
                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Третя сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від   01  квітня  2016 року 

селище Верховина  
 

Про внесення змін та доповнень  

до Положень про Подяку та 

Грамоту Верховинської районної 

ради затвердженого рішенням 

районної ради від 14.11.2008 року 
 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та районної Програми «Нагороди та відзнаки районної ради» в 2016 році, 

районна рада 
 

вирішила: 
 

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Подяку Верховинської 

районної ради затвердженого рішенням районної ради від 14.11.2008 року «Про 

затвердження Положення про Подяку, Грамоту і Пам’ятний іменний подарунок 

Верховинської районної ради»: 

1.1. Пункт 5 Положення про Подяку Верховинської районної ради 

доповнити наступним: 

- інших урочистих дат або подій.; 

1.2. Пункт 8 Положення про Подяку Верховинської районної ради 

викласти в такій редакції: 

Нагородженим Подякою вручається грошова винагорода в розмірі: 

- відзначеним особам – 200 (двісті) грн. (нарахування податку 

здійснюється додатково); 

- трудовим колективам - 200 (двісті) грн. (нарахування податку 

здійснюється додатково). 
 

2. Внести зміни та доповнення до Положення про Грамоту Верховинської 

районної ради затвердженого рішенням районної ради від 14.11.2008 року «Про 

затвердження Положення про Подяку, Грамоту і Пам’ятний іменний подарунок 

Верховинської районної ради»: 

2.1. Пункт 7 Положення про Грамоту Верховинської районної ради 

викласти в такій редакції: 

Нагородженим Грамотою вручається грошова винагорода в розмірі 100 

(сто) грн. (нарахування податку здійснюється додатково). 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

голови районної ради І.Маківничука. 
 

Голова районної ради                                                               Іван Шкіндюк 

 



                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Третя сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

            

від  01  квітня   2016 року 

селище Верховина       

  

 

Про скасування рішення 

районної ради від 26.02.2016 року 

«Про внесення змін до рішення 

районної ради від 24.12.2015 року 

«Про затвердження районних програм»  

 

Відповідно до ст.43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада 

вирішила 
 

1. Скасувати рішення районної ради від 26.02.2016 року «Про 

внесення змін до рішення районної ради від 24.12.2015 року «Про затвердження 

районних програм»: 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

голови районної ради І.Маківничука. 

 

 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Третя сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   01  квітня  2016 року 

селище Верховина  

 

 

Про виконання рішення районної 

ради від 26.01.2016 року «Про 

депутатський запит Ю.Ванджурака» 

 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад», районна рада 
 

вирішила: 
 

1. Інформацію заступника начальника Служби автомобільних доріг в 

Івано-Франківській області Ю.Чорнописького отриману за запитом 

Верховинської районної ради та Верховинської райдержадміністрації щодо 

фінансування розпочатих в 2015 році робіт по капітальному будівництву 

дороги «Татарів-Кам’янець-Подільський» на території Верховинського району 

взяти до уваги (додається). 

2. Рішення районної ради від 26.01.2016 року «Про депутатський запит 

Ю.Ванджурака» зняти з контролю. 

 

 

 

Голова районної ради          Іван Шкіндюк 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                            
 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Третя сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  01 квітня   2016 року 

селище Верховина       

 

 

Про підсумки виконання «Районної 

програми підтримки сімей 

військовослужбовців і працівників 

правоохоронних органів та членів 

добровольчих загонів, які беруть 

участь в Антитерористичній операції 

в східних областях України на 2015 рік» 

 

 Районна програма підтримки сімей військовослужбовців і працівників 

правоохоронних органів та членів добровольчих загонів, які беруть участь в 

Антитерористичній операції в східних областях України на 2015 рік (надалі – 

Програма) – це комплекс заходів, який здійснювався на місцевому рівні з 

метою фінансової та іншої соціальної підтримки сімей військовослужбовців і 

працівників правоохоронних органів, членів добровольчих батальйонів, які 

брали та беруть участь в антитерористичній операції у східних областях 

України та членів їх родин, сприяння вирішенню питань матеріально-

побутового забезпечення учасників АТО та їх родин. 

Станом на 01.01.2016р. відповідно до інформацій, наданих силовими 

структурами району безпосередню участь в антитерористичній операції 

прийняли (приймають)  131 чоловік (окрім добровольців). Зокрема, за даними 

Верховинського військового районного комісаріату демобілізовано 32 

учасників антитерористичної операції. На даний час 63 військовослужбовців, 

мобілізованих в особливий період, продовжують виконання службових 

обов’язків (в тому числі в зоні проведення антитерористичної операції). Окрім 

того, силовими структурами для виконання обов’язків військової служби щодо 

захисту незалежності, суверенітету  та територіальної цілісності країни, захисту 

її кордонів в місця проведення антитерористичної операції було відряджено 19 

працівників органів внутрішніх справ, 16 військовослужбовців Державної 

прикордонної служби України та 1 працівник Державної фіскальної служби. 

Одному учаснику АТО встановлено статус інваліда війни 3 групи, 

зареєстровано 3 членів сімей загиблих в зоні проведення АТО. В зв’язку з 

відсутністю підтверджуючих документів про загибель військовослужбовця під 

 



час захисту Батьківщини, 2 сім’ям не надано статус особи, на яку поширюється 

чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту».  

На виконання заходів Програми підтримки сімей військовослужбовців і 

працівників правоохоронних органів та членів добровольчих загонів, які беруть 

участь в Антитерористичній операції в східних областях України на 2015 рік та 

рішення районної ради від 20.10.2015р. «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» в районному бюджеті було передбачено 241820 (двісті 

сорок одна тисяча вісімсот двадцять) грн. 

З урахуванням вищенаведеного, районна рада  

 

вирішила: 
 

1. Інформацію начальника управління праці та соціального захисту 

населення районної державної адміністрації І.Гречука про виконання Районної 

програми підтримки сімей військовослужбовців і працівників правоохоронних 

органів та членів добровольчих загонів, які беруть участь в Антитерористичній 

операції в східних областях України на 2015 рік взяти до відома. 

2. Управлінням та відділам райдержадміністрації, виконкомам селищної та 

сільських рад, центральній районній лікарні забезпечити надання учасникам 

антитерористичної операції та членам їх сімей, у тому числі членам сімей 

загиблих учасників АТО комплексних медичних, психологічних та соціальних 

послуг. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та пенсійного 

забезпечення (Г.Кікінчук). 

 
 

Голова районної ради                                                               Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Третя сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  01 квітня  2016 року 

селище Верховина 

  

Про 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 безпосередньо 

участь в  антитерористичній операції в районах її 

проведення, воїнів ОУН-УПА та учасників 

бойових дій на території інших держав на 2016 рік  

 

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», Закону України «Про поліпшення матеріального становища учасників 

бойових дій та інвалідів війни» та Закону України «Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей», враховуючи необхідність 

допомоги жителям району-учасникам бойових дій, особам, 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 безпосередньо участь в  антитерористичній 

операції в районах її проведення, воїнам ОУН-УПА та учасникам бойових дій 

на території інших держав, районна рада 

 

вирішила : 

 

1. Затвердити 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 безпосередньо участь в  

антитерористичній операції в районах її проведення, воїнів ОУН-УПА та 

учасників бойових дій на території інших держав на 2016 рік (додається). 

2. Затвердити план заходів на виконання районної програми 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 безпосередньо участь в  антитерористичній операції в 

районах її проведення, воїнів ОУН-УПА та учасників бойових дій на території 

інших держав на 2016 рік (додається). 

3. Затвердити склад комісії 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 безпосередньо участь в  

антитерористичній операції в районах її проведення, воїнів ОУН-УПА та 

учасників бойових дій на території інших держав (додається). Доручити голові 

районної ради затвердити положення про дану комісію. 

4. Районній  раді   забезпечити виконання цієї програми. 

5.Рекомендувати селищному та сільським головам винайти кошти на  

облаштування пам’ятних знаків воїнам ОУН-УПА, які загинули на території 

району. 

6. Контроль за виконанням  даного рішення покласти  на заступника 

голови районної ради Івана Маківничука. 

 

 

    Голова районної ради                                                               Іван Шкіндюк 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             



                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Третя сесія) 
       

   Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  01 квітня  2016 року 

селище Верховина 

  

Про районну програму  

«Духовне життя» на 2016 рік  

 

 

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада 

вирішила: 

 

1. Затвердити районну програму «Духовне життя» на 2016 рік 

(додається). 

2. Районній раді (І.Шкіндюк) забезпечити виконання районної програми. 

3. 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 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Третя сесія) 
       

   Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від  01 квітня  2016 року 

селище Верховина                                                                                                                   

 
Про звернення Верховинської районної ради 

щодо передачі повноважень розпорядників 

земельних, лісових та водних ресурсів до сфери 

управління органів місцевого самоврядування 

 

 

 

 

          Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» районна рада 

 

                                                      в и р і ш и л а: 

1. Схвалити звернення районної ради   до   Верховної  Ради України, 

Кабінету Міністрів України щодо передачі повноважень розпорядників 

земельних, лісових та водних ресурсів до сфери управління органів 

місцевого самоврядування (додається). 

2. Надіслати рішення районної ради голові Івано-Франківської обласної 

ради Сичу О.М. з метою  підтримки  даного звернення. 

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

оприлюднити на веб-сайті районної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

 районної ради Івана Маківничука. 

 

 

 

         Голова районної ради                                                         Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Верховній  Раді  України 

                                                                         

                                                                              Кабінету Міністрів України 

  

 

                                                   ЗВЕРНЕННЯ 

 

      Земельні, лісові та водні ресурси – це та частина загального  природного 

фонду, яка використовується для задоволення основних потреб населення  і 

виробництва. Відтак,     у контексті децентралізації влади, передача функцій 

управління та контролю за використанням   об’єктів  земельного, лісового та 

водного фондів  на місцевий   рівень   набуває   першочергового   значення. 

       Актуальність зазначеного питання обумовлена тим, що на сьогоднішній 

день реалізація державної   політики  у  сфері  земельних, лісових та водних 

ресурсів здійснюється різними   державними   агентствами,   діяльність  яких 

спрямовується і   координується   Кабінетом    Міністрів   України через двох 

міністрів, а саме: Міністра аграрної політики  та    продовольства і   Міністра 

екології та природних ресурсів. Тобто, на центральному рівні існує три окремі 

ланки суб’єктів управлінської діяльності, тоді як самі об’єкти управління 

знаходяться на місцевому рівні та використовуються переважно для 

забезпечення інтересів громадян, суб’єктів підприємницької діяльності та 

територіальних громад. 

         Таким чином,   передача   функцій    управління   в  галузях водного та 

лісового господарств, а також   земельних   відносин  на   місцях   дозволить 

забезпечити ефективне та раціональне використання основних національних 

багатств українського народу із врахуванням як  державних  інтересів, так  і 

інтересів територіальної громади. 

         Передача    цих    управлінських    функцій    до органів місцевого 

самоврядування, стане важливим кроком на шляху до забезпечення 

спроможності та фінансової самодостатності територіальних громад, побудови 

ефективної системи територіальної організації влади в Україні, реалізації у 

повній мірі положень Європейської хартії місцевого  самоврядування. 

         Зважаючи   на   вищенаведене, депутати  Верховинської   районної   ради   

просять   в першочерговому порядку розглянути питання про реформування 

системи управління земельними, лісовими та водними ресурсами і розробити 

механізм  передачі відповідних повноважень щодо реалізації державної 

політики та  координації діяльності в цих сферах від центральних органів 

виконавчої влади до органів місцевого самоврядування. 

 

                                                                      Прийнято  на третій 

                                                                      сесії районної ради  

                                                                      VІІ демократичного скликання 

                                                                       01 квітня 2016 року 

                                                                     

 

 

 

 

 



                                                

                                                                       

                                                        У К Р А Ї Н А 

                                  ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Третя сесія ) 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від  01 квітня  2016 року 

селище Верховина  

 
Про звернення районної ради 

 

 

 Відповідно до   статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»   районна рада  

 

вирішила: 

                  

1. Схвалити   звернення   районної    ради   до  директора ДП «Гринявське 

лісове господарство» Стефанюка Р.П., директора районного лісгоспу 

Маковійчука Ю.В. та  Устеріківської, Стебнівської, Довгопільської, 

Яблуницької, Гринявської , Пробійнівської, Голошинської сільських рад 

щодо  співфінансування  для відкриття та функціонування в селі Яблуниця 

підрозділу місцевої пожежної охорони (додається). 

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

оприлюднити на веб-сайті районної ради.   

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної  

ради Івана Маківничука. 

 

 

    Голова районної ради                                                            Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    Директору  ДП «Гринявське лісове   

                                                                    господарство» 

                                                                    Стефанюку Р.П. 

                                                Директору   районного лісгоспу 

                                                                     Маковійчуку Ю.В. 

                                                                     Сільським  радам  Устеріки,    

                                                                     Стебні, Довгополе,  Яблуниця,   

                                                                     Гринява , Пробійна, Голошино 

  

                                                                                   

        

                                                      Звернення 

 

         Верховинський район  є  високогірним,   унікальним за своїм 

ландшафтом розташування, господарською структурою. Значною проблемою є 

територіальна розкиданість населених пунктів- до 70 км від районного центру. 

Забезпечення пожежної безпеки- невід»ємна частина державної діяльності 

щодо  охорони та здоров»я людей, національного багатства та навколишнього 

середовища.  

       Протягом останніх 5 років на території району виникло 186 пожеж, у вогні 

загинуло 3 особи та отримали травми 3 особи. Завдяки  оперативним діям 

пожежних підрозділів врятовано життя 26 осіб, з них 3 дітям та матеріальних 

цінностей на суму майже 6 млн.грн.. Економічні  втрати від пожеж становлять 

22 млн. 937 тис.грн., з них прямі матеріальні збитки- 9 млн. 347 тис.грн., 

побічні -13 млн.590 тис.гривень. 

       Як свідчить статистика, більшість пожеж трапляється в сільській  

місцевості, де виникло 123 пожежі, загинуло 3 особи та отримали травми 2 

особи. 

       Одним із шляхів підвищення рівня пожежної безпеки  та зменшення 

збитків від пожеж на території   сіл району є створення підрозділів місцевої 

пожежної охорони на  території територіальних громад. На даний час 

проводиться робота щодо  матеріально- технічного забезпечення для відкриття 

такого підрозділу в селі Яблуниця. 

     Тому ми , депутати Верховинської районної ради, звертаємось до Вас      

щодо  співфінансування  для відкриття та функціонування в селі Яблуниця 

підрозділу місцевої пожежної охорони.  

 

  

     Прийнято на третій сесії    Верховинської  

районної ради сьомого демократичного                

скликання   01 квітня  2016 року                                                                       

                                                

 

 

 

 

 



 

 

                                                                       

                                                        У К Р А Ї Н А 

                                  ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Третя сесія ) 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 01 квітня 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 року «Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний 

бюджет на 2016 рік», статтею 25 Закону України «Про освіту», рішеннями 

Голошинської сільської ради від 22.01.2016 року «Про передачу субвенції 

Верховинському районному бюджету на оплату харчування учнів 

пришкільного інтернату Гринявської ЗОШ І-ІІІ ступенів», «Про передачу 

субвенції Верховинському районному бюджету на оплату гарячого харчування 

учнів 1-4 класів Голошинської ЗОШ І ступенів», Зеленської сільської ради від 

19.03.2016 року «Про внесення змін до сільського бюджету», рішення 

Верховинської селищної ради 23.12.2015року № 12-3/2015 «Про бюджет 

селищної ради на 2016 рік», і враховуючи рекомендації постійної комісії 

районної ради з питань бюджету, фінансів і податків від 24.03.2016 року № 13  

та від 30.03.2016 року № 14, районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів, що склався на 

01.01.2016 року по загальному фонду районного бюджету в сумі 794000 

гривень головним розпорядникам коштів районного бюджету:  

1.1 Відділу освіти РДА – 107000 гривень, з них:  

-  за КФКВ 070101 КЕКВ 2210 – 26000 гривень (придбання подарунків), 

КЕКВ 2210 – 40000 гривень (поточний ремонт Голівського ДНЗ – 20000 

гривень, Черемошнянського ДНЗ – 20000 гривень), КФКВ 070101 КЕКВ 3110 - 

41000 гривень (на придбання обладнання довгострокового користування для 

Верхньоясенівського ДНЗ у сумі 10000 гривень (холодильник) та 

Верховинського ДНЗ – 31000 гривень (опалювальний котел), передавши їх до 

спеціального фонду (бюджету розвитку);  

1.2 Фінансовому управлінню районної державної адміністрації – 65000 

гривень, з них на реалізацію заходів:  

 



- Районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва 

на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення "Власний 

дім" в сумі 15000 гривень; 

 - Районної цільової програми зовнішнього освітлення селища та 

сільських населених пунктів району в сумі 50000 гривень, спрямувавши їх 

наступним сільським бюджетам: Гринявському, Голошинському, 

Красницькому, Замагірському та Ільцівському бюджетам по 10000 гривень 

кожному. 

 1.3 Районній державній адміністрації – 554000 гривень, з них:  

- за КФКВ 091101 КЕКВ 2110 – 20000 гривень (придбання матеріалів для 

здійснення поточного ремонту РЦСССДМ);  

- на реалізацію заходів наступних програм:  

- Цільової програми фінансування мобілізаційних заходів у 

Верховинському районі – 100000 гривень;  

- Районної програми інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів 

державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру, 

організованій злочинній діяльності та корупції на території Верховинського 

району – 25000 гривень; 

 - Районної комплексної програми забезпечення правопорядку, боротьби 

із злочинністю і корупцією, захисту прав і свобод громадян – 30000 гривень;  

- Районної програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та 

підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби Верховинського 

району до дій за призначенням – 35000 гривень;  

- Районної програми підвищення ефективності системи державного 

управління народногосподарським комплексом району – 255000 гривень;  

- Комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту 

населення та території Верховинського району від надзвичайних ситуацій 

природного і техногенного характеру – 10000 гривень;  

- Районної програми приписки та призову на військову службу – 50000 

гривень; 

 - Комплексної цільової соціальної програми надання громадянам району 

соціальної підтримки за принципом «Єдиного вікна» та виїзної роботи 

«Мобільного соціального офісу» – 25000 гривень;  

- Комплексної програми соціальної підтримки інвалідів по зору та 

соціально незахищених верств населення у Верховинському районі – 4000 

гривень для проведення співфінасування придбання житла для незахищених 

верств населення. 

1.4 Відділу культури і мистецтв РДА – 28000 гривень, з них: 

 - за КФКВ 110204 КЕКВ 2210 – 10000 гривень (придбання музичного 

обладнання);  

- за КФКВ 110205 КЕКВ 3110 – 18000 гривень (придбання музичних 

інструментів) передавши їх до спеціального фонду (бюджету розвитку);  

1.5. Районній раді – 40000 гривень за КФКВ 250404 КЕКВ 2210 – 20000 

гривень, КЕКВ 2240 – 20000 гривень на реалізацію заходів районної програми 

«Духовне життя».  

2. Збільшити кошторисні призначення по головному розпоряднику 

коштів районній державній адміністрації у сумі 199000 гривень за КФКВ 

091101 КЕКВ 2240, відповідно зменшивши їх по головному розпоряднику 

коштів районній раді за КФКВ 010116 КЕКВ 2240. 



 3. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів, що склався на 

01.01.2016 року по освітній субвенції в сумі 1987557,52 гривень головному 

розпоряднику коштів районного бюджету відділу освіти РДА  за КФКВ 070201 

КЕКВ 3110 – 1882057,52 гривень (придбання шкільного автобуса – 1465000 

гривень, придбання підручників для учнів ЗОШ району – 109900 гривень, – 

придбання обладнання для котелень – 307157,52 гривень), КЕКВ 3122 – 105500 

гривень (виготовлення технічної документації для будівництва спортивного 

залу в Пробійнівській ЗОШ І-ІІ ступенів – 100000 гривень, виготовлення 

технічної документації для Красноїльської ЗОШ І-ІІІступенів – 5500 гривень), 

передавши їх до спеціального фонду (бюджету розвитку). 

 4. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів, що склався на 

01.01.2016 року по спеціальному фонду (бюджету розвитку) районного 

бюджету в сумі 75000 гривень головному розпоряднику коштів районного 

бюджету – районній державній адміністрації на реалізацію заходів Програми 

розвитку малого та середнього підприємництва у Верховинському районі за 

КФКВ 180404 КЕКВ 4113.  

5. Міжбюджетні трансферти в сумі 151624 гривень у вигляді іншої 

субвенції  за кодом доходів 41035000 «Інші субвенції», з наступних сільських 

та селищного бюджетів:  

- субвенція з загального фонду сільських бюджетів: Голошинської 

сільської ради в сумі 39000 гривень та з Зеленської сільської ради в сумі 3648 

гривень направити на збільшення обсягу видатків головному розпоряднику 

коштів районного бюджету – відділу освіти районної державної адміністрації за 

КФКВ 070201, КЕКВ 2230 для здійснення оплати за харчування учнів 

пришкільного інтернату Гринявської ЗОШ І-ІІІ ступенів у сумі 26400 гривень, 

на оплату гарячого харчування учнів 1-4 класів Голошинської ЗОШ І ступенів у 

сумі 12600 гривень, для здійснення оплати за харчування учнів Зеленської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів у сумі 3648 гривень;  

- субвенція з спеціального фонду Верховинської селищної ради в сумі – 

5000 гривень для проведення співфінансування проекту та програми розвитку 

місцевого самоврядування, спрямувавши дані кошти головному розпоряднику 

коштів районного бюджету – відділу освіти районної державної адміністрації за 

КФКВ 150101 КЕКВ 3132 по спеціальному фонду районного бюджету; 

- субвенція на утримання фахівців із соціальної роботи для надання 

соціальних послуг на території відповідної сільської ради: Голошинської 

сільської ради в сумі 20800 гривень, Зеленської сільської ради в сумі 20376 

гривень, Пробійнівської сільської ради в сумі 42000 гривень, Кривопільської 

сільської ради в сумі 20800 гривень, направити дані кошти на збільшення 

обсяги видатків головному розпоряднику коштів районній державній 

адміністрації за КФКВ 091101 (розпорядник РЦСССДМ). 

6. Укласти договори між Верховинською районною радою та 

Верховинською селищною радою, Голошинською, Зеленською, 

Пробійнівською та Кривопільською сільськими радами про передачу коштів 

між бюджетами.  

7. 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.  



8. 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 

(Третя сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 01 квітня  2016 року 

селище Верховина 

  

 

Про Угоду між районною радою  

та селищною і сільськими радами 

 

 

 Відповідно до частини 7 статті 16 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», районна рада  

 

вирішила: 

 

1. Затвердити Угоду між районною радою та селищною і сільськими радами 

Верховинського району Івано - Франківської області (Угода додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови 

районної ради Івана Маківничука. 
 

 

 

 

Голова районної ради                    Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Додаток 

                                                                                      до рішення районної ради 

                                                                                      від 01.04. 2016 року 
 

       

                                                          УГОДА 

 

                  між районною радою та селищною, сільськими радами 

                     Верховинського району Івано-Франківської області 

 

Ця Угода укладається між районною радою та селищною, сільськими 

радами Верховинського району Івано-Франківської області, як 

представницькими органами відповідних територіальних громад в особі голови 

районної ради, голів селищної, сільських рад Верховинського району Івано-

Франківської області на підставі Конституції України та Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» з метою ефективного вирішення завдань 

місцевого самоврядування, які мають спільний характер в межах 

Верховинського району Івано-Франківської області. 

 

                         1. Принципи та шляхи реалізації Угоди 

 

1.1. Головними принципами реалізації Угоди є: 

розподіл повноважень; 

добровільність участі в Угоді; 

диференційованість участі в Угоді; 

надання переваги консенсусу, як правило, у прийнятті спільних рішень; 

перевага економічних і соціальних чинників над партійно-політичними; 

відкритість діяльності в межах Угоди. 

1.2. Головними шляхами реалізації Угоди є: 

спільне формування засад районної економічної та соціальної політики, 

насамперед на основі принципу інноваційності; 

узгодження розробки програм соціально-економічного та культурного 

розвитку, необхідних цільових програм, а також їх затвердження та контроль за 

виконанням; 

скоординована організація бюджетного процесу на рівні району, селища та сіл; 

планомірна діяльність щодо питань власності, земельних відносин, 

природокористування; 

застосування на рівні району, селища та сіл електронного документообігу, 

систем підтримки прийняття управлінських рішень, поширення інформаційного 

обміну між радами - учасниками Угоди щодо планування діяльності та 

організації виконання прийнятих програм та планів; 

взаємна методична та практична допомога. 

регламентно-процедурна єдність діяльності місцевих рад - учасників Угоди. 

1.3. Для забезпечення дієвості Угоди під керівництвом голови районної 

ради створюється Рада місцевого самоврядування (далі - Рада) як 

консультативно-дорадчий орган, до складу якого входять голова районної  

ради, заступник голови районної ради, голови селищної, сільських рад 

Верховинського району Івано-Франківської області. Діяльність Ради 

регламентується окремим положенням, яке затверджується головою районної 

ради. 



 

2. Зобов’язання сторін 

 

2.1. Верховинська районна рада: 

створює для загального користування сторін, в межах їх компетенції, систему 

діяльності щодо розробки та подальшого виконання програми соціально-

економічного та культурного розвитку району та інших районних цільових 

програм; 

удосконалює для загального користування сторін, в межах їх компетенції, 

систему діяльності щодо здійснення бюджетного процесу на рівні району; 

координує діяльність селищної, сільських рад - учасників Угоди щодо 

контролю за виконанням повноважень, делегованих виконавчим органам 

відповідних рад; 

представляє в межах компетенції взаємно погоджені інтереси сторін Угоди у 

взаємодії з Івано-Франківською обласною радою та Івано-Франківською 

обласною державною адміністрацією, центральними органами законодавчої та 

виконавчої влади, підприємствами, установами, закладами району та області, 

тощо; 

виконує в межах компетенції завдання щодо концентрування фінансових, 

матеріально-технічних, інтелектуальних, інформаційних ресурсів для 

виконання спільних завдань, прийнятих сторонами Угоди; 

за дорученням учасників Угоди виступає головним замовником тих розробок 

або послуг по супроводженню вже створених напрацювань, які визнаються 

необхідними сторонами Угоди; 

створює і підтримує за замовленням учасників Угоди в експлуатаційному стані 

систему електронного документообігу, яка забезпечує повнофункціональну 

діяльність сторін Угоди, а також систему підтримки прийняття управлінських 

рішень, поширення інформаційного обміну між радами-учасниками Угоди 

щодо планування діяльності та організації виконання прийнятих програм та 

планів; 

підтримує функціонування сайту районної ради в інтересах сторін Угоди; 

узагальнює та розповсюджує для селищної, сільських рад – учасників Угоди 

досвід роботи з питань діяльності рад; 

організує в разі потреби практичну допомогу селищній, сільським  

радам – учасникам Угоди; 

створює систему діяльності щодо постійного виконання функцій методичного й 

навчально-методичного центру стосовно питань місцевого самоврядування; 

сприяє висвітленню роботи місцевих рад – учасників  Угоди у місцевих засобах 

масової інформації. 

 

2.2. Селищна, сільські ради Верховинського району Івано-Франківської 

 області: 

своєчасно формулюють та надають для врахування проблемні питання 

діяльності рад в межах їх компетенції; 

забезпечують, в межах своєї компетенції, участь у системі діяльності щодо 

здійснення бюджетного процесу на рівні району, селища, села; 

сприяють концентруванню фінансових, матеріально-технічних, 

інтелектуальних, інформаційних ресурсів для виконання спільних завдань, 

прийнятих сторонами Угоди; 



надають інформацію з питань діяльності рад для узагальнення або аналізу. 

 

3. Районний координаційний комітет районної ради  

та селищної і сільських рад 

 

 Районний координаційний комітет районної ради та селищної і сільських 

рад утворюється у складі голови районної ради, селищної і сільських голів. 

 Очолює районний координаційний комітет голова районної ради. 

 Співголова районного координаційного комітету - голова Асоціації 

селищного і сільських голів. 

 Основним завданням районного координаційного комітету є забезпечення 

виконання Угоди, попередній розгляд проектів рішень районної ради з цих 

питань.  

 Районний координаційний комітет проводить свою роботу у формі 

засідань, які скликаються по мірі необхідності головою районної ради або за 

пропозиціями селищного та сільських голів рад. Рішення координаційного 

комітету мають рекомендаційний характер. За підсумками засідань 

оформляють протоколи. Протоколи і рекомендації координаційного комітету 

підписуються головою районної ради, головою координаційного комітету. 

 

4. Селищний та сільські голови підписують Угоду і подають на 

затвердження селищної та сільської ради після чого вона вступає в силу 

 

 

 

 

Голова Верховинської районної ради             Верховинський селищний голова 

                                    Іван Шкіндюк                                       Василь Мицканюк 

 

 

 

 

Голошинський сільський голова                       Гринявський сільський голова 

                        Олексій Федорчак                                            Микола Нисторук 

 

 

 

Голівський сільський голова                           Довгопільський сільський голова 

                   Марія Сапріянчук                                                        Дмитро Джуряк 

 

 

Замагірський сільський голова                               Зеленський сільський голова  

                          Василь Дідушко                                         Володимир Феркаляк 

 

 

 

 

Ільцівський сільський голова                        Красноїльський сільський голова  

                    Василь Джоголюк                                                    Михайло Дзюбак  



 

 

 

 

Кривопільський сільський голова              Криворівнянський сільський голова 

                             Юрій Стефурак                                              Василь Сліпенчук 

 

 

 

 

Красницький сільський голова                   Перехресненський сільський голова 

                        Віталій Мартищук                                                 Василь Плитчук 

 

 

 

 

Пробійнівський сільський голова               Стебнівський сільський голова 

                           Василь Маротчак                                       Михайло Кочерган 

 

 

 

 

Устеріківський сільський голова                 Хороцівський сільський голова 

                                Роман Бельмега                                       Ганна Шарабуряк 

 

 

 

Яблуницький сільський голова                      Білоберізький сільський голова  

                             Петро Федорчук                                               Дмитро Іванюк 

 

 

 

 

Бистрецький сільський голова                 Верхньоясенівський сільський голова 

                                Микола Хімчак                                          Дмитро Мартищук 

 

 

 

                                       5. Прикінцеві положення 

 

Зміни і доповнення до цієї Угоди протягом терміну її дії можуть 

вноситися за умови взаємної згоди керівників місцевих рад - учасників Угоди з 

подальшим затвердженням сесією районної ради. 

Угода набирає чинності з моменту її підписання сторонами і діє до кінця 

поточного скликання. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

                            

                                                                                                                                                                                                                                         

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Третя сесія) 
       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 01 квітня  2016 року 

селище Верховина 

  

Про звернення районної  ради 

 

 

 

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада  

 

вирішила: 

 

1. Схвалити звернення районної ради щодо виділення додаткових коштів на  

обстеження незавершеного будівництва та відновлення проектно- кошторисної 

документації Верховинської центральної районної лікарні. 

 

2. Звернення надіслати Івано-Франківській обласній раді, Івано-Франківській 

обласній державній адміністрації та депутатам Івано-Франківської обласної 

ради Басарабу С.М., Ілюку М.Д..  

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної 

ради Маківничука І.М. 

 

 

 

 

Голова районної ради          Іван Шкіндюк 

 



 

Голові Івано-Франківської 

обласної ради  

Сичу О.М.  

 

Голові Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації 

  

Гончаруку О.Р.  

 

Депутату Івано-Франківської 

обласної ради  

Басарабу С.М. 

 

Депутату Івано-Франківської 

обласної ради  

Ілюку М.Д.  

 

  

 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

Ми, депутати Верховинської районної ради Івано-Франківської області 

звертаємось до Вас з проханням у виділенні додаткових коштів для обстеження 

незавершеного будівництва та відновлення проектно- кошторисної 

документації Верховинської центральної районної лікарні, яка побудована в 90-

х роках минулого століття. Верховинський район розташований у гірській 

місцевості Івано-Франківської області на віддалі  120 км. від обласного центру 

та радіусом обслуговування близько 60-80 км. від центральної районної лікарні. 

Загальна кількість населення району становить 30529 жителів, яке обслуговує 

Верховинська центральна районна лікарня. Стаціонари розкидані та 

знаходяться в пристосованих приміщеннях, зокрема: терапевтичне відділення 

розміщене в двох дерев’яних будівлях, які побудовані ще в позаминулому 

столітті, руйнація яких в останні роки стала інтенсивною не дивлячись на 

неодноразові капітальні ремонти. Інфекційне відділення розташоване в 

колишній господарській будівлі рільничої школи. Адміністративний та 

центральний корпус, в якому розміщено хірургічний, гінекологічний, 

неврологічний та наркологічний відділи, побудовані в 1935-1936 роках, де 

розміщувалась польська рільнича школа. У 2006 році проведено відновлення 

лівого крила центрального корпусу, який піддався руйнації із обваленням 

несучої стіни, де на даний час розміщено санвузли, фізіотерапевтичний кабінет, 

інформаційно-аналітичний відділ, відділення швидкої медичної допомоги. 

Щорічно проводяться поточні ремонти із великими фінансовими затратами, 

однак ефект нетривалий. Розкиданість та проживання населення у 

важкодоступних територіях із поганим сполученням до районного центру 

створюють гостру потребу в круглодобових стаціонарах для забезпечення 

ургентної та планової медичної допомоги.  



 

Враховуючи вищенаведене, просимо виділити кошти з обласного бюджету 

в сумі 500 тисяч гривень для відновлення проектно-кошторисної документації 

Верховинської центральної районної лікарні, яка побудована в 90-х роках 

минулого століття. 

 

 

 

Прийнято на третій сесії 

 Верховинської районної ради VІІ 

 демократичного скликання  

від 01 квітня 2016 року  

 
 

 



                            

                                                                                                                                                                                                                                         

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Третя сесія) 
       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 01 квітня 2016 року 
селище Верховина 

 

Про звернення районної ради щодо 

інвестицій у деревообробну галузь 

району 

 

Відповідно до частин 7, 8 статті 49 Закону України  «Про місцеве  

самоврядування  в Україні» та статей 11 та 19 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад» районна рада  

вирішила: 

1. Схвалити звернення до суб’єктів підприємницької діяльності району, 

вітчизняних і закордонних інвесторів щодо інвестицій у деревообробну галузь 

району (додається). 

2. Рішення районної ради опублікувати в засобах масової інформації 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

 

 

Голова районної ради                                        Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звернення  

до суб’єктів підприємницької діяльності району, вітчизняних і 

закордонних інвесторів  

 

На території Верховинського району в 2015 році заготовлено 116 886 м. 

куб. деревини. З них експортовано 9289 м. куб., продано через аукціон 51638 м. 

куб., за межі району - 9898 м. куб. Така ж приблизно кількість деревини 

планується заготовити і в 2016 році. У районі відсутні великі лісопереробні 

підприємства хоча існує розвинена інфраструктура та наявна кваліфікована 

робоча сила. 

Верховинська районна рада звертається до вітчизняних та 

закордонних підприємців з пропозицією внести капітальні інвестиції у 

деревообробну галузь району і відкрити на території району 

підприємство з глибокої переробки лісосировини та виробництва виробів 

із деревини. 

З метою створення нових робочих місць та розвитку 

підприємництва району ми на даний час вивчаємо питання щодо 

заборони вивезення лісоматеріалів у вигляді необробленої деревини за межі 

району. 

 

 

Прийнято на третій сесії 

Верховинської районної ради VIІ 

демократичного скликання  

01 квітня 2016 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Третя сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 01 квітня 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 звернення до в.о. начальника Головного управління 

Держгеокадастру в Івано-Франківській області Копчі Р. І. щодо надання в 

оренду полонин на території Верховинського району переважно жителям 

Верховинського району та інформування районної ради та 

райдержадміністрації про звернення щодо оренди полонин на території району 

(додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 
 

 

 

Голова районної ради                                      Іван Шкіндюк 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
В.о. начальника Головного 

управління Держгеокадастру в 

Івано-Франківській області  

Копчі Р. І. 

 

Звернення 

Високогірний Верховинський район площею 125426 гектарів - один з 

найбільших на території Івано-Франківської області. Незважаючи на це, 

насущною у гірській місцевості є проблема випасу худоби хоча на території 

району знаходиться 9 648 гектарів високогірних полонин. Тільки на висоті 1000 

- 1200 метрів над рівнем моря, за межами населених пунктів  розташовані землі 

сільськогосподарського призначення (полонини - пасовища) загальною площею 

7,7 тисяч гектарів, які належать до державної власності. Із них в оренді 

громадян знаходиться 3 тисячі гектарів. На інші земельні ділянки  

розробляється документація із землеустрою щодо передачі їх в оренду. Дані 

землі використовуються виключно для випасання худоби жителів району та 

інших районів (Косівський - Івано-Франківської області, Путильський - 

Чернівецької області). Випасання худоби проводиться в сезонний період, який 

триває 3 місяці (період вегетації рослин на полонинах не більше 120 днів). 

Норма випасу на 1 умовну голову становить для високогірних пасовищ 2-3 

гектари. Жителі територіальної громади споконвічно користувались 

полонинами в районі. На території району проживають і працюють на 

полонинах спадкоємці колишніх власників полонин, які є носіями традиційної 

гуцульської господарки. Тому для України важливо зберегти традиційний 

гуцульський уклад господарювання. 

 Враховуючи вищенаведене, та те, що приміщення та багато майна на 

полонинах було під час колективізації забрано в колгоспи у жителів району і 

потім розпайоване, Верховинська районна рада та громада району просить Вас 

надавати в оренду полонини на території Верховинського району переважно 

жителям Верховинського району, та при прийнятті розпорядження про дозвіл 

на проект землеустрою на полонини в межах району просимо інформувати 

районну раду та райдержадміністрацію про звернення щодо оренди полонин на 

території району, що дасть можливість уникнути соціального напруження. 

Прийнято на третій сесії 

Верховинської районної ради 

VIІ демократичного 

скликання  

01 квітня 2016 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Третя сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
   

від 01 квітня 2016 року 

селище Верховина 

Про хід виконання рішення районної ради 

від 18.02.2011 року «Про надання 

погодження   ТзОВ «Верховинський завод 

мінеральних вод «Буркут»  на отримання 

спеціального дозволу на право 

користування надрами мінеральних 

підземних вод - свердловина №7-А в  селищі 

Верховина Верховинського району» 

 
 

Відповідно до статті 43 Закону України  «Про місцеве  самоврядування  в 

Україні», районна рада 

 

вирішила: 
 

1. Скасувати рішення районної ради від 18.02.2011 року «Про надання 

погодження   ТзОВ «Верховинський завод мінеральних вод «Буркут»  на 

отримання спеціального дозволу на право користування надрами мінеральних 

підземних вод - свердловина №7-А в  селищі Верховина Верховинського 

району». 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 
районної ради І.Маківничука. 

 
 
 
 

Голова районної ради                              Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Третя сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 01 квітня 2016 року 

селище Верховина 

Про інформування органів місцевого 

самоврядування про лісозаготівлі 

 

Відповідно до статей  18 і 43 Закону України  «Про місцеве  

самоврядування  в Україні» та статті 30 Лісового кодексу України, беручи до 

уваги пропозиції постійної комісії районної ради з питань соціально-

економічного розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, 

сільського і дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку малого 

та середнього бізнесу та враховуючи справедливі звернення громадськості 

щодо масового вивезення лісосировини за межі району, незабезпеченістю 

деревиною місцевих лісопереробників, а також створює загрозу екологічній 

ситуації в районі, районна рада 

вирішила: 

1. Державному підприємству «Верховинське лісове господарство» 

(Александров О.В), державному підприємству «Гринявське лісове 

господарство» (Стефанюк Р.П.), Верховинському районному лісгоспу 

(Маковійчук Ю.В.), щомісячно інформувати районну раду про рубки головного 

користування, рубки догляду, проміжні, комплексні та санітарні рубки із 

зазначенням місця рубки, кількості лісосировини, що планується зрубати, назви 

підприємства (підприємців), що проводять рубки, та кількість лісу в розрізі 

сільських рад, яку лісгоспи реалізовують підприємствам та підприємцям із 

зазначенням місця переробки і місця транспортування. 

2. Районній раді (І.Маківничук) на підставі отриманих даних інформувати 
на щомісячних зустрічах влади і підприємців про проведені рубки та кількість 
зрубаного лісу, а також широко висвітлювати дане питання у місцевих засобах 
масової інформації. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 
районної ради І.Маківничука. 

 

Голова районної ради                              Іван Шкіндюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Третя сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 01 квітня 2016 року 

селище Верховина 

Про забезпечення лісосировинними 

ресурсами пільгових категорій населення 
 

Відповідно до статей  43 та 60 Закону України  «Про місцеве  

самоврядування  в Україні, статті 30 Лісового кодексу України та у зв’язку з 

необхідністю надання допомоги малозабезпеченим верствам населення та 

учасникам АТО районна рада  

вирішила: 

1. Дозволити Верховинському районному лісгоспу за рішенням тимчасової 

комісії районної ради з реалізації лісосировинних ресурсів для потреб 

пільгових категорій населення реалізовувати для потреб пільгових категорій 

населення до двох відсотків лісосічного фонду за пільговими цінами з 

рентабельністю не вище одного відсотка. 

2. Рекомендувати державному підприємству «Верховинське лісове  

господарство» (Александров О.В), державному підприємству «Гринявське 

лісове  господарство» (Стефанюк Р.П.) реалізовувати за рішенням тимчасової 

комісії районної ради з реалізації лісосировинних ресурсів для потреб 

пільгових категорій населення дрова паливні та деревину для індивідуального 

ремонту і будівництва пільговим категоріям населення, деревину для 

забезпечення потреб фермерських господарств і соціальної сфери за пільговими 

цінами з рентабельністю не вище одного відсотка.  

3. Затвердити склад тимчасової комісії районної ради з реалізації 

лісосировинних ресурсів для потреб пільгових категорій населення (додається). 

Доручити голові районної ради затвердити положення про дану комісію. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 
районної ради І.Маківничука. 

 

Голова районної ради                              Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення районної ради  

від 01 квітня 2016 року 

 

 

Склад тимчасової комісії 

з реалізації лісосировинних ресурсів для потреб пільгових категорій 

населення 

 

Маківничук І.М – заступник голови районної ради, голова комісії. 

Сумарук В.І. – підприємець, депутат районної ради,  заступник голови 

комісії (за згодою). 

Соломійчук О.В. – голова постійної комісії районної ради з питань захисту 

прав учасників і ветеранів антитерористичної операції на сході України та їх 

сімей, секретар комісії (за згодою). 

члени комісії: 

Федорчук Ю.Ю.- депутат районної ради, (за згодою). 

Медвійчук В.В. – учасник антитерористичної операції (за згодою). 

Ілійчук С. І. - головний спеціаліст з питань координації роботи з 

підготовки та реалізації проектів і програм розвитку місцевого самоврядування 

виконавчого апарату районної ради. 

Кікінчук Ю.Я. – головний спеціаліст з питань кадрової роботи, правового 

забезпечення, захисту прав споживачів та поновлення прав реабілітованих 

виконавчого апарату районної ради. 

Данилюк М.М. – позаштатний радник голови районної ради (за згодою). 

Величко О.І. - начальник відділу агропромислового розвитку 

райдержадміністрації (за згодою). 

Лазорик С.С. - начальник управління житлово-комунального  

господарства та будівництва райдержадміністрації (за згодою). 

Петросаняк П.Д.- головний інженер державного підприємства «Гринявське 

лісове  господарство» (за згодою). 

Сольчаник Г.В.-інженер з охорони праці Верховинського районного 

лісгоспу (за згодою). 

Форгіль Я.М.- начальник лісового відділу державного підприємства 

«Верховинське лісове  господарство» (за згодою). 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого апарату  

районної ради                                                          Василь Нагірняк 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Третя сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 01 квітня 2016 року 

селище Верховина 

Про план діяльності районної 

ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2016 рік 

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності”, районна рада  

 

вирішила: 

1. Затвердити план діяльності районної ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2016 рік (додається), оприлюднити його в засобах 

масової інформації. 

2. Відповідальному за підготовку проекту регуляторного акта своєчасно 

внести на розгляд районної ради проект рішення із дотриманням процедури, 

визначеної Законом України “Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності ”. 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 
 

 

 

 

Голова районної ради                              Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 
у 



План 

діяльності районної ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2016 рік 

 

№ 

з/п 
Назва проекту регуляторного акта 

Цілі прийняття 

регуляторного акта 

Строк 

підготовки 

проекту 

Відповідальні за 

розроблення проекту 

регуляторного акта 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення районної ради «Про затвердження 

тарифів на вивіз твердих побутових відходів» 

 

 

 

Рішення районної ради «Про затвердження 

Верховинському районному лісгоспу цін на 
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У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Третя  сесія) 
 

                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 01 квітня 2016 року 

селище Верховина 

  
Про хід  виконання  рішення  районної 

ради від  30.12.2011 року «Про районну 

цільову  Програму розвитку  культури  

Верховинського району на 2012 – 2016 роки» 
 

         
    Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши та обговоривши інформацію про хід виконання рішення 
районної ради від 30.12.2011 року «Про Програму розвитку культури 
Верховинського району на 2012-2016 роки», районна рада 
 
             вирішила: 

 
1. Інформацію про хід виконання рішення районної ради від 30.12.2011 

року «Про районну цільову  Програму розвитку культури Верховинського 
району на 2012 – 2016 роки» взяти до уваги (додається). 

2. Відділу культури і мистецтв районної державної адміністрації: 
2.1. забезпечити протягом 2016 року виконання заходів, передбачених  

районною цільовою  Програмою розвитку культури Верховинського району на 
2012 – 2016 роки; 

2.2. посилити роботу щодо подальшого розвитку та популяризації 
автентичного мистецтва Гуцульщини, відновлення проведення традиційних 
гуцульських фестивалів та свят, активізувати роботу у цьому напрямку 
Будинків культури та клубів району; 

2.3. активно пропагувати гуцульську культуру та правічне гуцульське 
мистецтво в Україні та за кордоном; 

2.4.  розробити районну Програму розвитку культури Верховинського 
району на 2017 – 2021 роки. 

 
 
 
3. Рекомендувати районній державній адміністрації: 
3.1. при формуванні районного бюджету на 2017 рік передбачити кошти 

на виконання Програми розвитку культури Верховинського району на 2017 – 
2021 роки; 

 



3.2. беручи до уваги думку громадськості та враховуючи перш за все 

професійні, ділові, організаторські якості претендентів, призначити нового 
керівника відділу культури і мистецтв райдержадміністрації з метою активізації 
роботи галузі культури району та поступу вперед культури і мистецтва 
Верховинщини.   

4. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



                                                          Довідка 

про хід виконання Програми розвитку культури  

Верховинського району на 2012-2016 роки 

 

Відділом культури і мистецтв районної державної адміністрації 

проводиться відповідна робота щодо забезпечення виконання Програми 

розвитку культури Верховинського району на 2012-2016 роки. Дана програма 

затверджена рішенням сесії Верховинської районної ради шостого  

демократичного скликання від 30 грудня 2011 року. Мета програми – розвиток 

культури Верховинського району та зміцнення її матеріально-технічної бази. 

У районі працює  38 клубних закладів, 38 бібліотек, Верховинська дитяча 

школа мистецтв, районний організаційно-методичний  центр при відділі 

культури і  мистецтв  та  2 народні музеї Гната Хоткевича в селі Красноїлля,  

історико – краєзнавчий музей «Гуцульщина» с. Яблуниця  (знаходяться на 

балансі відділу культури і мистецтв райдержадміністрації). 

          Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації  

«Про реорганізацію  відділу  культури районної державної адміністрації» 

затверджено  Положення   про   відділ культури  і  мистецтв –  юридичну особу  

з самостійним  балансом, реєстраційними  рахунками  в установах  Державного  

казначейства, з  трьома штатними одиницями.   

У клубних закладах району працюють 168  колективів народної 

аматорської  творчості, з них  12 колективам  присвоєно звання «народний» та 4 

дитячим колективам – звання «зразковий». У сфері культури працює 156 

працівників культури і мистецтв району. Це директори та художні  керівники 

Будинків культури, завідуючі клубами, керівники народних аматорських 

колективів, бібліотечні працівники, викладачі  дитячої школи мистецтв, 

завідувачі  народних музеїв. 

Програма розвитку культури Верховинського району на 2012-2016 роки 

визначає 8 основних пріоритетних напрямків: 

 

1. Народна культура та аматорське мистецтво 

2.Відродження і розвиток народних художніх промислів 

3.Кадрове забезпечення 

4.Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтва 

5.Збереження культурної спадщини та розвиток музейної справи 

6.Концертно-масові заходи 

7. Розвиток бібліотечної справи 

8. Підтримка і вдосконалення мистецької освіти в дитячій школі 

мистецтв. 

  1. Пріоритетними напрямками реалізації районної цільової Програми 

«Розвитку культури Верховинського району на 2012-2016 роки» є відродження 

української національної культури, розвиток самобутньої народної творчості, 

створення умов для належного функціонування мережі закладів культури з 

метою розвитку вільної та різноманітної мистецької творчості.  

Особлива увага приділяється розвитку і збереженню  народних  традицій, 

звичаїв та обрядів,  а також забезпечення відродження святкових дійств, які 

основані на народному фольклорі, що розвиває аматорське мистецтво. Зокрема,   

протягом 2012-2015 років  забезпечено проведення на належному мистецькому 

рівні  театралізованого дійства  «Гуцульська коляда», регіонального  фестивалю 



гуцульської троїстої музики імені Могура у 2013 році, регіонального 

фестивалю гуцульського танцю імені Я. Чуперчука та В. Шинкарука у 2015 

році, I-й фестиваль гуцульської співанки  імені Марії Кречунєк (Чукутихи)  у 

2014р.та ін. 

У 2012 році в селищі Верховина організовано та проведено XX 

Міжнародний гуцульський фестиваль.    

 У 2012-2013 роках проведено основне найбільш  масове гуцульське 

народне дійство «Полонинське літо». У зв’язку із суспільно-політичною 

ситуацією в Україні  у   2014-2015 роках даний  традиційний  захід нажаль  не  

проводився.  

   Для  підтримки та розвитку талантів аматорського мистецтва в сільських 

клубних установах району проводяться огляди-конкурси з метою виявлення 

молодих аматорів мистецтва. Зокрема, протягом 2012-2015 років  організовано і 

проведено районні та кущові огляди-конкурси читців та колективів народної 

аматорської творчості, присвячених річницям від дня народження 

Т.Г.Шевченка, 

фестивалі-конкурси  української  пісні «Музика весни».  

   12-13 вересня 2015 року  колективи народної аматорської творчості 

Верховинського 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. 

  28-29 серпня 2015 року 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 

    Протягом 2012-2015 років проведено показові семінари по відродженню 

народного мистецтва для керівників народних аматорських та зразкових 

колективів району, директорів Будинків культури на базі народних  

аматорських  фольклорних колективів  с. Буковець, Яблуниця, Верхній Ясенів. 
 

2. Відділом культури і мистецтв райдержадміністрації проводиться 

відповідна робота щодо забезпечення відродження та розвиток народних 

художніх промислів. Зокрема, відділ культури і мистецтв райдержадміністрації 

сприяє в організації проведення етнографічних досліджень, спрямованих на 

збирання і узагальнення матеріалів фольклорної спадщини гуцулів.  

      Забезпечується періодичне поповнення експозицій у сільських 

краєзнавчих музеях району, присвячених історії культури гуцулів. Зокрема, в 

«народному» історико-краєзнавчому  музеї «Гуцульщина» с. Яблуниця, 

народному музеї Гуцульського театру Гната Хоткевича с. Красноїлля, історико-

краєзнавчому музеї  Гуцульщини  селища Верховина історія гуцульського краю 

та його народу представлена унікальними пам’ятками археологічної збірки, 

етнографічними  матеріалами, писемними документами та зразками 

сакрального  мистецтва,   

В історико-краєзнавчому музеї Гуцульщини селища Верховина постійно 

проводяться виставки народних художніх промислів, семінари та конференції із 

майстрами народного мистецтва.  

З метою популяризації творчості майстрів  народного мистецтва району, 

підтримки та розвитку народних промислів у сільській місцевості  здійснюється  

залучення майстрів до організації та проведення різноманітних фестивалів, 



театралізованих дійств, фольклорних свят  як Верховинському  районі, так і за 

його межами.  Зокрема,  майстри народного мистецтва представляють свої 

вироби на виставках декоративно-ужиткового  мистецтва, які діють під час 

проведення  культурно-мистецьких заходів.  

3. Галузь культури Верховинського району забезпечена професійними 

кадрами. Постійно здійснюється підвищення кваліфікації керівників та 

спеціалістів галузі на обласних курсах підвищення кваліфікації, надаються 

цільові направлення для вступу до середньо-спеціальних  та вищих навчальних 

закладів обдарованій молоді. Також щорічно  проводиться атестація вчителів  

Верховинської дитячої школи мистецтв. 

4. На виконання заходів Програми проводиться відповідна робота 

щодо зміцнення матеріально-технічної бази установ культури.   
              У 2012 році здійснено поточний ремонт читального залу центральної 

районної бібліотеки  на суму 18.000 грн. Здійснено встановлення гратів для 

вікон та дверей на су 5500.00 грн. та придбано комп’ютерні столи і офісні 

крісла на суму 6955.00 грн.  для встановлення комп’ютерної техніки гранту 

«Бібліоміст» на суму 11тис.100грн. 

        Проведено  ремонт опалювальної системи у районному організаційно – 

методичному  центрі та відділі культури і мистецтв  райдержадміністрації на 

суму  14540.00 грн. Зроблено поточний ремонт у дитячій школі мистецтв на 

суму 15000.00 грн.  та здійснено чистку димаря на суму 950.00 грн.. 

           У 2013 році  для  БК с. Верхній Ясенів придбано музичну апаратуру на 

суму 7000.00  грн., у БК с.Пробійна замінено  19 вікон на суму 39.000 гривень. 

          У 2013 році  за рахунок  коштів  районного  бюджету придбано сценічні 

плаття, сорочку та 2 сардаки для ведучих районного  організаційно-методичного  

центру. 

  Відповідно до  районної цільової Програми «Розвитку культури 

Верховинського району на 2012-2016 роки: у 2013 році проведено виконання 

електромонтажних робіт поточного ремонту електромережі першого поверху 

приміщення дитячої школи мистецтв на суму 17.652 грн.,у 2014 році  - 

встановлено внутрішній санвузол на суму 97.511грн., у 2015 році  -  проведено 

ремонт фасаду дитячої школи мистецтв, використано  кошти в сумі 12.953грн.  

  За рахунок  коштів  районного  бюджету  здійснено поточний ремонт  та 

перекриття даху Співочого поля селища Верховина на  суму 96.000 гривень.  

 З метою збереження та економії теплової енергії проводяться роботи щодо   

утеплення будівель, ущільнення вікон і вхідних дверей. 

         У 2014 році замінено 4 вікна та 3 дверей  у  клубі с.Барвінково на суму 

20.000 гривень.  

          У 2014 році  для БК с. Пробійна  придбано   200 театральних  крісел на 

суму 39.000 грн. та 8 комплектів   сценічних костюмів на суму 4.000 грн.  

     Для зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури  щорічно 

проводяться огляди-конкурси на кращу сільську  клубну установу.  Переможці 

за зайняті I-III місця отримують твердий інвентар. У 2015 році   не 

профінансовано даний  конкурс.   

  У 2015 році  придбано  2  отоплювальні печі «Сварог М-01» для Будинків 

культури сіл  Бистрець та Верхній Ясенів на суму 18.000  грн, підсилювач  для 

Будинку культури с. Верхній Ясенів на суму 6.600 гривень, комп’ютери для 

Будинків культури  сіл Яблуниця,  Пробійнівка  та клубів сіл Хороцево та 

Голошино, вартість яких становить 24.000 гривень.  



             З 2015 року клубні заклади фінансуються з районного  бюджету,  кошти  

на зміцнення матеріально-технічної бази  взагалі  не передбачаються  і зовсім  

не фінансуються. 

          На даний час основними проблемними питаннями в галузі культури 

району є будівництво  районного Будинку культури,  реконструкція  Будинку  

культури  села Замагора.  

          У 2015 році  кошти в сумі 15.000 гривень із  Програми  проведення  

культурно-мистецьких заходів переплановано і   направлено  на  оплату 

транспортних витрат для  перевезення 100 м.кб. ділового  лісу для 

реконструкції БК с. Замагора. 

          Для  забезпечення  повноцінної  культурно-мистецької роботи 

першочерговим питанням  є  придбання музичних інструментів, сценічних 

костюмів для народних та зразкових  колективів району, сучасних музичних 

інструментів, звукопідсилювальної апаратури, комп’ютерної та  

розмножувальної  техніки. Потребують  капітальних    ремонтів 19  установ  

культури .    

      5. Відділом культури і мистецтв райдержадміністрації здійснюється  

відповідна робота щодо збереження історичних пам’яток району.  Зокрема, 

проводиться робота з їх виявлення та дослідження, здійснюється облік та 

паспортизація ново виявлених пам’яток. Складено перелік  42 пам’яток 

культурної спадщини . 

      У 2014 році будівлю народного музею   Гуцульського театру Гната 

Хоткевича  оббито фальш-брусом. 

            6. За участю працівників клубних установ району, районного 

організаційно-методичного центру та аматорів народного мистецтва протягом 

2012-2015 років організовано та проведено  заходи з нагоди відзначення 

державних, професійних та релігійних свят відповідно до Програми проведення  

культурно-мистецьких заходів  на 2012-2015 роки, зокрема протягом  2012 року 

використано коштів у сумі   226.000 грн., у 2013 році –  85.369грн., у 2014 році –   

32.255грн. , у 2015 році –  82.412 грн.  

           У 2013 році проведено  творчий звіт  району «Тобі, Кобзарю, спів шани і 

слави» з нагоди 200-ліття від дня народження Т.Г.Шевченка за участю 

«зразкових», «народних» аматорських колективів та митців Верховинського 

району в обласній філармонії  у м. Івано-Франківську; 

           Усі культурно -  мистецькі заходи широко висвітлюються на сторінках 

районної газети «Верховинські вісті», веб-сайті райдержадміністрації та 

районному радіомовленні «Вісті Верховини». 

  7. Верховинська централізована бібліотечна система складається із 36 

бібліотек – філій, центральної районної  та дитячої  бібліотек, які  обслуговують  

- 16586 читачів різної вікової  категорії, до їх  послуг  277611  примірників  

друкованих видань. 

  На придбання книг виділено кошти: у 2013  році – 1048 грн., у 2014 – 5762. 60 

грн. , у 2015 році  -  3200 грн. На придбання  періодичних видань: у 2012 році  – 

25.000 грн., у 2013 році  – 28.000 грн., у 2014 році – 27.000 грн..,  у 2015 році  – 

44.717  грн. 

            Ставши переможцями у 2012 році   ІІІ-го раунду  конкурсу «Організація 

нових бібліотечних  послуг з використанням вільного доступу до Інтернету» 

центральна районна бібліотека отримала  9 комп’ютерів, бібліотеки – філії сіл: 

Красник, Устеріки та  Красноїлля по 2 комп’ютери . 



Методистами районного організаційно-методичного  центру  при відділі  

культури  і мистецтв райдержадміністрації   та  централізованої  бібліотечної 

системи  надається методична та практична допомога працівникам сільських 

закладів. Вони беруть участь в організації та проведенні літературно-

мистецьких вечорів, конкурсно-розважальних  і тематичних заходів. Зокрема,  у 

2012 році було здійснено  46  виїздів, у 2013 році  – 44 виїзди, у 2014 році – 43 

виїзди, у 2015 – 42 виїзди. 

   З метою  підвищення  професійного рівня бібліотечних працівників 

проводяться семінари, практикуми, стажування. Так, у 2012 році проведено  2 

семінари, дні професійного спілкування:  «Бібліотечні фонди:  проблеми 

оновлення , зберігання, вивчення  та систематизація в сучасних  умовах», «Нові 

підходи  до  організації  обслуговування користувачів  -  дітей». 

   У 2013 році організовано та проведено   семінар «Сучасна сільська 

бібліотека: формула успіху» на базі  бібліотеки – філії с. Ільці та семінар – 

практикум: «Систематизація  творів друку та організація каталогів». Також 

проведено Бліц – тренінг  для молодого покоління:«Інтернет – технології та їх 

роль в обслуговуванні користувачів. Основи комп’ютерної грамотності». 

    Протягом 2014 року проведено:  семінар «Сучасний дизайн бібліотеки, 

як ефективний метод залучання нових читачів» та  семінар – практикум: 

«Картотека газетно – журнальних статей для  бібліотеки», а також творчу 

лабораторію «Вчимось у колег». У 2015 році  організовано та проведено  2 

семінари: «Сучасні підходи до інформаційно – бібліографічного 

обслуговування», «Робота з бібліотечним фондом у сільській бібліотеці». 

    У бібліотеках району організовуються книжкові виставки, тематичні 

експозиції, школи молодого бібліотекаря, бесіди із читачами з нагоди 

ювілейних дат письменників, літературні та краєзнавчі години, дитячі ранки, 

огляди періодичних видань, обласні та районні огляди-конкурси.   Щорічно 

бібліотеки  беруть участь у обласних та районних  конкурсах . Вже доброю 

традицією стало проведення обласного конкурсу  «Краща бібліотека  року».   

    У 2012 році здійснено поточний ремонт читального залу центральної 

районної бібліотеки  на суму 18.000 грн. Здійснено встановлення гратів для 

вікон та дверей на суму 5500.00 грн. та придбано комп’терні столи і офісні 

крісла на суму 6955.00 грн. 

             Централізована бібліотечна система  Верховинщини є  осередком  

збереження та відродження  національного мистецтва, а також виховання 

молодого покоління  в дусі патріотизму та любові до своєї країни.  Протягом 

2012-2015 років у  бібліотеках – філіях  організовано та проведено заходи з 

нагоди відзначення державних, професійних та релігійних свят, зокрема, День  

Соборності України,  День  Незалежності,  День  Героїв України, День Гідності 

та Свободи, заходи з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут та ін. З цією  метою  в 

бібліотеках  влаштовуються  книжкові  виставки, тематичні  полички, 

проводяться  тематичні  вечори, години патріотизму, години – пам’яті, 

історичні  години.  

              Відроджуючи  історичні  події, народні  звичаї, родинні  традиції  

гуцульського  краю  проводяться  години  краєзнавства «Різдво  в Карпатах», 

«Гуцульський край  в легендах  і переказах», вечори «Гуцульські фіглі» 

«Андріївські вечорниці», години народознавства «Гуцульський стрій», 

«Старовинні рецепти гуцульської кухні» і ін. 



             В бібліотеках функціонують книжкові  виставки «Гуцульський край, 

казковий край – мої  Карпати», «Усе  священне , усе  твоє бо зветься просто 

краєм  рідним», які  доповнюють краєзнавчі  кутки «Село  моє  для  мене ти 

єдине». 

            Щорічно проводяться години пам’яті, вечори пам’яті, години - реквієм 

до дня пам’яті Чорнобильської трагедії «Важкий тягар Чорнобильського неба», 

«Чи  знаєш ти світе, як  гірко  ридає полин,  як  важко  моєму  народу  болить.» 

«Мужність і біль Чорнобиля», «І досі  рана ця болить» і ін. 

             Кожного року  проводяться  урочистості  з  нагоди  дня  народження 

Т.Г.  Шевченка. Цій  даті  приурочуються літературні та літературно – музичні  

вечори,  літературні  години, поетичні  години , вечори – вшанування. 

Літературно – мистецькі свята  присвячуються  річниці від  дня  народження 

І.Я.Франка «Каменяреве віще слово», «Да святиться на віки 

Франко»,«Невмируща  слава Івана Франка» та ін. 

             Належна  шана  віддається  людям,  які прославили Гуцульський  край. 

Годиною  краєзнавства  «Петро Шекерик – Доників - видатний гуцульський 

етнограф, письменник, суспільно – політичний і культурний діяч» відзначали у 

2014 році  125 – річчя від  дня  народження. Йому  присвячувалась краєзнавча  

мандрівка  на  тему «Постать Петра Шекерика – Доникового – унікальний 

феномен на теренах Гуцульського  краю».   

             В центральній районній  бібліотеці щорічно  проходять  урочистості з 

нагоди  професійного святкування  Всеукраїнського  дня  бібліотек.   

   8.  Верховинська  дитяча школа мистецтв є основою мистецької освіти 

для подальшого забезпечення закладів культури і мистецтва кваліфікованими 

фахівцями. Протягом 2012-2016 років проведено творчі  звіти учнів, викладачів  

та останні дзвінки для  випускників школи.  

   Відповідно до плану роботи методичного об´єднання викладачів 

державних шкіл естетичного виховання та плану роботи школи проведено ряд 

заходів. Учні та викладачі школи активно приймають участь  в районних, 

обласних заходах, конкурсах, фестивалях, оглядах. Зокрема, в обласному 

відкритому конкурсі – фестивалі української естрадної пісні «Водограй».  

   Відповідно до  районної цільової Програми «Розвитку культури 

Верховинського району на 2012-2016 роки: у 2013 році проведено виконання 

електромонтажних робіт поточного ремонту електромережі першого поверху 

приміщення дитячої школи мистецтв на суму 17.652грн., у   2014 році  - 

встановлено внутрішній санвузол на суму 97.511грн., у 2015 році  -  проведено 

ремонт фасаду дитячої школи мистецтв, використано  кошти в сумі 12.953грн.  

      Фінансове забезпечення на виконання районної  цільової  

Програми «Розвитку культури Верховинського району на 2012-2016 роки» 

практично  не здійснювалося через  нестачу  коштів. Проте  щорічно  в 

рамках даної програми  розроблялася  Програма проведення  культурно-

мистецьких заходів   і відповідно фінансування проводилось  за  рахунок  

коштів  районного  бюджету, зокрема протягом  2012 року використано 

коштів у сумі   226.520  грн., у 2013 році –  85.369грн., у 2014 році –   32.255грн. 

, у 2015 році –  82.412 грн.  

В. о. начальника відділу 

культури і мистецтв  

райдержадміністрації                                                            Світлана  Шатрук   
Д.Марчук 

2-15-94 



  

 

                                                                       

                                       У К Р А Ї Н А 

            ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

                                                    (Третя  сесія ) 
 

                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 01 квітня 2016 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради  
 

Відповідно до частин 7,8 статті 49 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 11,19 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад», розглянувши звернення жителів села Дземброня та 

представників громадських організацій щодо знесення незаконно спорудженої 

ГЕС на річці Дземброня, районна рада  

 

                                                     вирішила:  

 

1. Схвалити звернення районної ради до Комітету Верховної Ради України з 

питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи, голови Івано-Франківської обласної ради Сича О. 

М. про вжиття заходів щодо знесення незаконно спорудженої ГЕС на річці 

Дземброня (додається).  

2. Звернення оприлюднити на веб-сайті районної ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної 

ради Івана Маківничука. 

 

 

Голова районної ради                                                        Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Комітету Верховної Ради України з          

                                                  питань екологічної політики,  

                                                  природокористування та ліквідації наслідків  

                                                  Чорнобильської катастрофи 

                                                   

                                                  Голові Івано-Франківської обласної ради  

                                                  Сичу О. М. 

                                                                  

        

ЗВЕРНЕННЯ 

 

         До районної ради звернулися жителі села Дземброня Бистрецької 

сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, через 

критичну ситуацію, що склалася в селі внаслідок будівництва малої ГЕС на 

річці Дземброня. У 2011 році в селі попри волевиялення громади, котра на 

зборах мешканців села неодноразово приймала рішення про неприйнятність 

будівництва малих ГЕС на території села і на річці Дземброня, почалося 

будівництво малої ГЕС. Будівництво супроводжувалося грубими порушеннями 

Закону і здорового глузду:  

- русло річки руйнувала важка техніка, роботи велися в час нересту риби, 

зокрема, струмкової форелі; 

- чисті води річки, які використовувались місцевим населенням для пиття й 

напування худоби, забруднювались паливно-мастильними матеріалами 

від техніки, намулом, що підіймався від руху тракторів і руйнування 

берегів, смолами, що влітку топилися на сонці і стікали із старих, 

використаних труб, привезених сюди хтозна звідки. 

Будівництво порушує низку природоохоронних законів, зокрема: 

- положення  законодавства про участь громадськості у процесі прийняття 

рішень, що стосуються довкілля – через ведення будівництва, що 

суперечить волевиявленню громади про збереження річки у природному 

стані і заборону будувати на ній ГЕС; 

- порушено норми законодавства України про природно-заповідний фонд 

України, адже верхів’я річки Дземброня знаходяться на території 

Карпатського національного природного парку, а пониззя – у межах 

гідрологічного заказника місцевого значення «Чорний Черемош» і 

будівництво електростанції фактично унеможливлює вільне переміщення 

риби між Чорним Черемошем і Карпатським НПП, що призведе до 

зменшення рибних запасів у Черемоші і зникнення популяцій мігруючих 

риб у Карпатському НПП; 

- порушено норми законодавство про Червону книгу України, адже річка 

Дземброня є місцем відтворення популяції дунайського лосося і марени, 

включених до Червоної книги України. 

         Крім порушення природоохоронних норм і норм щодо участі 

громадськості у процесі прийняття рішень, громада села страждає і від 

зниження туристичної привабливості території. Зокрема, річка Дземброня є 

популярним місцем для сплаву на одномісних каяках у весняний період. 

Селяни отримують гроші від продажу цим туристам продукції сільського 

господарства. Крім того, Дземброня є  популярним місцем відпочинку і для 

стаціонарних відпочивальників, піших туристів. Спотворення природних 



ландшафтів призведе до неминучого відтоку туристів і повільної загибелі села, 

адже люди будуть змушені виїздити у світ, шукаючи заробітку. Цього не можна 

допустити.  

       Звертаємося до вас з проханням вжити заходи для знесення незаконно 

спорудженої ГЕС на річці Дземброня і сподіваємось на позитивне вирішення 

даної проблеми. Таким чином, ви врятуєте і річку, і людей.         

 

 
                                                          

Прийнято на третій сесії Верховинської 

районної ради сьомого демократичного 

                                                        скликання 01 квітня 2016 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             



 

                                                                       

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Третя  сесія) 
 

                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 01 квітня 2016 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради  

 

Відповідно до  статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада  

 

                                                     вирішила:  

 

          1. Схвалити звернення районної ради до селищного та сільських голів, 

керівників підприємств, установ та організацій, суб’єктів підприємницької 

діяльності, громадських організацій, жителів району щодо обопільної праці з 

покращення благоустрою та санітарно – екологічного стану в районі 

(додається).  

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

оприлюднити на веб-сайті районної ради.  

           3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради Івана Маківничука. 

 

 

Голова районної ради                                                        Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Селищному та сільським головам 
 

Керівникам підприємств, установ 

та  організацій району 

 

  Суб’єктам підприємницької 

  діяльності району 
 

Громадським  організаціям району 
    

Жителям району 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

            В Україні постійно погіршується екологічна ситуація. Українці п»ють 

брудну воду, дихають отруєним повітрям, вживають неякісні продукти 

харчування, які містять небезпечні хімічні речовини та ГМО. Вирубування 

лісів, безконтрольне добування природних ресурсів, знищення родючих 

грунтів, забруднення природного середовища наближають нашу країну до 

екологічної катастрофи.  

            Для Верховинського району особливою проблемою на сьогодні є 

засміченість побутовими та виробничими відходами територій водоохоронних 

зон річок Чорний і Білий Черемош, забруднення навколишнього природного 

середовища, в тому числі населених пунктів району побутовими відходами, 

влаштування стихійних сміттєзвалищ.            

            Справжньою гордістю Верховинщини є річки Чорний і Білий Черемош 

та їх притоки, однак при недбалому поводженні з побутовими та промисловими 

відходами вони інколи стають сміттєзвалищем. Негативні наслідки 

забруднення довкілля окрім зниження туристичної привабливості території 

сприяють поширенню різних  хвороб. Лише розумне збереження та 

використання природних ресурсів забезпечить їх придатність для майбутніх 

поколінь. Тому потрібно  бережно ставитися до природи, яка є великою 

цінністю для людини, – не лише економічною, а й естетичною, екологічною, 

науковою, рекреаційною, освітньою, духовною. 

             Благоустрій завжди був візитівкою селища, села, створює естетичний 

комфорт проживання.  У нас побутує стереотип, що очищення селища чи села 

від сміття – це лише робота комунального підприємства та органів влади. 

Кожен перекладає вину за неприбране сміття на зупинках та на узбіччях доріг 

на всіх окрім себе. Але ж благоустрій села, вулиці,  починається з кожного його 

жителя. На жаль, у нас і досі є горе-господарі, приватні підприємці, які 

викидають у річку, рови та на узбіччя мішки зі сміттям, виробничі та побутові 

відходи. 

        Зважаючи на вищенаведене та з метою покращення благоустрою та 

поліпшення санітарно – екологічного стану   в районі, звертаємось  до 

селищного та сільських голів , керівників підприємств, установ, організацій, 

суб’єктів підприємницької діяльності, громадських організацій, жителів району 

до спільної праці та співпраці щодо поліпшення екологічної ситуації в районі. 

Селищному та сільським головам слід наполегливо проводити роз’яснювальну 

роботу з даного питання на загальних зборах, вічах, сесіях. 



            Найперше, закріпити за підприємствами, установами, організаціями, 

закладами культури, освіти, охорони здоров’я відповідні території для 

забезпечення чистоти і порядку та постійного утримання в належному стані. 

           Необхідно обов’язково проводити роздільний збір побутових відходів і 

сміття вздовж берегів (прибережних смуг) річки Черемош та її приток.          

Одним із дієвих засобів забезпечення благоустрою населених пунктів району, в 

тому числі вулиць селища, сіл, територій загального користування, є  

проведення всерайонної толоки з прибирання сміття із залученням працівників 

підприємств, волонтерів, установ організацій, учнів загальноосвітніх закладів 

та громадськості району. 

          Підприємствам, установам та організаціям слід забезпечити благоустрій 

земельних ділянок, наданих їм на право власності чи право користування. 

           Ми звертаємось до підприємців  деревообробної галузі з категоричною 

вимогою: припинити забруднювати відходами лісопереробки території 

населених пунктів та навколишнього середовища в цілому, запобігати 

потраплянню їх у річку. Тирсовідходи – утилізовувати або створювати міні-

підприємства з їх переробки. 

            Спільною працею, сумлінним підходом кожного працівника, 

підприємця, пенсіонера, дорослої людини, а чи дитини до вирішення проблем 

довкілля ми зможемо підтримувати належну екологію та зберегти наш чарівний 

Гуцульський край екологічно чистим для нащадків. 

             Основним багатством нашого краю є екологічно-чиста природа. 

             Чисте повітря, вода, ліси, ягоди, гриби, гори забезпечували і 

забезпечують гідне життя гуцулам багато поколінь, притягують відпочиваючих 

і це є головним напрямком нашого розвитку і можливості жити гідно тут. 

             І тому наше завдання є збереження і примноження нашої природи. 

Треба пам’ятати, що землю ми не отримали у спадок, а позичили у своїх дітей.  

           

Прийнято на третій сесії Верховинської 

районної ради сьомого демократичного 

                                                        скликання 01 квітня 2016 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Третя сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                               

від 01 квітня 2016 року 

селище Верховина 
 

 

Про реформування друкованого засобу  

масової інформації та редакції,  

засновниками (співзасновниками) 

якого є Верховинська районна рада  

та трудовий колектив редакції газети  

«Верховинські вісті» 

 

 Відповідно ч. 2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ч.3 ст. 4 Закону України «Про реформування державних і 

комунальних друкованих засобів масової інформації», статей 8, 20, 21, 22 

Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», 

Цивільним та Господарським Кодексами України, на підставі пропозиції 

трудового колективу редакції газети  «Верховинські вісті» стосовно способу 

реформування, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з 

гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики, спорту, 

національного і духовного розвитку та засобів масової інформації, районна рада  

 

                                         вирішила: 

 

1. Вийти зі складу засновників (або співзасновників) друкованого засобу 

масової інформації редакції газети «Верховинські вісті» та редакції газети 

«Верховинські вісті» з перетворенням редакції членами її трудового колективу 

у суб'єкт господарювання зі збереженням назви, цільового призначення, мови 

видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації 

(2017-2018 роки). 

2. Надіслати це рішення центральному органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і 

радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах (Державному комітету 

телебачення і радіомовлення України) для внесення до Зведеного переліку 

об'єктів реформування, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової 

інформації (Міністерству юстиції України) та трудовому колективу редакції. 

3. Укласти угоду (договір) про зміну засновника (складу співзасновників) 

та збереження назви, цільового призначення, мови видання і тематичної 

спрямованості друкованого засобу масової інформації з редакцією після її 

 



перетворення відповідно до вимог Закону України «Про реформування 

державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» та вимог 

цивільного законодавства  України у суб'єкт господарювання.   

4. Виконання функцій комісії з перетворення редакції газети 

«Верховинські вісті» покласти на редактора Кіращука Дмитра Дмитровича. 

Виконання функцій комісії з перетворення редакції розпочати після включення 

її до переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, що 

підлягають реформуванню на другому етапі, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України, з 01 січня 2017 року. 

5. Редактору редакції газети «Верховинські вісті» Кіращуку Дмитру 

Дмитровичу: 

5.1. Після включення редакції до переліку друкованих засобів масової 

інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на другому етапі,  

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, з 01 січня 2017 року 

провести процедуру реорганізації шляхом перетворення редакції з 

дотриманням вимог законодавства України. 

5.2. У встановлений термін з дня прийняття рішення повідомити 

державного реєстратора про реорганізацію юридичної особи шляхом їх 

перетворення та в подальшому подати в установленому законодавством 

порядку необхідні документи для внесення до єдиного державного реєстру 

відповідних записів. 

Встановити, що термін для заявлення кредиторських вимог становить два 

місяці з дня прийняття цього рішення. 

5.3. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного 

реєстру відповідних записів про перетворення редакції подати заяву про 

перереєстрацію друкованого засобу масової інформації в порядку, визначеному 

Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні». 

5.4. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного 

реєстру відповідних записів про перетворення редакції укласти договір оренди 

приміщення, яке знаходиться за адресою: селище Верховина, вулиця Франка, 

107 строком на 25 років з розміром орендної плати, установленим для 

бюджетних організацій. 

5.5.  Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного 

реєстру відповідних записів про перетворення редакції укласти договір на 

висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування у друкованому засобі масової інформації – газеті 

«Верховинські вісті».  

5.6. Подати на затвердження сесії районної ради пропозиції для 

виконання зобов’язань щодо сплати заборгованості редакції із податків та 

обов'язкових платежів, заробітної плати та інших фінансових зобов'язань 

редакції відповідно до законодавства. 

6. Опублікувати це рішення у місячний термін з дня його прийняття у 

газеті «Верховинські вісті». 

7. Контроль за виконанням цього 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

          


