
                                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Шоста сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  ________ 2016 року 

селище Верховина 

 

Про виконання рішення районної 

ради  від 24.11.2016 року «Про 

депутатський запит М.Зеленчука»  

 

 

       Відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад» районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Інформацію директора філії ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 

«Верховинський район електромереж» В.Літинського щодо надання 

інформації про  систематичне  вимкнення світла у Верховинському 

районі та заміни електроопор, які знаходяться  в селі Криворівня 

присілок Багни  взяти до відома (додається). 

 

2. Рішення районної ради від 24.11.2016 року «Про депутатський запит 

М.Зеленчука» зняти з контролю. 

 

 

 

Голова районної ради                                                 Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         проект     

 

                                          У К Р А Ї Н А 

                      ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

                                 Івано-Франківської області 

                             Сьоме демократичне скликання 

                                            (Шоста сесія) 

 

                                         Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 30 грудня 2016 року 

селища Верховина 

 

Про звернення районної ради 

 

  

      Відповідно до  статті  43 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” та листа  Верховинського районного 

лісгоспу №665 від 28 грудня 2016 року, районна рада 

 

вирішила: 

 

1.Схвалити звернення районної ради  до Кабінету Міністрів України,     

   Міністерства   екології   та природних ресурсів  України, Державного   

   агентства лісових ресурсів (додається). 

2.Рішення надіслати Кабінету Міністрів України, Міністерству екології   

   та  природних   ресурсів   України,  Державному  агентству  лісових  

   ресурсів. 

3.Звернення  опублікувати   у  районній  газеті «Верховинські вісті» та  

   оприлюднити  на   веб-сайті районної ради. 

4.Контроль за   виконанням   рішення  покласти на заступника голови  

   районної ради Івана Маківничука. 

 

 

 

    Голова районної ради                                                    Іван Шкіндюк                             

  

 

 

 

 

 



                                             Додаток 

                                                               до рішення районної ради 

                                                               від 30 грудня 2016 року 

 

                                             Верховній Раді України 

                                                               Кабінету Міністрів України 

                                                               Міністерству екології та 

                                                               природних ресурсів України 

                                                               Державному агентству 

                                                               лісових ресурсів України 

 

 

                                             ЗВЕРНЕННЯ 

 

Населені пункти  Верховинського району є гірськими. Значна кількість 

житлових будинків в районі розташована у важкодоступній місцевості.   Крім 

цього, наш район не є газифікованим,  що  змушує жителів району 

використовувати джерела альтернативного опалення у вигляді дров. 

За таких умов забезпечення жителів Верховинського району дровами 

для опалення власних будинків є надзвичайно важливим питанням. 

Право видачі населенню ордеру на дрібний (до 10 куб. метрів) відпуск 

деревини на пні передбачалося  пунктом 45 постанова Кабінету Міністрів 

України № 1378 від 29 липня 1999 року  «Про затвердження правил відпуску 

деревини на пні». 

 Однак, на сьогоднішній день таке право відсутнє в зв’язку із втратою 

чинності зазначеної постанови на підставі  прийнятої постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 травня 2007 року №761 «Про врегулювання питань 

щодо спеціального використання лісових ресурсів». 

 Крім цього, в  зв’язку із внесенням змін до Лісового кодексу України з 

31 липня 2009 року  в зазначеному кодексі відсутнє поняття «ордер». 

Поняття «ордер» та дрібний відпуск деревини  відсутній також в  Порядку 

спеціального використання лісових ресурсів, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року №761. 

Вищевказані обставини спричиняють ситуацію, за якої заготівля 

деревини для жителів району є практично недоступною, що створить 

соціальну напругу в районі. 

 На підставі вищенаведеного, просимо вас розглянути можливість 

внесення змін до Лісового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів 

України №761 від 23.05.2007 року «Про врегулювання питань щодо 

спеціального використання лісових ресурсів» та передбачити дрібний 

відпуск деревини для населення.                                                                                                                                        

                                                                 Прийнято   на   шостій    сесії 

                                                                 Верховинської районної ради 

                                                                 VII демократичного скликання                                                              

                                                             30 грудня 2016 року 



                                                                                        Проект 

 

                                                                                         
 

УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Шоста сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від  30 грудня 2016 року 

селище Верховина 

 

Про виконання рішення районної 

ради  від 26.01.2016 року «Про 

депутатський запит В.Комана»  

 

 

       Відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Інформації  голови районної ради  І.Шкіндюка та голови 

районної державної адміністрації О.Лютого щодо центрального освітлення в 

селі Гринява  взяти до відома (додається). 

 

2. Рішення районної ради від 26.01.2016 року «Про депутатський 

запит В.Комана» зняти з контролю. 

 

 

 

Голова районної ради                                                  Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                           Проект 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Шоста сесія ) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

від  ____________2016 року 

селище Верховина 

 

Про внесення змін до 

районного бюджету 

на  2016  рік 

 

    Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України , статтею 43 

Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 

районної ради  від 26.01.2016 р. «Про внесення змін до рішення районної 

ради «Про районний бюджет на 2016 рік», рішенням обласної ради від 

23.12.2016 року №407-12/2016 «Про внесення змін до обласного бюджету на 

2016 рік», протоколом засідання постійної комісії обласної ради з питань 

бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 28.12.2016 року № 34, 

рекомендацією постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і 

податків від 27.12.2016 року № 41,  районна  рада  

 

ВИРІШИЛА: 

      1. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету за кодом бюджетної класифікації 41035000 «Інші субвенції» на 

суму 300000 гривень, спрямувавши їх головному розпоряднику коштів 

районного бюджету – районній державній адміністрації за КФКВ 080101 

КЕКВ 2111 – 37794 гривень КЕКВ 2120 – 229464 гривень, КФКВ 080300 

КЕКВ 2120 – 200 гривень, КФКВ 080600 КЕКВ  2120 – 32542 гривень. 

             2. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету за кодом бюджетної класифікації 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 428000 гривень та відповідно збільшити 

кошторисні призначення головного розпорядника коштів районного бюджету 

– управління праці та соціального захисту населення районної державної 

адміністрації «Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання 

 



твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» за КФКВ 

090406  КЕКВ 2730 в сумі 321182 гривень, КФКВ 090216 КЕКВ 2730 в сумі 

105318 гривень, КФКВ 090202 КЕКВ 2730 в сумі 1500 гривень. 

 3. По  головному розпоряднику коштів районного бюджету – відділу 

освіти райдержадміністрації зменшити кошторисні призначення   

спеціального фонду бюджету за КФКВ 150101 КЕКВ 3110 відповідно 

збільшивши за КФКВ 070201 КЕКВ 3110 в сумі 25000 гривень та спрямувати 

на зміцнення матеріально-технічної бази Черемошнянської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, що надійшли з обласного бюджету згідно рішення обласної ради  

від 23.12.2016 року № 407-12/2016. 

             4. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації 

(В.Ватаманюк) внести уточнення у бюджетні призначення головних 

розпорядників коштів районного бюджету з врахуванням їх пропозицій щодо 

розподілу за функціональною та економічними ознаками. 

             5. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію 

районної ради з питань бюджету, фінансів і податків (О. Сапріянчук). 

 

 

Голова районної ради                                                                Іван Шкіндюк    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Шоста сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   ________________   2016 року 

селище Верховина  

 

 

Про виконання рішення районної 

ради від 21.04.2016 року «Про 

депутатський запит В.Пугальського» 

 

 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад», районна рада 
 

вирішила: 
 

1. Інформацію головного лікаря Верховинської ЦРЛ М.Ілюка щодо 

невиплати медичним працівникам району заробітної плати взяти до уваги 

(додається). 

2. Рішення районної ради від 21.04.2016 року «Про депутатський запит 

В.Пугальського» зняти з контролю. 

 

 

 

Голова районної ради          Іван Шкіндюк 

 
 

 

 

 

 


