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УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(П’ята сесія )
РІШЕННЯ
від ____________2016 року
селище Верховина
Про підсумки виконання
районного бюджету
за 9 місяців 2016 року
Районний бюджет за 9 місяців 2016 року по доходах виконано на 99,2
відсотка (при уточненому плані – 189933,7 тис.грн., фактично надійшло
доходів – 188417,2 тис.грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 99,3
відсотка (при уточненому плані – 185712,1 тис.грн., фактично надійшло до
райбюджету – 184403,4 тис.грн.) та спеціальний фонд - на 95,1 відсотка (при
уточненому плані – 4221,6 тис.грн., фактично надійшло – 4013,6 тис.грн.).
Власних
надходжень до загального фонду
районного бюджету
поступило в сумі 12242,0 тис.гривень, що складає 103,7 відсотка до
уточненого плану на звітний період (11806,2 тис.грн.), що більше
відповідного періоду минулого року на 3830,7 тис.гривень, або приріст
складає 45,5 відсотка.
Базової дотації надійшло в сумі 4804,8 тис.гривень, що становить 100
відсотків до уточненого плану на звітний період.
Субвенцій з Державного та обласного бюджетів надійшло до загального
фонду бюджету – 165100,9 тис.гривень і становить 98,9 відсотка до
уточненого плану ( 166845,4 тис.грн.) та до спеціального фонду – 2455,3
тис.грн., або 70,7 відсотка до уточненого плану(3475,3 тис.грн.)
Видаткова частина районного бюджету за січень - вересень цього року
виконана по загальному фонду в сумі 182331,0 тис.гривень, що становить 97,7
відсотка до уточненого плану на звітний період (186588,3 тис.грн.). По
спеціальному фонду використано 3717,1 тис.гривень, або на 32,7 відсотка до
уточненого плану на звітний період цього року (11378,5 тис.грн.).
Заборгованість із оплати праці працівникам бюджетної сфери станом на
1 липня поточного року складала 3223,1 тис.гривень.

З резервного фонду районного бюджету спрямовано за 9 місяців 2016
року – 80,0 тис.гривень.
В звітному періоді в першу чергу здійснювались видатки на заробітну
плату та інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей видатків.є
Виходячи з вищенаведеного, районна рада
вирішила:
1. Інформацію фінансового управління райдержадміністрації про
підсумки виконання районного бюджету за 9 місяців 2016 року взяти до
уваги (додається).
2. Затвердити :
- звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2016 року (додаток
№1);
- перелік розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з якими
виділено кошти з резервного фонду районного бюджету за ІІІ-квартал 2016
року ( 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, фінансів і податків (О.Сапріянчук).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Довідка
про виконання бюджету Верховинського району
за 9 місяців 2016 року.
Зведений бюджет району за 9 місяців 2016 року по доходах виконано
на 100,2 відсотка (при уточненому плані – 199579,0 тис. грн., фактично
надійшло до бюджету району – 200012,6тис. грн.), з яких загальний фонд
бюджету - на 100,3 відсотка (при уточненому плані – 194635,5 тис. грн.,
фактично надійшло – 195158,7 тис. грн.) та спеціальний фонд - на
98,2відсотка (при уточненому плані – 4943,5 тис. грн., фактично надійшло –
4853,9 тис. грн.).
Виконання власних надходжень загального фонду бюджету району за
9 місяців 2016 року становить 22778,6 тис.грн., що складає 111,1 відсотка до
уточненого плану (уточнений план – 20510,9тис.грн.). В порівнянні з
надходженнями за відповідний період минулого року, надходження зросли
на 7746,1 тис. грн., або приріст складає 51,5 відсотка.
Як свідчить динаміка надходжень до загального фонду бюджету
Верховинського району (податкові та неподаткові надходження) найбільш
вагомим дохідним джерелом бюджету району є податок з доходів фізичних
осіб, за рахунок якого сформовано 53,5 відсотка ресурсів загального фонду
(без урахування трансфертів). Обсяги цього податку проти відповідного
показника минулого року зросли на 3883,6тис. грн. (з 8310,9 тис. грн. до
12194,5тис. грн.).
По інших платежах: збільшились надходження по
акцизному податку
на 1573,5тис. грн., рентній платі за спеціальне
використання лісових ресурсів - 921,7 тис. грн. та єдиному податку – 685,1
тис. грн. та платі за землю – 649,9 тис. грн..
З джерел, які формують спеціальний фонд бюджету району, необхідно
відмітити значне перевиконання затверджених планових показників по
власних надходженнях бюджетних установ( при плані – 817,0 тис. грн.,
фактично поступило – 1667,5 тис. грн.), що більше відповідного періоду
минулого року на 210,7тис. грн..
На виконання п.2 розпорядження обласної державної адміністрації від
06.04.2016 року № 201 «Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів
області, дотримання жорсткого режиму економії та посилення фінансовобюджетної дисципліни на 2016 рік» інформуємо, що районною державною
адміністрацією прийнято розпорядження від 13.04.2016 р. № 117 «Про
заходи щодо наповнення місцевих бюджетів району, дотримання жорсткого
режиму економії та посилення фінансово-бюджетної дисципліни на 2016 рік»
та розроблено ряд заходів.
За рахунок вжитих заходів відповідними службами району за 9
місяців до бюджету району додатково мобілізовано 211,6 тис. грн. власних
надходжень.

Рівень виконання місцевими радами планових показників за 9
місяців 2016 року по податкових та неподаткових надходженнях
загального фонду бюджетів наведено нижче:
(відс.)

Податковий борг станом на 01.10.2016 року до загального та
спеціального фондів місцевого бюджету становить 1054,9 тис. грн.. В розрізі
платежів: по податку на доходи фізичних осіб – 18,0 тис. грн., по податку на
прибуток- 49,5 тис. грн., по платі за землю – 845,1 тис. грн. (найбільше
підприємство - боржник ТзОВ «Верховинська лісова компанія», борг якого
становить 254,3 тис. грн.), єдиному податку – 115,3 тис. грн., інших
надходженнях – 27 тис. грн.

Базової дотації надійшло в сумі 7207,2 тис. грн., що становить 100
відсотків до уточненого плану на звітний період.
Субвенцій з Державного
та обласного бюджетів надійшло до
загального фонду бюджету – 165026,2 тис. грн. і становить 99,0 відсотка до
уточненого плану.
Питома вага джерел надходжень до загального фонду бюджету району
наведена в слідуючій діаграмі:

Районний бюджет по доходах виконано на 99,2 відсотка (при
уточненому плані – 189933,7 тис. грн., фактично надійшло доходів –
188417,2 тис. грн.). з яких загальний фонд бюджету - на 99,3 відсотка (при
уточненому плані – 185712,1 тис. грн., фактично надійшло до райбюджету –
184403,4 тис. грн.) та спеціальний фонд - на 95,1відсотка (при уточненому
плані – 4221,6 тис. грн., фактично надійшло – 4013,6 тис. грн.).
Власних
надходжень до загального фонду районного бюджету
поступило в сумі 12242,0 тис. грн., що складає 103,7 відсотка до уточненого
плану на звітний період (11806,2 тис.грн.)., що більше відповідного періоду
минулого року на 3830,7 тис. грн. , або приріст складає 45,5 відсотка.
Зведений бюджет району за 9 місяців 2016 року по видатках виконано
на 93,4 відсотка (при уточненому плані – 210313,6 тис. грн., використано –
195904,7 тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 96,8 відсотка (при
уточненому плані –195916,8 тис. грн., фактично використано – 189567,3 тис.
грн.) та спеціальний фонд - на 44,0 відсотків (при уточненому плані –
14396,8 тис. грн., фактично використано – 6337,4 тис. грн.).
У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг видатків
загального фонду бюджету збільшився на 24894,8 тис. грн., або на 15,1
відсотків.

Динаміка видатків загального фонду бюджету Верховинського
району на галузі соціально-культурної сфери
за ІІІ квартал 2015 та 2016 років
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ІІІ квартал 2016 року

В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 35,5
відсотка від обсягу бюджету, або 67186,6 тис. грн., охорону здоров’я – 8,8
відсотка (16608,3 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення –
46,8 відсотка (88724,8 тис. грн.), культуру – 2,9 відсотка (5416,6 тис. грн.),
місцеве самоврядування – 3,6 відсотка (6852,6 тис. грн.).
Структура видатків загального фонду бюджету району
за 9 місяців 2016 року
(тис.грн.)
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У ході виконання бюджету району першочергова увага приділялась
фінансування захищених статтей видатків, на які за 9 місяців спрямовано
95,5 відсотка коштів загального фонду бюджету району, або 181072,4 тис. грн.
із загального обсягу видатків
Видаткова частина районного бюджету за січень - вересень цього року
виконана по загальному фонду в сумі 182331,0 тис. грн., що становить 97,7
відсотка до уточненого плану на звітний період (186588,3 тис.грн.). По
спеціальному фонду використано 3717,1 тис. грн., або на 32,7 відсотка до
уточненого плану на звітний період цього року (11378,5 тис. грн.).
Фінансове управління райдержадміністрації здійснює щомісячний
моніторинг виконання розпорядження голови райдержадміністрації від
13.04.2016 р №117 в частині виконання заходів щодо збалансування місцевих
бюджетів, економного й раціонального використання коштів та посилення
фінансово - бюджетної дисципліни. На виконання п.2 розпорядження
обласної державної адміністрації від 06.04.2016 року № 201 «Про заходи
щодо наповнення місцевих бюджетів області, дотримання жорсткого режиму
економії та посилення фінансово-бюджетної дисципліни на 2016 рік»
інформуємо, що районною державною адміністрацією прийнято
розпорядження від 13.04.2016 р. № 117 «Про заходи щодо наповнення
місцевих бюджетів району, дотримання жорсткого режиму економії та
посилення фінансово-бюджетної дисципліни на 2016 рік» та розроблено ряд
заходів.
З початку року бюджетними установами району за рахунок не
заповнення вакантних посад, обмеження виплат стимулюючого характеру,
надання відпусток без збереження заробітної плати, удосконалення мережі
бюджетних установ зекономлено бюджетних коштів у сумі 1235,9 тис. грн.
Бюджетними
установами
району
розроблено
заходи
з
енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату
комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 30,0 тис.грн. та укладено договори
за кожним видом енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами, у
межах
установлених відповідним розпорядником бюджетних коштів
обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням економії коштів. Сума
економії по тепло-енергоносіях за 9 місяців 2016 року склала 30,0 тис. грн.
За рахунок вільного залишку коштів спрямовано на оплату праці
працівників бюджетних установ кошти в сумі 159,6 тис. грн., оплату теплоенергоносіїв – 15,0 тис. грн.
За рахунок додатково отриманих доходів на зарплату направлено
1429,6 тис.грн., на енергоносії – 49,0 тис.грн.
З початку року бюджетними установами району за рахунок не
заповнення вакантних посад, обмеження виплат стимулюючого характеру,
надання відпусток без збереження заробітної плати, удосконалення мережі
бюджетних установ зекономлено бюджетних коштів у сумі 531,7 тис. грн.
Бюджетними
установами
району
розроблено
заходи
з
енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату

комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 30,0 тис.грн. та укладено договори
за кожним видом енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами, у
межах
установлених відповідним розпорядником бюджетних коштів
обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням економії коштів. Сума
економії по тепло-енергоносіях за шість місяців 2016 року склала 30,0 тис.
грн.
За рахунок вільного залишку коштів спрямовано на оплату праці
працівників бюджетних установ кошти в сумі 149,9 тис. грн., оплату
теплоенергоносіїв – 15,0 тис. грн.
В процесі виконання бюджету здійснюється постійний контроль за
своєчасною виплатою заробітної плати працівникам бюджетних установ і
розрахунків за енергоносії та комунальні послуги.
Заборгованість із оплати праці працівникам бюджетної сфери станом
на 1 жовтня поточного року складала 3274,6 тис. грн.
Керівниками установ не внесено зміни до штатних розписів бюджетних
установ щодо приведення штатної чисельності працівників до фонду оплати
праці в цьому році та не створено робочі групи щодо оптимізації мережі
бюджетних установ, оптимізації їх видатків та покращення якості послуг, що
надаються закладами освіти, культури, охорони здоров’я, соцзахисту
населення.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету району
на 01.10.2016 р. становила 5442,0 тис. грн., по спеціальному фонду –
відсутня. Дебіторська та кредиторськаї заборгованість по спеціальному
фонду– відсутня.
З резервного фонду районного бюджету спрямовано з початку цього
року – 80,0 тис. грн.

Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

Всеволод Ватаманюк

Додаток №1
до рішення районної ради
від
2016 р.

Звіт
про виконання районного бюджету
за 9 місяців 2016 року
(тис.
грн.)
Код платежу

11010000
11020200
21010000
22020000

Найменування доходів
Загальний фонд
Податок на доходи фізичних осіб

Виконано за
9 місяців
2016 року

15013,4

12194,5

Податок на прибуток підприємств і організацій , що
належать до комунальної власності
Частина чистого прибутку, що вилучається до
бюджету
Плата за утримання дітей у школі- інтернаті

22010000

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та
іншого майна, що знаходиться у комунальній
власності
Плата за надання адміністративних послуг

24060300

Інші надходження

22080000

Затверджено
на 2016 рік з
урахуванням
змін

Разом власних доходів

14,0

10,8

6,7

6,5

28,5

9,4

80,0

13,9

5,2
3,2

1,7

15145,8

12242,0

9609,7

7060,5

41020100

Базова дотація

41030000

Субвенції

223080,5

165100,9

247836,0

184403,4

21110000

Разом доходів загального фонду
Спеціальний фонд

0,0

21,8

25000000

Надходження від відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва
Власні надходження бюджетних установ

995,0

1533,3

Цільові фонди, утворені органами місцевого
самоврядування
Субвенції з державного та обласного бюджетів

0,0

3,2

4125,3

2455,3

Разом доходів спеціального фонду

5120,3

4013,6

50110000
41030000

Всього доходів загального і спеціального фондів 252956,3

188417,0

Найменування видатків
Загальний фонд
Код
функціональ
ної
класифікації
видатків
010000
070000
080000
090000
110000
120000
130000
160000
210000
250000

070000
080000
090000
110000
130000
150000
170000

240000
250000

Затверджено
на 2016 рік з
урахуванням
змін

Виконано за
9 місяців
2016 року

Державне управління
Освіта
Охорона здоров'я
Соцзахист та соцзабезпечення
Культура і мистецтво
Засоби масової інформації
Фізкультура і спорт
Сільське господарство
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха
Видатки, не віднесені до основних груп
Всього видатків загального фонду
Спеціальний фонд

2128,1
89680,1
22465,9
120224,1
6250,1
894,0
1084,8
5,0
36,5

1172,2
67186,6
16608,3
88668,3
5387,0
612,2
909,9
3,0
36,3

2113,4
244882,0

1389,4
181973,2

Освіта
Охорона здоров'я
Соцзахист населення
Культура і мистецтво
Фізична культура і спорт
Будівництво
Транспорт, дорожнє
господарство,зв»язок,телекомунікації та
інформатика1675,1
Цільові фонди
Видатки не віднесені до основних груп
Всього видатків спеціального фонду
Разом видатків загального і спеціального фондів

2710,6
684,8
58,0
215,0
0,0
4327,5
900,0

1040,2
466,6
368,3
163,4
14,2
747,6
81,9

1675,1
1056,2
11627,2
256509,2

459,4
375,5
3717,1
185690,3

Начальник
фінансового управління

Всеволод Ватаманюк

Додаток № 2
до рішення районної ради
від
. 2016 р.
ПЕРЕЛІК

розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з якими виділено
кошти з резервного фонду районного бюджету за ІІІ-квартал 2016 року
№ Назва установи,
п/п якій виділено
кошти

Дата і номер
розпорядження

Сума (грн.)
Згідно
розпоря
дже ння

1.

Районна
державна
адміністрація

19.02.2016р. №54

15000

Факти
ч
но
профінансов
ано
15000

2.

Районна
державна
адміністрація

30.03.2016р. №99

3000

3000

3.

Районна
державна
адміністрація

23.05.2016р. №160 9000

9000

Назва заходів, на які
направлено кошти

Матеріальна допомога:
-жителю села Топільче Сав'юку
Ф.І. на часткове відшкодування
збитків, завданих пожежею- 5000
грн.;
- жительці с-ща Верховина
Кубайчук Г.І. на відбудову
житлового будинку, знищеного
внаслідок пожежі – 5000 грн.;
- жителю с-ща Верховина,
присілок Підмагора Гаджуку
Д.Д. на відбудову житлового
будинку, знищеного внаслідок
пожежі – 5000 грн.
Матеріальна допомога:
-жительці с. Устеріки Танасійчук
П.Т. на часткове відшкодування
збитків, завданих пожежею –
2000 грн.;
- жителю с. Довгопілля
Тимофійчуку І.М.на відбудову
господарського комплексу,
знищеного внаслідок пожежі 1000 грн.;
Матеріальна допомога:
-жительці с. Зелене Мицканюк
Г.І. на часткове відшкодування
збитків, завданих пожежею –
2000 грн.;
- жителю с. Замагора
Максим’юку Ю.Д. на відбудову
господарської будівлі, знищеної
внаслідок пожежі в сумі 2,0
тис.грн.;

-жителю с-ща Верховина,
Скоматчуку І.В. на відбудову
житлового будинку,
пошкодженого внаслідок пожежі
– 2000 грн;
- жительці с. Буковець, присілок
Черетів Гридзин Л.В. на
відновлення житлового будинку,
знищеного пожежею – 3000 грн.
4.

Районна
державна
адміністрація

11.07.2016р. №222 8000

8000

5.

Районна
державна
адміністрація

25.08.2016р. №276 18500

18500

6.

Районна
державна
адміністрація

25.08.2016р. №278 26500

26500

Фінансування заходів по
проведенню робіт з ліквідації
зсуву та відновлення дорожнього
полотна на ділянці автомобільної
дороги Ільц-Буркут
Фінансування заходів по
проведенню робіт з ліквідації
наслідків стихії від 22.08.2016
року на ділянках автомобільних
доріг Гринява –Голошино,
Устеріки –Пробійнівка
Матеріальна допомога:
-жителю с. Зелене Мартищуку
В.М. на відновлення житлового
будинку, знищеного пожежею3000 грн.;
- жительці с. Хороцево Шпитко
Н.М. на відновлення
господарського комплексу та
ремонту житлового будинку,
який було знищено та
пошкоджено пожежею – 2000
грн.;
-жительці с. Гринява Несторук
П.В. на відновлення
господарської будівлі, знищеної
пожежею – 2000 грн.;
- жителю с. Полянки Мегедин
М.Ю. на відновлення
господарського комплексу,
знищеного пожежею – 2000 грн.;
- жителю с. Хороцево
Михайлюку В.В. на відновлення
житлового будинку та
господарського комплексу, який
було пошкоджено та знищено
пожежею – 2000 грн.;
- жительці смт. Верховина
Палійчук Г.В. на відновлення
літньої кухні, пошкодженої
пожежею – 2000 грн.;
- жительці с. Голошино Петриняк
Г.М. на ліквідацію наслідків
стихії, яка відбулася 22.08.2016р.

– 3000 грн.;
- жителю с. Голошино Петриняку
М.Д. на ліквідацію наслідків
стихії, яка відбулася 22.08.2016р.
– 3000 грн.;
- жителю с. Голошино Репелі
О.М. . на ліквідацію наслідків
стихії, яка відбулася 22.08.2016р.
– 2500 грн.;
- жителю с. Голошино Репелі
М.І. на ліквідацію наслідків
стихії, яка відбулася 22.08.2016р.
– 2500 грн.;
- жительці с. Голошино Репелі
Н.М. на ліквідацію наслідків
стихії, яка відбулася 22.08.2016р.
– 2500 грн.
Всього спрямовано 80000 (вісімдесят) тисяч гривень.

Начальник
фінансового управління

Всеволод Ватаманюк

проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(П’ята сесія)
РІШЕННЯ
від __ _______ 2016 року
селище Верховина
Про виконання програми
соціально-економічного
та
культурного розвитку району
за 9 місяців 2016 року
За звітний період в галузі промисловості працювало сім підприємств,
якими реалізовано промислової продукції на суму 19,7 млн. грн. Темп росту
обсягу реалізації продукції в порівнянні з відповідним періодом минулого
року склав115 відс..
В галузі сільського господарства основна увага була спрямована на
підготовку інвестиційних пропозицій щодо налагодження переробки молока
та розведення овець на полонинах, проведено необхідні роботи по
оптимізації ставок орендної плати за використання пасовищ-полонин.
Забезпечено участь товаровиробників району в роботі 28 Міжнародної
виставки «Агро-2016» в м. Києві.
Виконуються роботи з будівництва об’єктів житла, торгівлі,дорожньотранспортної
інфраструктури. Ведуться ремонтні роботи в закладах
медицини та культури, дошкільних закладах, проводиться заміна
трансформаторних підстанцій для якісного електропостачання населення
селища та сіл району.
Завершуються роботи щодо реалізації проекту Європейського Союзу та
Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду ІІІ».
Рівень безробіття в районі станом на 1жовтня цього року склав 3,83
відс. до працездатного населення, що менше на 0,12 відс. порівняно з
відповідним періодом минулого року.
Проведено низку культурно-мистецьких заходів з відзначення
державних та релігійних свят, пам’ятних і ювілейних дат.
З метою забезпечення соціальною підтримкою найуразливіших та
незахищених верств населення виконуються державні соціальні програми.
Забезпечено своєчасну виплату пенсій та державних соціальних допомог.

Працює центр надання адміністративних послуг з видачі документів
дозвільного характеру, реєстрації декларацій та надання практичних
консультацій суб’єктам підприємницької діяльності.
З урахуванням вищенаведеного, районна рада
вирішила:
1. Інформацію про виконання програми соціально-економічного та
культурного розвитку району за 9 місяців 2016 року взяти до відома.
2. Управлінням та відділам райдержадміністрації, виконкомам
селищної та сільських рад:
- створювати сприятливі умови для стабільної роботи всіх галузей
економіки, сконцентрувати свої зусилля на вирішення наявних проблемних
питань і спрямовувати організаторську роботу у 2016 році на забезпечення
позитивної динаміки соціально-економічного розвитку, своєчасності виплати
заробітної плати та інших соціальних виплат;
- до 15.12.2016 року розробити проект Програми соціальноекономічного та культурного розвитку Верховинського району на 2017 рік та
подати для розгляду в постійних комісіях районної ради.
3. Постійним комісіям районної ради брати активну участь у втіленні в
життя заходів щодо реалізації програми соціально-економічного і
культурного розвитку району на 2016 рік з питань, що належать до їх
відання, вносити пропозиції і рекомендації при розгляді ходу її виконання на
засіданнях колегії районної державної адміністрації.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій,
будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього
господарства, комунальної власності, розвитку малого і середнього бізнесу
(Ю.Ванджурак).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Довідка
про виконання програми соціально-економічного та культурного
розвитку району за 9 місяців 2016 року
По результатах оцінки (рейтингу) результатів соціально-економічного
розвитку районів та міст області за підсумками І півріччя 2016 року район
посів 9 місце за 7 напрямками.
Промисловість
Промисловість району представляють дві галузі: виготовлення
виробів з деревини та виробництво харчових продуктів, питома вага
продукції яких в загальному показнику складає відповідно 64,4 відс. та
35,6 відс. Обсяг реалізованої промислової продукції за січень – вересень
2016 року склав 19,7 млн. грн., що на 2,6 млн. грн. перевищує показник
відповідного періоду минулого року. Темп росту в порівнянні з
відповідним періодом минулого року становить 115,0 відс. Приріст обсягів
реалізації за звітний період забезпечили : ДП «Гринявське лісове
господарство»,ТзОВ СП «Крона»,ПМП «Оріон»,ТзОВ «Парус»,ТзОВ
«Верховинка».
Сільське господарство
Виконуються заходи щодо реалізації основ положень урядових
документів по покращенню фінансового становища аграрного сектору
економіки та розвитку кооперативного руху на селі.
Підготовлено звернення до голів комітетів Верховної Ради України щодо
зміни ставок орендної плати за використання пасовищ – полонин. Проведено
обговорення проблем сплати суб’єктами господарювання орендної плати за
використання пасовищ – полонин в комітеті Верховної Ради України з
економічних питань та в Державному агентстві з геодезії, картографії та
кадастру України.
Спільно з управліннями та відділами районної державної адміністрації
забезпечено організацію проведення народного свята «Полонинське літо», а
саме виставки - ярмарки сільськогосподарської продукції, в якій взяло участь
25 місцевих товаровиробників.
Забезпечено участь товаровиробників району в роботі 28-ї
Міжнародної виставки «Агро-2016» в місті Києві, що проходила в
Національному експоцентрі України. В роботі виставки взяли участь:
фермерське господарство Стефурака Юрія Миколайовича з села Кривопілля,
особисте господарство Семенюка Івана Дмитровича з села Голови та
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Стандарт» з села Ільці.
Спеціалістами відділу спільно з працівниками державної податкової
інспекції в району, працівниками лісової охорони лісогосподарських
підприємств району проведена робота щодо забезпечення дотримання
порядку заготівлі дикоростучих ягід та грибів. Відповідно до інформації
Верховинського відділення Коломийської об’єднаної податкової інспекції,
сума сплачених коштів становить 161,929 тис. грн. Сума сплаченого податку
з доходів фізичних осіб становить 7020 грн. Керівниками лісових
господарств недотримано вимог протоколу засідання обласної комісії з

розподілу лімітів на заготівлю дикоростучих ягід та грибів від 23 червня 2016
року в частині видачі лісових квитків суб’єктам заготівлі після повної оплати
за отримані ліміти.
За активної участі працівників відділу підготовлено ряд інвестиційних
пропозицій щодо залучення потенційних інвесторів в населені пункти
району, а саме щодо можливості розробки проекту створення ферми і
налагодження переробки молока в селі Замагора та розведення овець на
полонинах району.
Активно розвивається гастрономічний туризм. На 4 полонинах району
створені умови для відвідування туристичних груп, ознайомлення з веденням
господарства та можливістю провести дегустацію молочної продукції.
Будівництво
В районі виконуються завдання з будівництва об’єктів житла, освіти,
охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування,
комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та
ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю
мету.
Протягом 9 місяців 2016 року на будівництво, капітальні та поточні
ремонти використано коштів з державного, обласного та місцевих бюджетів
на загальну суму 11001,165 тис.грн., при передбачених 20090,601 тис.грн.
В т.ч.:
- з державного бюджету (субвенція місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) з
передбачених на цей рік коштів в сумі 3240,0 тис.грн., профінансовано
771,034 тис.грн., зокрема: на будівництво дитячого садка в с. В.Ясенів (413
тис.грн.), завершення спортивного залу в Довгопільській ЗОШ (147,8
тис.грн.) та на капітальний ремонт дитячих садків в селах Зелене та
Кривопілля (відповідно 120,6 та 88,7 тис.грн.).
- з державного бюджету (фонду регіонального розвитку) на
будівництво Верховинської ЗОШ використано кошти на суму 2392,0 тис.грн.
при планових 3778,27 тис.грн.
- за кошти обласного бюджету проведено будівництво водопровідних
мереж в смт. Верховина ( передбачено 2890 тис. грн., профінансовано –
2697,9 тис.грн.), а також проведено капітальні ремонти Красницької ЗОШ,
ДНЗ «Сонечко» ( передбачено і профінансовано 440 тис.грн.).
- для проведення окремих заходів використовуються кошти обласного
фонду охорони навколишнього середовища, зокрема: на будівництво
каналізаційних мереж в с. Красноїлля, необхідних споруд для очищення
стічних вод в смт. Верховина, реконструкцію системи роздільної каналізації,
каналізаційних мереж та споруд них
в стаціонарному відділенні
територіального центру с. Красноїлля використано кошти в сумі 1260
тис.грн.
- за кошти районного, селищного та сільських бюджетів проведено
капітальні ремонти каналізаційної мережі в селищі Верховина, ДНЗ в селах
Ільці, Кривополе,Пробійна, Хороцево, адмінприміщень Красноїлівської,

Ільцівської, Красницької, Зеленської сільських рад, мостів в селах Ільці та
Пробійна, на що використано кошти в сумі 2202 тис.грн.
Туристична діяльність
Верховинський район має значний потенціал і різноманітні природні
ресурси для розвитку туристичної галузі, що зумовлено географічним
положенням.
Районна Програма розвитку туризму на 2013-2020 роки, затверджена
рішенням сесії районної ради від 03.02.2014 року. Заходи Програми
реалізовуються за рахунок коштів районного бюджету, у межах видатків
районної державної адміністрації, передбачених в бюджеті на регіональні
програми.
Зокрема, на 2016 рік для реалізації програмних завдань закладено
кошти в сумі 10 тис. гривень, з них використано 5 тис.грн. на придбання
матеріалів для оновлення зовнішнього вигляду оглядової вежі в селищі
Верховина.
З метою створення умов ефективного розвитку в’їзного та
внутрішнього туризму на території області
прийнято розпорядження
облдержадміністрації від 26.03.2015року №173 «Про туристичний
моніторинг», відповідно до якого щомісячно ведеться моніторинг
туристичних потоків та аналізу стану проходження туристичного сезону в
районі.
За підтримки та сприяння компанії Google Ukraine було проведено
цифрову фотозйомку по маршруту на гору Піп Іван. В межах проекту
створюються професійні віртуальні панорамні 3D тури і розміщуються на
інформаційних носіях головної карти Google Map у всесвітній Інтернет
мережі.
Найбільшою базою в районі для прийому туристів і екскурсантів є
ДЗСТ лікувально-оздоровчий комплекс „ Верховина” обласного
підприємства „ Івано-Франківськ турист”, який одночасно може прийняти
280 осіб. За 9 місяців поточного року в лікувально-оздоровчому комплексі
«Верховина» оздоровилось 1833 відпочиваючих.
На даний час в районі діє більше 160 одиниць садиб сільського
зеленого туризму. Власниками приватних садиб району з початку року
сплачено до бюджету району туристичного збору на суму 16,0 тис.грн., що
більше на 6,4 тис.грн. проти відповідно періоду минулого року.
Туризм на Верховинщині розвивається швидкими темпами.
Збільшується кількість провідників та екскурсоводів, які надають екскурсійні
послуги, розробляються різні відпочинкові програми, екскурсійні тури.
Власники окремих приватних садиб переорієнтовують діяльність на
надання послуг в оздоровленні дітей з різних регіонів України.
Спеціалістами центру зайнятості постійно проводиться відповідна
роз'яснювальна робота серед безробітних. За 9 місяців 2016року організовано
36 семінарів з питань організації зеленого туризму.
За
сприянням
департаменту
міжнародного
співробітництва,
євроінтеграції та розвитку туристичної інфраструктури обласної державної
адміністрації виділено 10,0 тис. грн., з них на виготовлення рекламної

продукції для проведення свята «Полонинське літо-2016» та реконструкцію
криниці Івана Франка в селі Криворівня.
Спеціалісти відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації
прийняли участь в круглому столі щодо налагодження співпраці НПП
«Верховинський» з суб’єктами рекреаційно-туристичної галузі району.
Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації розроблено
перспективні туристичні пропозиції на 2016 та подальші роки на загальну
суму 300 тис.грн.
Підприємництво
Сьогодні мале підприємництво, як самостійний елемент ринкової
економіки, є одним із ефективних важелів вирішення таких економічних та
соціальних проблем району, як швидке насичення ринку товарами і
послугами, розвитку конкуренції, забезпечення зайнятості значної частини
населення. Сприяння розвитку підприємництва в районі здійснюється через
реалізацію програми розвитку малого і середнього підприємництва,
координацію зусиль з реалізації заходів цієї програми.
В районі здійснюють свою діяльність юридичні та фізичні особи, які за
критеріями відносяться до категорії малого підприємництва.
Станом на 01.10.2016 року за даними Верховинського відділення
Коломийської ОДПІ ГУ ДФС загальна кількість суб’єктів підприємницької
діяльності в районі становила 1416 осіб, що на 50 осіб більше, ніж було на
відповідний період минулого року. З них : 375 юридичних осіб та 1042
фізичні особи (станом на 01.10.2015р. було зареєстровано відповідно 388 та
978 осіб).
24 травня 2016 року на черговому засіданні координаційної ради з
питань розвитку підприємництва трьом підприємцям району було надано
короткотермінові безвідсоткові кредити для організації підприємницької
діяльності та реалізації представлених бізнес-проектів на загальну суму 100
тис. грн., а саме:
1. 40 тис. грн. – приватному підприємцю Розенчук Н.Б., жительки смт.
Верховини для реалізації представленого бізнес-плану на тему “По прийому
втор сировини «Чисте довкілля»”;
2. 30 тис. грн. – приватному підприємцю Каванюку І.В, жителю смт.
Верховини для реалізації представленого бізнес-плану на тему “Виробництво
виробів з дерева”;
3. 30 тис. грн. – приватному малому підприємству «Торг» (Рибенчук
Василина Василівна, жительки смт. Верховини) для реалізації
представленого бізнес-плану на тему “Впровадження виробництва
комбінованих кормів для тваринництва”.
Протягом звітного періоду суб’єктами малого підприємництва
започатковано три нових виробництва, зокрема: ПП Тайчук Оленою
Олексіївною с. Криворівня розпочато виробництво туалетного паперу
«Верховинка», ПП Марфієвич Марією Савівної в с. Білоберізка відкрито
хлібопекарню та ФОП Сіренчуком Юрієм Федоровичем в с. Яблуниця
налагоджено випуск паливних пелет.

З метою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва,
спрощення державної реєстрації, спрощення та прискорення проходження
дозвільних процедур працює центр надання адміністративних послуг
впродовж 9 місяців центром надано 3 тис. адміністративних послуг.
ПРООН
Реалізація Проекту Європейського союзу та Програми розвитку ООН
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІII» розпочалася у
Верховинському районі з підписання 28 листопада 2014 року угоди про
партнерство між Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй,
Верховинською районною державною адміністрацією і Верховинською
районною радою у третій фазі Проекту „ Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду”.
Станом на 01.10.2016 року в районі функціонують чотири Організації
Громади, які співпрацюють із Проектом ЄС та ПРООН “Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду - IIІ” – с. Перехресне, с. Устеріки, с. Ільці, с.
Білоберізка та впроваджують чотири мікропроекти.
Термін реалізації Проекту 2015 – 2016 роки:
Назва
населеного
пункту
1
с. Перехресне

с. Устеріки

с. Ільці

с. Білоберізка

Назва мікропроекту
(МП)

Загальний
бюджет
МП ( грн.)

Примітка

2
„Енергозберігаючі заходи в
ДНЗ "Дивокрай" (утеплення
внутрішніх стін, заміна
вікон та дверей);
«Інноваційні
енергоефективні заходи
вуличного освітлення
с.Устеріки. Реконструкція
існуючої мережі з
застосуванням ВДЕ»)
«Реконструкція ФАПу села
Великий Ходак Ільцівської
сільської ради»

3
190 998

4

« Інноваційні
енергоефективні заходи з
вуличного освітлення в
с.Білоберізка. Реконструкція
існуючої мережі з
застосуванням
світлодіодних ламп»

307 753

Проект
завершено

509 019

Ведуться
будівельмонтажні
роботи

362 519

Проект
завершено
готується
фінальний звіт
Проект
завершено

Обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування.
Шостий обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування стартував 25 лютого 2015 року та завершиться в грудні
звітного року.
Переможцями конкурсу від району стали Верховинська селищна рада,
Стебнівська, Перехреснянська та Замагорівська сільські ради, які
реалізовують п’ять мікропроектних пропозицій, загальна сума яких складає
744 тис. грн., а саме:
- Верховинська селищна рада реалізувала проект «Енергозберігаючі
технології – металопластикові вікна для школи-інтернату» (заміна вікон в
школі) на загальну суму 160 тис.грн.;
- Стебнівська сільська рада завершує реалізацію проектів «Капітальний
ремонт будинку спеціалістів та благоустрій території довкола будівлі в селі
Стебні» (Ремонт адмінприміщення) та «Будівництво огорожі кладовища та
благоустрій території в селі Стебні за ініціативою та участю сільської
громади» (встановлення огорожі кладовища) на загальну суму 320 тис.грн.;
- Перехреснянська сільська рада розпочинає реалізацію проекту «Здорові
діти в “Дивокраї” – щастя і радість у рідному краї» (встановлення
дитмайданчика) на загальну суму 134 тис.грн.;
- Замагірська сільська рада завершує реалізацію проекту «Капітальний
ремонт (запровадження енергозберігаючих технологій) Замагорівського
сільського клубу та благоустрій довкола клубу» (ремонт клубу) на загальну
суму 141 тис.грн.
Торгівельна діяльність
Торгівельною діяльністю в районі займаються 374 підприємства
роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, 2 ринки на 265 торгових
місць,8 оптово-роздрібних підприємств.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилася
кількість підприємств громадського харчування( за 9 місяців поточного року
запрацювало 2 нові кафе, обидва в сільській місцевості). Відкрито 12
магазинів в основному по торгівлі непродовольчими товарами та 1 аптека, 9
з них в селищі Верховина.
Залишається актуальним питанням впорядкування вуличної торгівлі
по вулиці Гуцульського повстання, спільно над яким працюють управління
економічного розвитку і торгівлі та селищна рада .
У випадках порушень при обслуговуванні в торговій мережі основною
проблемою є мораторій на проведення перевірок, в результаті чого в
закладах громадського харчування, продовольчих магазинах, шкільних
їдальнях створюється підґрунтя для порушень не тільки правил торгівлі, а і
санітарно-гігієнічних норм, що може провести до спалаху інфекційних
захворювань, які становлять загрозу не тільки здоров’ю, а й життю
відвідувачів.
Для профілактики та попередження норм і правил торгівлі
розпорядженням райдержадміністрації створено тимчасову робочу групу,
основною метою якої є обстеження закладів торгівлі та громадського

харчування з метою виявлень недоліків у їх роботі та проведення санітарнопросвітницької роботи щодо профілактики харчових отруєнь.
Населення і ринок праці
Середня чисельність наявного населення становить 30,5 тис.осіб., в
тому числі міського – 5,9 тис.осіб, сільського – 24,6 тис.осіб.
Протягом дев’яти місяців 2016 року послугами служби зайнятості
скористалося 2165 незайнятих осіб, що на 364 особи більше проти
відповідного періоду минулого року. Рівень безробіття в районі на 1 жовтня
цього року склав 3,83 відс. до працездатного населення, це менше на 0,12
відс. в порівнянні з 1 жовтнем 2015 року.
На обліку в центрі зайнятості перебуває 686 безробітних громадян, з
них: з повною вищою освітою – 9%, з базовою вищою та неповною вищою
освітою - 13%, з професійно-технічною освітою – 31%.
За сприянням служби зайнятості працевлаштовано з початку року на
вільні робочі місця 821 особу, що більше в порівнянні з відповідним
періодом минулого року на 17 осіб, в тому числі: 6 осіб - шляхом надання
одноразової виплати допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою
діяльністю, 10 осіб - 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, їм надаються безкоштовні профорієнтаційні
послуги.
З початку 2016 року направлено на професійне навчання 210 осіб.
Навчання проводиться під замовлення роботодавців за робітничими
професіями, актуальними на ринку праці. З початку року в громадських
роботах взяло участь 344 особи.
Освіта
Відповідно до Конституції України, вимог законів України «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та інших
нормативно-правових документів в районі станом на 01.10.2016р.функціонує
така мережа закладів освіти на 2016-2017 н.р.:
- 34 денні загальноосвітні школи, в т.ч.: ліцей, школа-інтернат, три
навчально-виховні комплекси ( призупинено діяльність Бережницької ЗОШ І
ступеня до кінця навчального року), загальна кількість учнів становить 3977,
що в порівнянні з минулим навчальним роком більше на 95 учнів;
- вечірня школа ІІ-ІІІ ступенів – 210 учнів;
- 2 позашкільні заклади (дитячо-юнацька спортивна школа,
Верховинський Центр дитячої та юнацької творчості), в яких займаються у
вільний від уроків час 1512 дітей;
- 19 дошкільних закладів (в т.ч. три навчально-виховні комплекси), в
яких виховуються та здобувають дошкільну освіту 863 дітей.

Для підготовки до школи дітей п’ятирічного віку в населених пунктах,
де відсутні ДНЗ, діють 12 підготовчих груп при школах, де займаються 93
дітей.
Для дітей, які проживають на віддалених високогірних присілках
функціонують пришкільні інтернати при 12 школах, в т.ч. з постійним
перебуванням - 8, з сезонним – 4, в яких проживає 256 учнів.
Згідно представлених документів у Головівській ЗОШ І-ІІ ступенів для
двох учнів запроваджена інклюзивна форма навчання.
На харчування дітей шкільного віку в закладах освіти за 9 місяців 2016
використано з місцевого бюджету коштів на суму 104,1 тис.грн.
Протягом
відповідного періоду 7-ми учням-сиротам виплачено
допомогу по досягненню ними 18-ти річного віку в розмірі 1810 гривень на
особу. Загальна сума виплат складає 12670 грн.
На придбання меблів для загальноосвітніх шкіл та дитячих навчальних
закладів використано коштів : з обласного бюджету - 632,940 тис.грн.,
субвенцію – 381,343 тис.грн.
Для установ освіти придбано 2790 м. куб. дров на загальну суму
1165,47 тис. грн., що становить 93 від. до потреби.
Охорона здоров’я
Всього по району медичними закладами обслуговується 30529 осіб. На
даний час в районі функціонує 151 стаціонарне ліжко:
- при ЦРЛ – 131 ліжко;
- Яблуницькій д/л – 10 ліжок;
- Білоберізькій д/л -10 ліжок.
Касові видатки за 9 місяців 2016 року становлять 166620,80 тис. грн.
Витрати на одного жителя ( в гривнях ) становлять 544,40 грн.
Позабюджетні надходження становлять 69 тис. 600грн.,що на одного
жителя становить 2,51 грн. Розхід позабюджетних коштів становить 55 тис.
900 грн.
На медикаменти виділено в 2016 році 882,0 тис., в 2015 році - 746,4
тис., на один ліжко-день - 7,80 грн.
Видатки на харчування 2016 році склали 260,4 тис. грн., в 2015 році 217,0 тис. грн., на один ліжко-день - 5,80 грн.
Заборгованість по заробітній платі працівникам медичних закладів
станом на 01.10.2016 року становить 2543,1 тис . грн.
Для покращення надання медичної допомоги запроваджено державні
програми:
1.На програму цукровий і нецукровий діабет заплановано на 2016 р.12 тис. грн., використано - 3 709грн.
2.На програму і централізовані заходи боротьби з туберкульозом
заплановано на 2016р.18,6 тис. грн., використано -7 358 грн.
3. На програму боротьби зі СНІДом на 2016 рік заплановано 9,6 тис.
грн.,використано -4 000 грн.
4.На програму боротьби з онко захворюваннями на 2016 рік
заплановано 12 тис . грн.,використано -4 184 грн.

5.На програму розвитку донорства крові , її компонентів та
виготовлення препаратів з них в 2016 р. заплановано 6 тис. грн.,
використано 5 000 грн.;
6.На програму «Запобігання та лікування серцево – судинних і судинно
– мозкових захворювань» на 2016 р. заплановано 19,2 тис. грн., використано
6 000 грн.
7.На програму «Репродуктивне здоров’я населення Верховинського р –
ну на 2016р. заплановано 18,0 тис. грн.,використано 6 400 грн.
Станом на 01.10.2016.р. за кошти місцевого бюджету було придбано:
технічне обладнання на суму – 36150,02 грн. апаратури на суму –
159958,00грн.
Придбано за спец кошти медичну апаратуру та медичні інструменти на
загальну суму 332 тис.грн. (апарат ШВЛ, пульсоксиметр, спірограм ,
термостат, монітор, насос, монітор пацієнта, електрохірургічний апарат).
За кошти асоціації «Діти Чорнобиля» м.Бельфорт Франція надійшла
гуманітарна допомога : стіл механічний операційний та лампа операційна на
суму 212,3 тис.грн.
Товариство Червоного хреста (гуманітарна допомога) - коляски
інвалідні, ходунки, милиці,палиці -16177грн.
В жовтні місяці проведено ремонт апаратури та УЗД апарату на суму –
56,8 тис.грн.
Відкрито після реконструкції приміщення ФАПу с. В.Ходак.
Проблемні питання:
1.Придбання нового санітарного транспорту для АЗПСМ с. Зелене.
2.Оснащення лабораторного відділу ЦРЛ лабораторним обладнанням
(ФЕКи,бінокулярні мікроскопи).
3.Придбання лапароскопічної стійки для хірургічного відділення ЦРЛ.
4.Проведення капітального ремонту з перекриттям даху приміщення
резервного джерела водопостачання.
5.Закупівля котла для котельні ЦРЛ.
Культура
Відділом культури і мистецтв райдержадміністрації
проводилась
відповідна культурно-мистецька робота щодо забезпечення виконання
районної програми проведення культурно-мистецьких заходів на 2016 рік в
рамках програми розвитку культури Верховинського району на 2012-2016
роки.
Протягом дев’яти місяців 2016 року організовувались та проводились
заходи з нагоди відзначення державних, професійних та релігійних свят.
З метою збереження і примноження автентичного гуцульського
фольклору, традицій та звичаїв гуцульського народу проведено
театралізоване дійство «Гуцульська коляда» за участю колядницьких партій
району.
У лютому 2016 року з нагоди відзначення Дня вшанування учасників
бойових дій території інших держав та 27-ї річниці виведення військ з
Афганістану організовано та проведено урочистості, відбулася презентація
книги «Гуцульські співанки» Романа Кумлика.

З нагоди відзначення 202-ої річниці від дня народження Т.Г.Шевченка
та згідно плану роботи відділу культури і мистецтв райдержадміністрації у
лютому-березні 2016 року в установах культури організовано та проведено
районний та кущові огляди-конкурси читців Шевченківської поезії
«Шевченкове слово в віках не старіє».
У травні відзначено День пам’яті та примирення і 71-шу річницю
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, проведено перший районний
фестиваль-конкурс церковних хорів та духовного співу «Співаймо Господу,
співаймо» та V-ий районний конкурс української естрадної пісні «Музика
весни».
Народні аматорські колективи приймали участь в обласному
відкритому фестивалі народного танцю «Арканове коло», «Родослав» ,
«Карпатський
простір»
в м. Івано-Франківську
та Міжнародному
гуцульському фестивалі в м. Рахів.
З нагоди відзначення 20-ї річниці з дня прийняття Конституції України
на Співочому полі селища Верховина відбулися урочисті заходи за участю
керівництва районної державної адміністрації та районної ради, колективів
установ та організацій, громадськості району. В рамках урочистостей для
учасників заходу було організовано літературно-мистецьке свято «Розквітай,
Україно».
У серпні проведено урочистості з нагоди Дня державного прапора
України, 25-річниці Незалежності
України та 160-річниці
від дня
народження Івана Франка.
У вересні проведено ІУ кіно мистецький фестиваль «Тіні забутих
предків»: слідами фільму «Анничка» .
Покращено матеріальну технічну базу установ культури, придбано
вхідні двері для БК с. Устеріки та клубу с. Перехресне, енергозберігаючі
вікна для клубів сіл Чорна Річка, Пасічне, баян для БК с. Довгополе на
загальну суму 32 тис. грн. Звукопідсилювальна апаратура для районного
організаційно-методичного центру на суму 60 тис.грн.
Протягом 9 місяців 2016 року для проведення культурно-мистецьких
заходів у районі використано кошти в сумі 95,820 тис.грн.
Установи культури, бібліотеки, музеї та Верховинська дитяча школа
мистецтв забезпечили підготовку установ до роботи в осінньо-зимовий
період, придбано 340 м. куб. дров на загальну суму 87,4тис. грн.
Усі проведені культурно-мистецькі заходи
висвітлювалися на
офіційному сайті райдержадміністрації, в газеті «Верховинські вісті» та на
радіомовленні «Вісті Верховини».
Розвиток фізичної культури і спорту
Протягом 9 місяців 2016 року діяльність сектору молоді та спорту
райдержадміністрації та працівників фізичної культури і спорту всіх рівнів
була спрямована на проведення комплексних фізкультурно-масових і
спортивно-оздоровчих заходів серед усіх верств населення, підготовку та
успішний виступ спортсменів району у чемпіонатах області, України,
відбіркових змаганнях і безпосередньо на участь на чемпіонатах Європи та
світу, юнацьких Олімпійських іграх.

На реалізацію спортивних заходів з районного бюджету виділено 62 тис.
грн., з них: по програмі «Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань на 2016 рік» - 30 тис.грн. та по програмі «Комплексна програма
розвитку футболу у Верховинському районі на 2015-2020 роки» - 32 тис. грн.,
що на 22 тис. грн. більше порівняно з попереднім 2015 роком.
Протягом 2016 року забезпечено:
- функціонування мережі позашкільних заходів (на даний момент в
районі здійснює навчально-тренувальний процес одна спортивна школа
відділу освіти райдержадміністрації, яка охоплює 483 учні);
- проведення понад 30 спортивних змагань, в яких взяло участь понад
1,5 тис. населення району.
У 2016 році спортсменам Верховинщини присвоєно наступні спортивні
звання:
- Майстер спорту України – 1 (Харук Михайло – гірськолижний спорт);
- КМС- 1 (Дроняк Христина – стрибки на лижах з трампліна).
Чемпіонами України у 2016 році стали: Матаржук Євгенія, Дроняк
Христина, Марусяк Євген, Зеленчук Іван (стрибки на лижах з трампліна),
Коржук Василь (гірськолижний спорт).
На етапі кубка світу зі стрибків на лижах з трампліна в м. Ражнов
(Румунія) Марусяк Євген посів 7 місце, Дроняк Христина – 5 місце. В
міжнародних змаганнях серед юніорів з гірськолижного спорту в Чехії Харук
Михайло завоював дві срібні нагороди.
Соціальний захист населення
З метою забезпечення соціальною підтримкою найбільш вразливих та
незахищених верств населення управлінням виконуються державні соціальні
програми шляхом поглиблення адресності при наданні державної соціальної
допомоги, житлових субсидій та пільг окремим категоріям громадян.
Станом на 1 жовтня 2016 року на обліку в управлінні праці та
соціального захисту населення перебуває 3674 сім’ї, з них : 2188 сімей з
дітьми, 1037 малозабезпечених сімей, 449 – інші. Протягом звітного періоду
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
допомоги малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми, прийомним сім’ям,
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям,
профінансовано коштів на суму 83529,0тис.грн. Заборгованості по виплаті
державних соціальних допомог немає.
Однак, станом на 1 жовтня 2016 року через відсутність фінансування
та
зменшення
планових
асигнувань
департаментом
фінансів
облдержадміністрації, заборгованість по виплаті субсидії готівкою на
придбання скрапленого газу і твердого палива складає 1087,8тис.грн. Так, із
призначених субсидій для придбання скрапленого газу і твердого палива на
загальну суму 2818,0тис.грн. профінансовано 1730,2тис.грн. (в т.ч. за
минулий рік - 833,7тис.грн.).
Субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг (електроенергії) призначено - 354.4тис.грн., профінансовано на ЖКП
– 327,8 тис.грн., заборгованість 26,6тис.грн..

З метою підтвердження права громадян на призначення державних
соціальних допомог та житлових субсидій державним соціальним
інспектором протягом січня-вересня 2016 року проведено 3250 обстежень
матеріально-побутових умов проживання сімей з метою підтвердження їх
права на призначення допомоги та 48 перевірок про доходи та майновий стан
отримувачів допомоги.
Протягом звітного періоду проводилась робота щодо розв’язання
соціально-побутових проблем внутрішньо переміщених осіб. Станом на
01.10.2016 р. в управлінні на обліку перебуває 19 внутрішньо переміщених
сімей (31 особа). На даний час 12 сімей отримують щомісячну адресну
допомогу на проживання, в т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг,
5 сімей – соціальні допомоги, 5 осіб – пенсію. З початку року на виплату
допомоги на проживання перераховано 148,3тис.грн.
В Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають
право на пільги, станом на 01.10.2016року зареєстровано 5137 пільговиків, з
яких 714 ветеранів війни, 408 ветеранів праці, 14 ветеранів військової служби
та органів внутрішніх справ, 80 осіб, які постраждали внаслідок аварії на
ЧАЕС, 1515 дітей війни, 108 пенсіонерів з числа педагогічних і медичних
працівників, 1138 багатодітних сімей та дітей з багатодітної сім’ї та 1160
інших категорії пільговиків.
На відшкодування витрат за надання пільг вказаним категоріям
громадян у 2016 році передбачена субвенція з державного бюджету в сумі
1077,94 тис.грн. За 9 місяців 2016 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
1431,1 тис. грн., з них профінансовано 597,92 тис. грн. Станом на
01.10.2016р. через недостатнє фінансування заборгованість за надані пільги
становить 833,18 тис.грн. ( з них – 805,59 тис.грн. на придбання твердого
пічного палива та скрапленого балонного газу).
Протягом поточного року забезпечено санаторно-курортними
путівками 8 ветеранів війни (з них 3 учасників АТО) та 4 інвалідів загального
захворювання.
Актуальною проблемою є відсутність фінансування з державного
бюджету у 2016 році відшкодування коштів перевізникам за транспортне
перевезення пільгових категорій громадян на приміських маршрутах та за
надані послуги електрозв’язку.
Протягом січня – вересня 2016 р. відділом праці та контролю за
правильністю призначення та виплати пенсій здійснювався щотижневий
моніторинг з оплати праці, страхових внесків до Пенсійного фонду України
та обов’язкових платежів до державного та місцевого бюджетів, за даними
якого станом на 18 жовтня 2016 року заборгованість із виплати заробітної
плати працівникам економічно активних підприємств району, відсутня.
З метою здійснення контролю стану умов праці на 11 підприємствах
району проведена атестація робочих місць, в результаті проатестовано 84
робочих місця.

Регулярно здійснювався аналіз стану виконання Комплексної
програми заходів з легалізації заробітної плати в Івано-Франківській області
на 2016 рік, відповідно до якої впродовж звітного періоду поточного року
залучено до реєстрації 50 робочих місць, легалізовано заробітну плату в сумі
88,6 тис.грн..
З метою засвідчення автентичності примірників і копій поданих на
реєстрацію колективних договорів проведено повідомну реєстрацію 83
колективних договорів, в тому числі, впродовж звітного періоду поточного
року – 35 колдоговорів.
Разом з тим, працівниками відділу протягом звітного періоду
перевірено 294 пенсійні справи, правильність виплати допомоги на
поховання 69 особам та виплати недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю
пенсіонера – 33 особам. В ході проведення перевірок порушень пенсійного
законодавства не виявлено.
Соціальний захист учасників антитерористичної операції та членів їх
сімей по Верховинському району
Станом на 17.10.2016р. в Єдиному державному автоматизованому
реєстрі осіб, які мають право на пільги, зареєстровано 2 інваліда війни, 121
учасника бойових дій та 3 сім’ї загиблих в зоні проведення
антитерористичної операції (одна сім’я загиблого військовослужбовця в зоні
АТО немає відповідного статусу). Дана категорія населення користується
соціальними гарантіями, передбаченими в Законі України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (пільги на оплату
електроенергії, електрозв’язку, грошової компенсації на придбання твердого
палива, скрапленого газу тощо).
Окрім соціальних гарантій, забезпечених державою, на місцевому рівні
прийнято Районну програму підтримки учасників бойових дій, осіб, які
перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що
утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції в районах її проведення на 2016 рік із
загальним фінансуванням 250000грн.
Протягом поточного року проведено 9 засідань комісії по наданню
одноразових грошових допомог учасникам АТО та членам їх сімей.
Відповідно до її рішення та розпоряджень районної державної адміністрації
100 громадянам даної категорії виплачено разові грошової допомоги для
покращення матеріально-побутових умов проживання (в тому числі на
оплату житлово-комунальних послуг) на загальну суму 118500 грн., 81
учасникам АТО виплачено грошові компенсації на придбання твердого
палива по 1500грн. кожному на загальну суму 121500 грн.
Окрім цього, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» з коштів державного бюджету 3
інвалідам війни виплачено компенсацію на придбання твердого палива по
1532,88грн., 102 учасникам бойових дій – по 1149,66грн., 3 членам сімей
загиблих – по 766,44грн. В зв’язку із прийняттям постанови Кабінету
Міністрів України від 08.08.2016р. №540 «Деякі питання надання пільг і

житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого
газу» до кінця 2016 року управлінням праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації заплановано здійснити перерахунок та виплатити
компенсацію на придбання твердого палива: інвалідам війни – по 2000грн.,
учасникам бойових дій – по 1500грн., членам сімей загиблих
військовослужбовців – по 1000грн. На придбання одного балону скрапленого
газу: інвалідам війни – 200грн, учасникам бойових дій – по 150грн, членам
сімей загиблих військовослужбовців – по 100грн.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016р.
№141 «Деякі питання виплати у 2016 році разової грошової допомоги,
передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань» виплачено
разові грошові допомоги до 5 травня в наступних розмірах: 1 інваліду війни 2
групи – 2600грн., 2 інвалідам війни 3 групи – по 2310грн., 117 учасникам
бойових дій – по 920грн., 3 членам сімей загиблих військовослужбовців – по
500грн.
Станом на 17.10.2016р. на обліку для забезпечення санаторнокурортними путівками перебувають в управлінні праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації перебувають 19 учасників бойових
дій АТО. У 2016 році безкоштовними санаторно-курортними путівками
забезпечені 3 учасників бойових дій. Протягом поточного року 4 учасників
бойових дій, відповідний статус яким надано за безпосередню участь в
антитерористичній операції, направлено на проходження психологічної
реабілітації в реабілітаційні заклади України.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015р.
№179 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної
адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців,
звільнених у запас або відпустку)» за програмою 2505170 «Заходи з
соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції»
на дані цілі по Верховинському району у 2016 році передбачено 29848грн.
Між
управлінням
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації та Верховинським ТСО України укладено договір на
навчання курсів водіїв (термін навчання з 16.09.2016р. по 19.12.2016р.) 6
демобілізованих учасників антитерористичної операції категоріями «В» і
«С».
Заступник голови районної
державної адміністрації

Світлана Уршеджук

проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(П’ята сесія)
РІШЕННЯ
від ____ __________ 2016 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
Відповідно до частин 7, 8 статті 49 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та статті 19 Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад», районна рада
вирішила:
1.Схвалити текст звернення до Президента України Порошенка П. О.,
Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., Голови Верховної Ради України
Парубія А.В. щодо розроблення та прийняття «Програми підтримки
підприємництва у галузі тваринництва для населених пунктів, які мають
статус гірських на 2017-2021 роки» ( додається).
2. Направити рішення районної ради Народному депутату України
Солов’ю Ю. І., голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації
Гончаруку О.Р., голові Івано-Франківської обласної ради Сичу О.М.,
Надвірнянській, Коломийській, Косівській районним радам, Коломийській,
Яремчанській міським радам Івано-Франківської області, Путильській
районній раді Чернівецької області, Рахівській районній раді Закарпатської
області, Асоціації органів місцевого самоврядування регіону Гуцульщини та
Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати –
Україна», Української асоціації районних та обласних рад та Асоціації міст
України з метою підтримки даного звернення.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І.Маківничука

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Президенту України
Порошенку П. О.
Прем’єр-міністру України
Гройсману В.Б.
Голові Верховної Ради України
Парубію А.В.

Звернення
Карпатське високогір’я завжди було і залишиться перлиною України,
регіоном з чистим повітрям, прекрасною природою і працьовитими людьми.
Однак постійне проживання в цій місцевості є дуже складним. Відсутність
великих промислових підприємств, а відповідно робочих місць зі
стабільними заробітними платами, призводить до значної міграції
працездатного населення. При високій народжуваності чисельність
населення постійно зменшується. На даний час у високогірному
Верховинському районі Івано-Франківської області проживає 30 тис. чоловік,
Путильському районі Чернівецької області - 25тис. чоловік, Рахівському
районі Закарпатської області - 92 тис. чоловік. З врахуванням частково
високогірних Косівського, Коломийського, Надвірнянського районів ІваноФранківської області, Вижницького району Чернівецької області мова йде
про не менш, як 300 тисяч жителів.
Значна частина жителів гірських населених пунктів виживають за
рахунок ведення індивідуального сільського господарства, основним
напрямом якого є тваринництво. Сільськогосподарська продукція, вироблена
у високогір’ї Карпатського регіону, є екологічно чистою, оскільки на
високогір’ї практикується органічне землеробство і тваринництво, розвиток
«зеленої» економіки, не застосовуються промислові засоби захисту рослин і
обробки ґрунту.
На виконання статті 3 Закону України «Про статус гірських населених
пунктів в Україні», з метою сприяння соціально-економічному розвитку
населених пунктів Карпатського регіону, забезпечення зростання доходів
населення від провадження господарської діяльності в аграрній галузі
доцільно було б розробити та прийняти «Програму підтримки
підприємництва у галузі тваринництва для населених пунктів, які мають
статус гірських на 2017-2021 роки», та передбачити в Державному бюджеті
України на 2017 рік державну дотацію для розвитку галузі тваринництва в
гірських регіонах, а саме:
1. Державну тваринницьку дотацію на корову та вівцематку що
утримується в господарстві не менше одного року (контроль здійснюється
через агентство з ідентифікації тварин – наявність заповненого паспорта та
ветеринарної довідки) та при умові вирощування ідентифікованого згідно
чинного законодавства молодняка протягом року. Розмір дотації – до 4 тисяч
гривень.

2. Державну тваринницьку дотацію – відшкодування за закупівлю
індивідуальних доїльних апаратів, при умові утримання в господарстві 5 і
більше ідентифікованих корів.
3. Державну тваринницьку дотацію територіальним громадам для
створення міні-лабораторій контролю якості.
4. Державну дотацію на здешевлення кредитів для створення міні-цехів
по переробці м’яса і молока.
5. Державну дотацію до Пенсійному фонду України на фінансування
щомісячних страхових внесків для отримання фермерами права на
призначення пенсії за віком при умові, що в особистому фермерському
господарстві вирощується десять і більше голів великої рогатої худоби або
двадцять і більше вівцематок та кіз, які здаються в сільськогосподарські
заготівельні підприємства.
Така підтримка практикується в країнах Євросоюзу і сприяє розвитку
гірських населених пунктів, зменшенню трудової міграції, збереженню
культури і традицій.
Прийнято
на
п’ятій
Верховинської районної ради
демократичного скликання
____ ______ 2016 року

сесії
VIІ

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(П’ята сесія)
РІШЕННЯ
від ________________ 2016 року
селище Верховина
Про затвердження Положення
Про присвоєння почесного звання
«Майстер народної творчості
Верховинщини»
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, та розглянувши лист правління Осередку народних майстрів
Верховинщини» (додається), враховуючи рекомендації постійної комісії
районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики,
спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової інформації
(О.Чубатько), районна рада
вирішила:
1. Затвердити Положення Про присвоєння почесного звання «Майстер
народної творчості Верховинщини» згідно додатку (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної
політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів
масової інформації (О.Чубатько).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Додаток
до рішення районної ради
від ___________________ 2016 року
ПОЛОЖЕННЯ
про присвоєння почесного звання
«Майстер народної творчості Верховинщини»
Це Положення визначає підстави для присвоєння почесного звання
«Майстер народної творчості Верховинщини» встановлює порядок його
присвоєння, вручення та інші правила.
I. Загальні положення
1.1. Почесне звання «Майстер народної творчості Верховинщини»
(далі - почесне звання) є нагородою районного значення, що присвоюється за
особисті заслуги, особам які працюють у галузі народної творчості
Верховинщини, як правило, не менше десяти років, мають високі трудові
досягнення і професійну майстерність.
1.2. Присвоєння Почесного звання «Майстер народної творчості
Верховинщини» проводиться рішенням Верховинської районної ради після
попереднього розгляду (погодження) профільною постійною комісією
районної ради.
1.3. Почесне звання
Верховинського району.

може

бути

присвоєне

тільки

жителям

1.4. Присвоєння почесного звання одній і тій же особі, двічі не
провадиться.
1.5. Присвоєння почесного звання посмертно не провадиться.
II. Підстави для присвоєння Почесного звання
2.1. Почесне звання «Майстер народної творчості Верховинщини»
присвоюється" - майстрам, які створили видатні твори в галузі вишивки,
килимарства, ткацтва, кераміки, скла, різьблення, моделювання,
декоративного розпису, живопису та скульптури, ковальства, виготовлення
унікальних музичних інструментів та інших видів декоративно-ужиткового
мистецтва.
III. Порядок представлення до присвоєння почесного звання
3.1. Подання про присвоєння почесного звання вносяться голові
Верховинської районної ради для подальшого розгляду на сесії
Верховинської районної ради керівництвом Верховинської районної

державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, творчими
спілками, об'єднаннями громадян.
3.2. Висунення кандидатур до присвоєння почесного звання
здійснюється гласно за місцем роботи (діяльності) особи, яку представляють
до нагородження, у трудових колективах установ, організацій, підприємств
незалежно від типу, форми власності та господарювання.
3.3. Органи, яким надано право вносити подання про присвоєння
почесного звання, надсилають на ім'я голови Верховинської районної ради
зазначене подання, біографічну довідку і нагородний лист установленого
зразка та інші підтверджуючі документи.
У нагородному листі зазначаються конкретні заслуги особи, що стали
підставою для порушення клопотання про присвоєння почесного звання
(список творів, перелік основних мистецьких робіт та ін.).
IV. Порядок вручення посвідчення про присвоєння почесного звання
4.1. Особі, удостоєній почесного звання, вручаються посвідчення
встановленого зразка згідно додатку до даного Положення.
4.2. Вручення посвідчення про присвоєння почесного звання
проводиться в обстановці урочистості і широкої гласності.
Перед врученням оголошується рішення Верховинської районної
ради про присвоєння відповідного почесного звання.
4.3. Посвідчення про присвоєння Почесного звання «Майстер
народної творчості Верховинщини» вручає як правило голова Верховинської
районної ради.
V. Порядок носіння і зберігання нагрудних знаків та посвідчень до
почесних звань
5.1. Особи, удостоєні почесного звання, повинні дбайливо ставитися
до схоронності посвідчення про присвоєння почесного звання «Майстер
народної творчості Верховинщини».
У разі втрати посвідчення удостоєному почесного звання може бути
видано дублікат, якщо профільною комісією районної ради буде розглянуто
підстави для видачі такого дубліката та схвалено відповідне рішення.
5.2. Після смерті удостоєного почесного звання, за наявності
спадкоємців, посвідчення про присвоєння почесного звання залишаються у
сім'ї померлого як пам'ять.
За згодою спадкоємців, посвідчення про присвоєння почесного
звання можуть бути передані на тимчасове або постійне зберігання музеям.
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Ольга Сапріянчук
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ЗРАЗОК
посвідчення про присвоєння почесного звання
«Майстер народної творчості Верховинщини»
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ПОСВІДЧЕННЯ

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(П’ята сесія)
РІШЕНН
від «___»____________2016 року
селище Верховина
Про звільнення від плати
за перебування у Верховинській
ЗОШ - інтернат І – ІІІ ступенів
Розглянувши листа голови райдержадміністрації від 10.10.2016 року
№ 430/01-12/27, від 10.10.2016 року № 429/01-12/27, від 24.10.2016 року
№453/01-12/27, від 24.10.2016 року № 454/01-12/27 щодо звільнення від
оплати за перебування у Верховинській ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів у 20162017 навчальному році учнів та керуючись наказом Міністерства освіти і
науки України № 667 від 21листопада 2002 року «Про затвердження Порядку
встановлення плати для батьків та перебування дітей у державних і
комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», п.3 наказу
Міністерства освіти і науки України №1243 від 2 серпня 2002року «Про
невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних
закладів» та враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради з
питань освіти, дошкільного районна рада
вирішила:
1. Звільнити Танасійчука Юрія Петровича, жителя села Барвінково, від
оплати за перебування його сина Танасійчука Віталія Васильовича, учня 3
класу, у Верховинської ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів з 01 вересня 2016 року
по 29 травня 2017 року.
2. Звільнити Ткачук Марію Дмитрівну, жительку села Ільці, від оплати
за перебування її дочки Ткачук Марії Василівни, учениці 9-го класу, у
Верховинській ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів з 01 вересня 2016 року по 29
травня 2017 року.
3. Звільнити Копчук Катерину Василівну, жительку села Дземброня,
від оплати за перебування її сина Копчука Юрія Івановича, учня 9-А класу, у
Верховинській ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів з 01 вересня 2016 року по 29
травня 2017 року.
4. Звільнити Морощука Василя Івановича, жителя села Красник, від
оплати за перебування його сестер Морощук Ірини Іванівни, учениці 5 класу

та Морощук Уляни Іванівни, учениці 1 класу, у Верховинській ЗОШ-інтернат
І-ІІІ ступенів з 01 вересня 2016 року по 29 травня 2017 року.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, дошкільного виховання, молоді та спорту
(О. Чубатько).
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(П’ята сесія)
РІШЕННЯ
від ________________ 2016 року
селище Верховина
Про присвоєння Перехреснянській
ЗОШ І-ІІ ступенів імені видатного
педагога і громадського діяча
Гуцульщини Михайла Вахнюка
Розглянувши звернення Перехреснянської ЗОШ І-ІІ ступенів,
звернення жителів села, лист районної державної адміністрації
№1049/0112/23 від 20.04.2016 року, клопотання відділу освіти Верховинської
райдержадміністрації № 147/01-25/01 від 15.04.2016 року, керуючись ст.43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України
«Про присвоєння юридичним особам та об»єктам права власності імен
(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат
історичних подій» та враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради
з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики, спорту,
національного і духовного розвитку та засобів масової інформації, з метою
увічнення пам'яті видатного педагога і громадського діяча Гуцульщини
Михайла Вахнюка, беручи до уваги підсумки проведеного громадського
обговорення із зазначеного питання, районна рада
вирішила:
1. Присвоїти Перехреснянській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів
Верховинської районної ради Івано-Франківської області ім’я видатного
педагога та громадського діяча Гуцульщини Михайла Вахнюка.
2. Змінити найменування Перехреснянської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Верховинської районної ради Івано-Франківської області на

Перехреснянську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів імені Михайла
Вахнюка Верховинської районної ради Івано-Франківської області.
3. Відділу освіти районної державної адміністрації (В. Гуцуляк) та
директору Перехреснянської ЗОШ І-ІІ ступенів (О. Дзюбак) внести необхідні
зміни в установчі документи вищевказаного навчального закладу,
забезпечити проведення їх державної реєстрації та інших дій, пов’язаних з
присвоєнням навчальному закладу імені видатного педагога та громадського
діяча Михайла Вахнюка.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради Івана Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

