 місяців 2015 р.  – 5165 грн. 

2. На Програму і централізовані заходи боротьби з туберкульозом  заплановано 

на 2015 р. 18000 грн., використано за 9 місяців 2015 р.  – 7173 грн. 

3. На Програму боротьби з СНІДом на 2015 рік заплановано – 8000 грн., за 9 

місяців 2015 р. використано – 3171 грн. 

4. На Програму боротьби з онкозахворюваннями на 2015 рік заплановано 

10000 грн., за 9 місяців 2015 р. використано 4451,0 грн. 

5. На харчування хворих  з районного бюджету використано  – 95,7 тис.  грн., 

що на одного стаціонарного хворого становить 5,64 грн. 

Проблемні питання охорони здоровяۥ 

1.  Придбання біохімічних аналізаторів, мікроскопів, сухожарових шаф, 

термостатів, фотоелектроколориметрів, центрифуг. 

2.  Придбання комп’ютерної техніки для ЦРЛ. 

3.  Поновлення фізіотерапевтичної апаратури. 

4.  Недостатність лікарських кадрів: педіатрів, неонатологів. 

5.  Проведення ремонтних робіт: 

- перекриття даху котельні у Верховинській ЦРЛ ; 

- здійснити капітальний ремонт із перекриттям даху водонасосної станції 

ЦРЛ ; 

- здійснити облаштування приміщення для зберігання дров біля котельні 

ЦРЛ ; 

- здійснити ремонт кухні в Яблуницькій д/л ; 

- провести капітальний ремонт ФАПу  с. Довгополе,  В.Ходак. 

Культура 

Відділом культури і мистецтв райдержадміністрації проводилась відповідна 

культурно-мистецька робота щодо забезпечення виконання Програми розвитку 

культури  Верховинського району на 2012-2016 роки. Мета програми – розвиток 

культури Верховинського району та зміцнення її матеріальної бази. 

Станом на 01.10.2015 року в районі діє 76 клубних установ: 

 районний організаційно-методичний центр при відділі культури і мистецтв 

райдержадміністрації (РОМЦ); 

 клубних установ – 38, з них  16 – Будинки  культури, 22 – клуби; 

 Бібліотек-філій – 36, районні центральна і дитяча бібліотеки; 

 2 музеї та дитяча школа мистецтв.  

 Організовано та проведено  заходи з нагоди відзначення державних, 

професійних та релігійних свят, зокрема: Новорічний вечір та привітання 

щедрівної групи дитячої школи мистецтв «Дай же, Боже, в добрий час, щоб добро 

гостило в вас», новорічні дитячі ранки, театралізоване дійство «Гуцульська 

коляда», урочистості з нагоди Дня Соборності України,  День пам’яті Героїв 

Крут», День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, 

відзначення в районі Чорнобильської трагедії, благодійні концерти для підтримки 

бійців в зоні АТО, свято Івана Купала, вшанування пам’яті князя Київського 



Володимира Великого, відзначення  150-річчя від дня народження митрополита 

Андрея Шептицького, урочистості до Дня Державного Прапора України, 

відзначення 24-ої річниці Незалежності України. 

У лютому-березні 2015 року в установах культури району організовано і 

проведено районний та кущові огляди-конкурси читців та колективів народної 

аматорської творчості, присвячених 201-річниці від дня народження 

Т.Г.Шевченка.  

14 квітня 2015 року в Будинку культури с. Криворівня відбувся благодійний 

концерт «Україно. Воскреси». Для підтримки бійців-земляків, які несуть службу в 

зоні АТО біля входу до залу стояла скринька, де кожен зміг залишити свої кошти 

на їх підтримку. Загальна сума зібраних коштів на даному заході становила 2 300 

гривень. 

08 травня  року, в День пам’яті та примирення на Співочому полі селища 

Верховина проведено урочистості «Пам’ять не знає сивини». 

28 травня  року з нагоди професійного свята – Дня прикордонника для 

прикордонників прикордонної застави с. Шибене організовано та проведено 

святковий концерт «На кордонах, на заставах – наша честь і слава».  

26 червня року в актовій залі Верховинської ЗОШ  I-III ступенів проведено 

літературно-мистецьке свято «Розквітай Українська Державо» до Дня Конституції. 

З метою надання матеріальної та морально-психологічної підтримки родинам 

українських воїнів, які брали участь в АТО, в закладах культури району  

організовано та проведено:  в селищі Верховина – благодійний концерт 

«Стрітенська свіча пам’яті, в Будинку культури с. Бистрець – різдвяну акцію 

«Новорічна Меланка», в Будинку культури с. Красноїлля – благодійний концерт 

«Соборна Незалежна Україна» та благодійний вечір-реквієм «Герої не вмирають», 

в Будинку культури с. Білоберізка – благодійний концерт «З любов’ю один до 

одного, з любов’ю до всіх». 

Працівниками  культури району з початку 2015 року зібрано кошти в сумі 

22 316 грн., які передані волонтерам для потреб в зону АТО. 

05 липня  року в селищі Верховина проведено Всеукраїнський збір волонтерів 

«Карпати єднають волонтерів». 

28-29 серпня  року в актовому залі Верховинської ЗОШ I-III ступенів 

організовано та проведено  III кіномистецький фестиваль «Тіні забутих предків» з 

нагоди 50-річчя прем’єри художнього фільму «Тіні забутих предків» за участю 

творців, акторів культової стрічки, а також кінокритиків України та громадськості 

Гуцульщини і Прикарпаття 

12-13 вересня року колективи народної аматорської творчості  району взяли 

участь в XXII Міжнародному Гуцульському фестивалі у місті Надвірна. 

Верховинський район гідно представили кращі «народні» та «зразковий» 

колективи аматорської творчості в 7 номінаціях. 

З метою збереження і примноження автентичного гуцульського фольклору 20 

вересня на Співочому полі селища Верховина організовано та проведено II 

Регіональний фестиваль-конкурс гуцульського танцю імені Ярослава Чуперчука – 

Василя Шинкарука. 19 вересня в день святого Архистратига Михаїла Чудотворця 

в клубі с. Черемошна з нагоди храмового свята села відбувся святковий концерт: 



«У моєму краї і серце співає».  Протягом 9 місяців  2015 року для проведення 

культурно-мистецьких заходів у районі використано кошти в сумі 58 635 гривень. 

Усі культурно-мистецькі заходи  висвітлювалися на офіційному сайті 

райдержадміністрації,  газеті «Верховинські вісті» та радіомовленні «Вісті 

Верховини». 

Соціальний захист населення 

Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації 

проводиться певна робота з виконання державних і місцевих соціальних програм, 

підвищення рівня добробуту сімей, захисту соціально вразливих верств населення 

– малозабезпечених сімей, одиноких матерів, дітей-сиріт, сімей, на утриманні яких 

є діти – інваліди та одиноких перестарілих громадян.  

Державна допомога сім’ям з дітьми  
Вид допомоги Кількість 

сімей(осіб), які 

звернулись за 

допомогою з 

початку року 

Кількість 

одержувачів 

допомоги за 

звітний місяць 

Нараховано 

одержувачам 

допомоги з 

початку року 

(тис. грн.) 

Нараховано 

одержувачам 

допомоги за 

звітний місяць 

(тис. грн.) 

1. допомога по вагітності і 

пологах 

215 35 377,9 52,2 

2. одноразова допомога при 

народженні дитини 

324 1623 28382,8 2784,0 

4. по догляду за дитиною до 

3-х річного віку 

0 171 242,0 24,1 

5. на дітей одиноким матерям 253 601 4730,8 454,7 

6. дітям, що знаходяться під 

опікою 

71 19 1143,5 78,2 

7. Тимчасова допомога на 

дітей, батьки яких 

відмовляються від сплати 

аліментів 

34 13 131,5 13,7 

Всього допомог сім’ям з 

дітьми        

897 2462 37230,5 3406,7 

  Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 
Кількість сімей(осіб), які звернулись 

за допомогою з початку року 

Кількість 

одержувачів 

допомоги за 

звітний місяць 

Нараховано 

одержувачам 

допомоги з початку 

року (тис. грн.) 

Нараховано 

одержувачам 

допомоги за 

звітний місяць (тис. 

грн.) 

3197 1042 35098,4 3494,3 

                     Допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 
Кількість сімей(осіб), які 

звернулись за допомогою з 

початку року 

Кількість 

одержувачів 

допомоги за 

звітний місяць 

Нараховано 

одержувачам 

допомоги з початку 

року (тис. грн.) 

Нараховано 

одержувачам 

допомоги за 

звітний місяць (тис. 

грн.) 



74 363 5188,9 510,3 

                                  По догляду за психічно хворими 
Кількість сімей(осіб), які 

звернулись за допомогою з 

початку року 

Кількість 

одержувачів 

допомоги за 

звітний місяць 

Нараховано 

одержувачам 

допомоги з початку 

року (тис. грн.) 

Нараховано 

одержувачам 

допомоги за звітний 

місяць (тис. грн.) 

123 61 1362,2 132,7 

                                                   Прийомна сім’я 
Кількість сімей(осіб), які 

звернулись за допомогою з 

початку року 

Кількість 

одержувачів 

допомоги за 

звітний місяць 

Нараховано 

одержувачам 

допомоги з початку 

року (тис. грн.) 

Нараховано 

одержувачам 

допомоги за 

звітний місяць 

(тис. грн.) 

2 6 744,6 73,9 

По догляду за інвалідами I групи та перестарілими особами, які досягли 80-ти 

річного віку 
Кількість сімей(осіб), 

які звернулись за 

допомогою з початку 

року 

Кількість 

одержувачів 

допомоги за 

звітний місяць 

Нараховано 

одержувачам 

допомоги з початку 

року (тис. грн.) 

Нараховано 

одержувачам 

допомоги за звітний 

місяць (тис. грн.) 

286 670 121,5 13,8 

                               Допомога  інвалідам  загального  захворювання  
Кількість сімей(осіб), 

які звернулись за 

допомогою з початку 

року 

Кількість 

одержувачів 

допомоги за 

звітний місяць 

Нараховано 

одержувачам 

допомоги з початку 

року (тис. грн.) 

Нараховано 

одержувачам 

допомоги за звітний 

місяць (тис. грн.) 

57 103 904,1 121,9 

 

Станом на 1 жовтня 2015 року обліковано 37 сімей внутрішньо переміщених 

(71 особа). На виплату  щомісячної  адресної допомоги на проживання 

перераховано 189,8 тис.грн. 

        Згідно розпорядження голови райдержадміністрації,  працює комісія з питань 

призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, надання 

субсидій та пільг. За 9 місяців 2015 року відбулося 16 засідань комісії. Прийнято 

рішення про призначення  допомоги 908 сім’ям, субсидії - 1733 сім’ям; про 

відмову в призначенні допомоги - 219 сім’ям, субсидії – 9 сім’ям. Основна 

причини відмови – непрацюючі працездатні члени сім’ї. Протягом 9 місяців 2015 

року соціальним інспектором складено 3173 акти обстеження матеріально-

побутових умов одержувачів різних видів соціальної допомоги. 

        Станом на 01.10.2015 року  про призначення субсидій  надійшло 2449 

звернень (в тому числі 1872 – за оновленим порядком). Призначено субсидії  1431 

сім’ям на суму 1777,4 тис.грн., не призначено 270 сім’ям  (згідно проведених 

розрахунків розмір плати  за  житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде 

та рідке пічне  побутове паливо у межах соціальної норми житла та соціальних 

нормативів користування житлово-комунальними послугами з урахуванням пільг, 

які надаються відповідно до законодавства, є нижчим від обсягу  визначеного 

Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсотка  платежу, що розраховується 

відповідно до одержуваних доходів зареєстрованих в житловому приміщені осіб). 



Виплачено субсидії  765 сім’ям  на загальну суму 932,2 тис. грн.. Заборгованість 

склала 845,2 тис. грн.. 

Станом на 01.10.2015року в Єдиному державному автоматизованому реєстрі 

осіб, які мають право на пільги, зареєстровано 5292 пільговики, з яких 679 

ветеранів війни, 436 ветеранів праці, 15 ветеранів військової служби та органів 

внутрішніх справ, 83 особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 1609 дітей 

війни, 102 пенсіонери з числа педагогічних і медичних працівників, 1242 

багатодітні сім’ї та дітей з багатодітної сім’ї та 1125 - інші категорії пільговиків. 

На відшкодування витрат за надання пільг вказаним категоріям громадян у 2015 

році передбачена субвенція з державного бюджету в сумі 2219,5 тис. грн.. За 9 

місяців 2015 року нараховано пільг за користування житлово-комунальними 

послугами, на придбання твердого палива та скрапленого газу, за користування 

послугами зв'язку, іншими послугами та за проїзд у міському і приміському 

громадському транспорті на загальну суму 1302,22 тис. грн.,  з них 

профінансовано 812,16 тис. грн. 

Протягом 9 місяців 2015 року забезпечено санаторно-курортними путівками 

13 ветеранів війни та інвалідів загального захворювання.  

За період січень – вересень 2015 р. працівниками відділу праці та контролю за 

правильністю призначення та виплати пенсій здійснювався щотижневий 

моніторинг стану погашення боргів з оплати праці в розрізі економічно активних 

підприємств – боржників, страхових внесків до Пенсійного фонду України та 

обов’язкових платежів до державного та місцевого  бюджетів на підприємствах 

комунальної форми власності, за даними якого станом на 01 жовтня 2015 року 

заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно активних 

підприємств району відсутня. 

Проведено аналіз стану виконання Комплексної програми заходів з легалізації 

заробітної плати в Івано-Франківській області на 2013-2014 роки, відповідно до 

якого  впродовж звітного періоду поточного року залучено до реєстрації 52 

робочих місця. 

Працівники відділу  праці та  контролю за правильністю призначення та 

виплати пенсій   протягом звітного періоду  перевірено 480 пенсійних справ (198 

новопризначених та 282 справи по яких проведено перерахунки пенсій, згідно заяв 

громадян, зареєстрованих у журналі форми 10), правильність нарахування і 

виплати пенсій пенсіонерам, які перебувають на повному державному утриманні в 

стаціонарному відділені для громадян похилого віку (с. Красноїлля) – 148, 

правильність виплати допомоги на поховання  53  особам та виплати 

недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера – 27 особам. В ході 

проведення перевірок порушень пенсійного законодавства не виявлено. 

Здійснюється постійний контроль щодо стану умов праці на підприємствам, 

установах та організаціях різних форм власності, а також проведено атестацію 

робочих місць за умовами  праці та надання відповідних пільг та компенсацій за 

роботу в цих умовах. Із числа підприємств району, де існують несприятливі умови 

праці, атестація робочих місць проведена на 11 підприємствах, в результаті про 

атестовано 84 робочих місця. 

Пенсійний фонд. 



Станом на 01.10.2015 року державні підприємства, платники комунальної 

форми власності та установи, які фінансуються з районного бюджету, 

заборгованості перед Пенсійним фондом України та по страхових внесках не 

мають.  

 До бюджету Пенсійного фонду України в районі у січні-вересні поточного 

року надійшло коштів, з урахуванням сум єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування, в сумі 35148,8 тис.грн.  

 Заборгованості по виплаті пенсій в районі немає. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                          Василь Нагірняк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(тридцять друга сесія ) 
 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від 20 жовтня  2015 року 

селище Верховина  
 

 

Про звернення районної ради  

 

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

Україні», рекомендацій Президії районної ради та постійної комісії районної ради 

з питань бюджету і фінансів, районна рада  

 

                                                     вирішила:  

 

1. Схвалити звернення районної ради до Президента України П.Порошенка, 

Прем’єр-міністра України А.Яценюка та голови Верховної Ради України 

В.Гройсмана  з приводу передбачення у законодавчому порядку цільової грошової 

компенсації учасникам АТО з метою придбання земельних ділянок для ведення 

індивідуального сільського господарства  (додається).  

2. Звернення надіслати Президенту України П.Порошенку, Прем’єр-міністру 

України А.Яценюку та голові Верховної Ради України В.Гройсману.  

3. Звернення опублікувати у районній газеті Верховинські вісті» та 

оприлюднити на офіційному веб-сайті районної ради. 

4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова районної ради                                                        Іван Маківничук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Додаток  

до рішення районної ради  

від 20 жовтня 2015 року 

 

Президенту України П. Порошенку 

Прем’єр-міністру України А. Яценюку 

Голові Верховної Ради України В. Гройсману 
 

 

                                             ЗВЕРНЕННЯ 
 

Ми, депутати Верховинської районної ради Івано-Франківської області, з 

приємністю сприйняли нещодавно виголошену Главою держави заяву про 

отримання 30-ма тисячами учасників АТО земельних ділянок, що складає 

половину від потреби. Відрадним є також інформація про те, що держава планує 

безкоштовно виділити більше 18 тисяч гектарів землі військовослужбовцям, які 

бережуть державний суверенітет і цілісність України на Донбасі. 

Верховинська районна рада та районна державна адміністрація також 

активно працюють над питанням надання військовослужбовцям – учасникам 

антитерористичної операції на сході України – земельних ділянок у приватну 

власність. Однак у високогірному Верховинському районі, територія якого на 70 

відсотків вкрита лісами, існує проблема вільного земельного фонду. З 

аналогічною проблемою зіткнулися й інші гірські регіони України, на території 

яких – обмаль придатної для ведення індивідуального сільського господарства 

родючої землі, а наявні сільськогосподарські ділянки знаходяться у приватній 

власності жителів гірських населених пунктів. 

Враховуючи вищезазначену об’єктивну проблему Верховинського району та 

всіх гірських регіонів України, пропонуємо доручити Кабінету Міністрів України 

підготувати та прийняти Верховною Радою відповідний закон а чи зміни до 

існуючого закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», передбачивши цільову грошову компенсацію учасникам АТО для 

придбання земельних ділянок для ведення індивідуального сільського 

господарства.   

           Вважаємо, що такий абсолютно вірний крок щодо вирішення даної 

проблеми буде надзвичайно позитивно сприйнятий як безпосередньо 

військовослужбовцями, членами їхніх родин, так і громадськістю країни в цілому. 

Для Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України це означатиме 

державний підхід до справи, до належного вирішення задекларованого перед 

захисниками України на Донбасі надзвичайно важливого соціального питання – і 

провадження соціальної політики держави щодо Героїв України – захисників 

незалежної Української держави. 

 Слава Україні – Героям Слава! 

 

Прийнято на тридцять другій сесії 

Верховинської   районної   ради  

шостого демократичного скликання 

20 жовтня 2015 року 


