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Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  19 липня  2016 року  

селище Верховина 

 

Про підсумки виконання  

районного бюджету  

за І півріччя 2016 року 

 
 

Районний бюджет по доходах за І півріччя 2016 року виконано на 100,4 

відсотка (при уточненому плані – 130381,7 тис. грн., фактично надійшло доходів 

– 130953,0 тис. грн.). з яких загальний фонд бюджету - на 101 відсоток  (при  

уточненому плані – 126627,9 тис. грн., фактично надійшло до райбюджету – 

127884,7 тис. грн.) та спеціальний фонд - на 81,7 відсотка (при уточненому  плані 

–  3753,8 тис. грн., фактично надійшло – 3068,3 тис. грн.). 

Власних  надходжень до загального фонду  районного бюджету поступило 

в сумі 8621,6 тис. грн., що складає 122,5 відсотка до уточненого плану на звітний 

період (7035,3 тис.грн.). 

Базової дотації надійшло в сумі 4804,8 тис. грн., що становить 100 

відсотків  до уточненого плану на звітний період. 

Субвенцій з Державного  та обласного бюджетів надійшло до загального 

фонду бюджету –  114640,3 тис. грн. і  становить 99,6 відсотка  до уточненого 

плану   ( 115066,4 тис. грн.). 

Видаткова частина районного бюджету  за січень - червень цього року  

виконана по загальному фонду в сумі 127595,4 тис. грн., що становить 97,9 

відсотка до уточненого плану на звітний період (130286,7 тис.грн.). По 

спеціальному фонду використано 1814,7 тис. грн., або на 26,6 відсотка до 

уточненого плану на звітний період цього року (6815,7 тис. грн.).  

Заборгованість із оплати праці працівникам бюджетної сфери станом на 01 

липня поточного року складала 3323,1 тис. грн.. 

 



З резервного фонду районного бюджету спрямовано за І півріччя 2016 року 

– 27,0 тис. грн. 

           В звітному періоді в першу чергу здійснювались видатки на заробітну 

плату та інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей видатків. 

           Виходячи з вищенаведеного, районна рада  

                                               

вирішила: 

          1.Інформацію фінансового управління райдержадміністрації про підсумки 

виконання районного бюджету  за  І півріччя 2016 року взяти до уваги 

(додається). 

 

2. Затвердити : 

- звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2016 року (згідно 

додатку 1); 

- перелік розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з якими 

виділено кошти з резервного фонду районного бюджету за І півріччя 2016 року 

(згідно додатку 2). 

 

3. Керівникам бюджетних установ, сільським і селищному головам вжити 

заходів щодо дотримання штатно-кошторисної дисципліни, раціонального 

використання бюджетних коштів, мобілізації доходних джерел до загального та  

спеціального фондів бюджету з метою забезпечення планових річних показників. 

 

          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

 

 

 

 

Заступник голови районної ради                                             Іван Маківничук 



Довідка 

про виконання бюджету району та районного бюджету  

 за І півріччя 2016 року 

 

 

 

 

Зведений бюджет  району за І півріччя 2016 року по доходах  виконано  на  

102,1 відсотка (при уточненому  плані – 135467,1 тис. грн., фактично надійшло 

до бюджету  району –   138375,5тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 

102,6 відсотка  (при  уточненому плані – 130883,5 тис. грн., фактично надійшло – 

134336,3 тис. грн.) та спеціальний фонд  - на 88,1відсотка (при уточненому  плані 

–  4583,6 тис. грн., фактично надійшло – 4039,2 тис. грн.). 

Виконання власних надходжень загального фонду бюджету  району за 1- 

ше півріччя 2016 року становить 14756,9 тис.грн., що складає 135,8 відсотка до 

уточненого плану (уточнений  план – 10865,5тис.грн.). 

В порівнянні з  надходженнями за відповідний період минулого року, 

надходження зросли на 5436,2 тис. грн., або  приріст складає 158,3 відсотка. 

Як свідчить динаміка надходжень до загального фонду бюджету 

Верховинського району (податкові та неподаткові надходження) найбільш 

вагомим дохідним джерелом бюджету  району є податок з доходів фізичних осіб, 

за рахунок якого сформовано 58,1 відсотка ресурсів загального фонду. Обсяги 

цього податку проти відповідного показника минулого року зросли на 2993,0тис. 

грн. (з 5584,0 тис. грн. до 8577,0тис. грн.).   По інших платежах:  збільшились 

надходження  по акцизному податку  на 989,5 тис. грн., рентній платі за 

спеціальне використання лісових ресурсів -  728,7 тис. грн. та єдиному податку – 

420,2 тис. грн. та платі за землю – 296,4 тис. грн.. 

 З джерел, які формують спеціальний фонд бюджету району, необхідно 

відмітити значне перевиконання затверджених планових показників по 

надходженнях від продажу земель несільськогосподарського призначення ( при 

плані – 25,4 тис. грн., фактично поступило – 155,3 тис. грн.). 

На виконання п.2 розпорядження обласної державної адміністрації від 

06.04.2016 року №  201 «Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів 

області, дотримання жорсткого режиму економії та посилення фінансово-

бюджетної дисципліни на 2016 рік» інформуємо, що районною державною 

адміністрацією прийнято розпорядження  від 13.04.2016 р. № 117 «Про заходи 

щодо наповнення місцевих бюджетів району, дотримання жорсткого режиму 

економії та посилення фінансово-бюджетної дисципліни на 2016 рік» та 

розроблено ряд заходів. 

За рахунок  вжитих заходів відповідними службами району  за 6 місяців до 

бюджету району додатково мобілізовано 181,6 тис. грн. власних надходжень. 



 

Рівень виконання  місцевими радами планових показників  за  І   

півріччя 2016 року по податкових та неподаткових надходженнях  

загального фонду бюджетів  наведено нижче: 

 (відс.) 

 

 
           Податковий борг станом на 01.07.2016 року до загального та спеціального 

фондів місцевого бюджету становить 797,5 тис. грн.. В розрізі платежів: по 

податку  на доходи фізичних осіб – 18,0 тис. грн.,  по податку на прибуток- 49,5 



тис. грн., по платі за землю – 587,7 тис. грн. (найбільше підприємство - боржник  

ТзОВ «Верховинська лісова компанія», борг якого становить 254,3 тис. грн.), 

єдиному податку – 115,3 тис. грн., інших надходженнях – 27 тис. грн. 

Базової дотації надійшло в сумі 4804,8 тис. грн., що становить 100 

відсотків  до уточненого плану на звітний період. 

Субвенцій з Державного  та обласного бюджетів надійшло до загального 

фонду бюджету –  114640,3 тис. грн. і  становить 99,6 відсотка  до уточненого 

плану   ( 115066,4 тис. грн.). 

 

Питома вага джерел надходжень до загального фонду бюджету району 

наведена в слідуючій діаграмі: 

Власні доходи; 

14756,9; 11%

Базова та інші дотації; 

4939,1; 3,7%

Субвенція; 114640,3; 

85,3%

    

Районний бюджет по доходах виконано на 100,4 відсотка (при уточненому 

плані – 130381,7 тис. грн., фактично надійшло доходів – 130953,0 тис. грн.). з 

яких загальний фонд бюджету - на 101 відсоток  (при  уточненому плані – 

126627,9 тис. грн., фактично надійшло до райбюджету – 127884,7 тис. грн.) та 

спеціальний фонд  - на 81,7відсотка (при уточненому  плані –  3753,8 тис. грн., 

фактично надійшло – 3068,3 тис. грн.). 

Власних  надходжень до загального фонду  районного бюджету поступило 

в сумі 8621,6 тис. грн., що складає 122,5 відсотка до уточненого плану на звітний 

період (7035,3 тис.грн.). 

                        Зведений бюджет  району за І півріччя  2016 року по видатках  

виконано  на  93,4 відсотка (при уточненому  плані – 145400,0 тис. грн.,  

використано –   135734,8 тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 97,2 

відсотка  (при  уточненому плані –136313,9 тис. грн., фактично використано – 

132547,1 тис. грн.) та спеціальний фонд  - на 35,0 відсотків (при уточненому  

плані –  9086,1 тис. грн., фактично використано – 3187,7 тис. грн.). 



 У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг видатків 

загального фонду бюджету збільшився  на 18812,5 тис. грн., або на 16,5 відсотка.   

 

 

  Динаміка видатків загального фонду бюджету Верховинського району на 

галузі соціально-культурної сфери 

 за І півріччя 2015 та 2016 років 

тис. грн. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 37,9 

відсотка від обсягу бюджету, або 50178,5 тис. грн., охорону здоров’я – 8,3 

відсотка  (10936,2 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 45,4 

відсотка (60179,8 тис. грн.), культуру – 2,8 відсотка (3741,4 тис. грн.), місцеве 

самоврядування – 3,3 відсотка (4405,4 тис. грн.). 

46095,1

50178,5

11059,1
10936,2

47406,9

60179,8

3210

3741,4

3609,8
4405,4

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Освіта

Охорона зд
оров’я

Соціальний за
хист

Культура та
 м

истецтв
о

Місцеве самоврядування

Гістограма 1 І півріччя 2015 року І півріччя 2016 року



 

Структура видатків загального фонду бюджету   району   

за І півріччя 2016 року                                                                                                                                                                                    
                              (тис.грн.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У ході виконання бюджету району першочергова увага приділялась  

 

 

 

 

фінансуванню захищених статей бюджету  

На фінансування захищених статей видатків спрямовано 96,2 відсотка 

коштів загального фонду бюджету району, або 109313,3 тис. грн. із загального 

обсягу видатків, що на 18243,7 тис. грн. більше відповідного періоду минулого 

року. 

Видаткова частина районного бюджету  за січень - червень цього року  

виконана по загальному фонду в сумі 127595,4 тис. грн., що становить 97,9 

відсотка до уточненого плану на звітний період (130286,7 тис.грн.). По 

спеціальному фонду використано 1814,7 тис. грн., або на 26,6 відсотка до 

уточненого плану на звітний період цього року (6815,7 тис. грн.).  

  Фінансове управління райдержадміністрації здійснює щомісячний 

моніторинг виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 

13.04.2016 р №117 в частині виконання заходів щодо збалансування місцевих 

бюджетів, економного й раціонального використання коштів та посилення 

фінансово - бюджетної дисципліни. 

З початку року бюджетними установами району за рахунок  не заповнення 

вакантних посад, обмеження виплат стимулюючого характеру,  надання 

відпусток без збереження заробітної плати, удосконалення мережі бюджетних 

установ зекономлено бюджетних коштів у сумі 531,7 тис. грн.   

Бюджетними установами району розроблено заходи з енергозбереження із 

забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 

в сумі 30,0 тис.грн. та укладено договори  за кожним видом енергоносіїв, що 

споживаються бюджетними установами, у межах  установлених відповідним 

Заробітна плата; 

64828,0; 48,9%Трансферти 

населенню; 59156,1; 

44,7%

Інші видатки; 4990,1; 

3,8%

Оплата компослуг та 

енергоносіїв; 2291,4; 

1,7%

Медикаменти; 297,9; 

0,2%

Продукти 

харчування; 983,6; 

0,7%



розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з 

урахуванням економії коштів. Сума економії по тепло-енергоносіях за шість 

місяців 2016 року склала  30,0 тис. грн. 

За рахунок вільного залишку коштів спрямовано на оплату праці 

працівників бюджетних установ кошти в сумі  149,9 тис. грн., оплату 

теплоенергоносіїв – 15,0 тис. грн.  

          В процесі виконання бюджету здійснюється постійний контроль за 

своєчасною виплатою заробітної плати працівникам бюджетних установ і 

розрахунків за енергоносії та комунальні послуги.  

 Заборгованість із оплати праці працівникам бюджетної сфери станом на 1 

липня поточного року складала 3323,1 тис. грн.  

          Керівниками установ не внесено зміни до штатних розписів бюджетних 

установ щодо приведення штатної чисельності працівників  до фонду оплати 

праці в поточному році та не створено робочі групи щодо оптимізації мережі 

бюджетних установ, оптимізації їх видатків та покращення якості послуг, що  

надаються закладами освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення.         

            Кредиторська заборгованість по загальному фонду  на 01.07.2016 року 
становила 4040,1 тис. грн. 
            З резервного фонду районного бюджету спрямовано з початку цього  року 
– 27,0 тис. грн. 

 

 

 

Начальник фінансового 

управління     райдержадміністрації                                Всеволод Ватаманюк 

 

 

 

 
                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 

до рішення районної ради 

від   19.07. 2016 року 

 

 

Звіт 

про виконання районного бюджету                                                                                                           

за І  півріччя  2016 року                                                                                            
                                                                                                                                            (тис. грн.) 

 

 

Код  платежу 

                                    

               Найменування доходів 

Затверджено 

на  2016 рік з 

урахуванням 

змін 

Виконано за 

І  півріччя 

2016 року  

  

Загальний фонд 

  

11010000 Податок на доходи  фізичних осіб 13427,1 8577,0 

11020200 Податок на прибуток підприємств і організацій , що 

належать до комунальної власності 

        14,0     10,8 

21010000 Частина чистого прибутку, що вилучається до 

бюджету 

       6,7        5,8 

22020000 Плата за утримання дітей у школі- інтернаті       28,5      9,4 

22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та 

іншого майна, що знаходиться у комунальній 

власності 

      80,0     13,9 

22010000 Плата за надання адміністративних послуг  3,2 

24060300 Інші надходження          3,2        1,5 

 Разом  власних доходів 13559,5 8621,6 

41020100 Базова дотація   9609,7 4804,8 

41030000 Субвенції  220402,8 114458,3 

 Разом доходів загального фонду 243572,0 127884,7 

21110000   Спеціальний фонд 

Надходження від відшкодування  втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва 

 

 

0,0 

 

 

21,8 

 

25000000 

 

Власні надходження бюджетних установ 995,0 1147,0 

50110000 Цільові фонди, утворені органами місцевого 

самоврядування  

0,0 3,2 

41030000 Субвенції з державного та обласного бюджетів 3256,3 1896,3 

 Разом доходів спеціального фонду 4251,3 3068,3 

 Всього доходів загального і спеціального фондів  247823,3 130953,0 

 Найменування видатків   



 

Код 

функціональ

ної 

класифікації 

видатків 

Загальний фонд Затверджено  

на  2016 рік з 

урахуванням 

змін 

Виконано за 

І півріччя 

2016 року 

010000 Державне управління     2128,1     750,2 

070000 Освіта   88728,3 50178,5 

080000 Охорона здоров'я   22389,4 10936,2 

090000 Соцзахист та соцзабезпечення 120961,8 60155,3 

110000 Культура і мистецтво     5873,9   3735,0 

120000 Засоби масової інформації       894,0     358,2 

130000 Фізкультура і спорт     1006,1     667,4 

160000 Сільське господарство           5,0         0,0 

210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха 

        10,0         0,0 

250000 Видатки, не віднесені до основних груп     2066,4      814,6 

 Всього видатків загального фонду 244063,0 127595,4 

 Спеціальний фонд   

070000 Освіта       2710,6     717,5 

080000 Охорона здоров'я         596,9      349,5 

090000 Соцзахист населення           33,0      203,6 

110000 Культура і мистецтво         118,0        43,3 

130000 Фізична культура і спорт             0,0          7,2 

150000 Будівництво         273,5          0,0 

170000 Транспорт, дорожнє 

господарство,зв»язок,телекомунікації та інформатика 

 

        900,0 

 

          0,0 

240000 Цільові фонди       1675,1              122,0 

250000 Видатки не віднесені до основних груп       1006,2        299,4 

 Всього видатків спеціального фонду       7313,2      1814,7 

 Разом видатків загального і спеціального фондів   251376,2   129410,1 

 

 

Начальник  

фінансового управління                  Всеволод  Ватаманюк 

 

 

 

 

 
 

 



Додаток № 2 

до рішення районної ради 

                              від 19.07.2016 р.  

 

ПЕРЕЛІК 

розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з якими виділено кошти 

з резервного фонду районного бюджету за І-півріччя 2016 року 
 

№ 

п/п 

 

 

Назва установи, 

якій виділено 

кошти 

Дата і номер  

розпорядження 

 

 

Сума (грн.) 

 

Назва заходів, на які 

направлено кошти 

Згідно 

розпоряд

же ння 

Фактич 

но 

профі- 

нансова

но 

1. Районна державна 

адміністрація 

19.02.2016р.  №54 15000 15000 Матеріальна допомога:  

-жителю села Топільчеь 

Сав'юку Ф.І. на часткове 

відшкодування збитків, 

завданих пожежею- 5000 

грн.; 

- жительці с-ща Верховина 

Кубайчук Г.І. на відбудову 

житлового будинку, 

знищеного внаслідок пожежі 

– 5000 грн.; 

- жителю с-ща Верховина, 

присілок Підмагора Гаджуку 

Д.Д. на відбудову житлового 

будинку, знищеного 

внаслідок пожежі – 5000 грн. 

2. Районна державна 

адміністрація 

30.03.2016р. №99 3000 3000 Матеріальна допомога:  

-жительці с. Устеріки 

Танасійчук П.Т. на часткове 

відшкодування збитків, 

завданих пожежею – 2000 

грн.;   

- жителю с. Довгопілля 

Тимофійчуку І.М.на 

відбудову господарського 

комплексу, знищеного 

внаслідок пожежі в сумі 1000 

грн.; 

 

3. Районна державна 

адміністрація 

23.05.2016р. №160 9000 9000 Матеріальна допомога:  

-жительці с. Зелене 

Мицканюк Г.І. на часткове 

відшкодування збитків, 

завданих пожежею в сумі 2,0 

тис.грн.;   

- жителюі с. Замагора 



Максим’юку Ю.Д. на 

відбудову господарської 

будівлі, знищеної внаслідок 

пожежі в сумі 2,0 тис.грн.; 

 -жителю с-ща Верховина, 

Скоматчуку І.В. на відбудову 

житлового будинку, 

пошкодженого внаслідок 

пожежі – 2000 грн; 

-  жительці с. Буковець, 

присілок Черетів Гридзин 

Л.В. на відновлення 

житлового будинку, 

пошкодженого пожежею – 

3000 грн. 

 

 

Всього спрямовано  27000  (двадцять сім) тисяч гривень. 

 
 

 

 

Начальник  

фінансового управління                  Всеволод Ватаманюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     

                                                                                                                                                                                                               

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Четверта сесія) 
       

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від 19 липня  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», Законом України від 

19.05.2016 року № 1384-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2016 рік», розпорядженням обласної державної 

адміністрації від 05.07.2016 року № 460 «Про розподіл коштів спеціального 

фонду обласного бюджету», протоколом  постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету, фінансів та податків від 10.06.2016 р. № 14, від 17.06.2016 р. № 

15, від 05.07.2016 р. №16, від 08.07.2016 р. №17 та враховуючи рішення 

постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і податків від 

29.06.2016 р. № 19, від 13.07.2016 р. № 20  районна  рада  
 

вирішила: 
 

   1. Розглянувши підсумки виконання районного бюджету за І півріччя 

2016 року, збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету на суму 1586300 гривень за кодом бюджетної класифікації 11010100 

«Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді заробітної плати». 

     2. Спрямувати обсяг коштів, отриманих від перевиконання дохідної 

частини загального фонду районного бюджету головним розпорядникам коштів 

районного бюджету в сумі 1586300 гривень: 

          2.1 відділу освіти районної державної адміністрації – 638935 гривень, з них 

за КФКВ 070101»Дошкільні заклади» (КЕКВ 2111, 2120) – 291810  грн., КЕКВ 

2210 - 80000 грн., КЕКВ 2240 - 25000 грн., КФКВ 070201 КЕКВ 2210 – 30000 

грн.,  КФКВ 070401 «Позашкільні заклади» (КЕКВ 2111, 2120) – 88935 грн.,  

КФКВ 070802 «Методична робота» (КЕКВ 2111, 2120) – 19329 грн., КФКВ 

 



070804 «Централізована бухгалтерія» (КЕКВ 2111, 2120)– 13188 грн., КФКВ 

070805 «Група централізованого господарського обслуговування» (КЕКВ 2111, 

2120)– 11930 грн., КФКВ 130107 «Утримання спортивних шкіл» (КЕКВ 2111, 

2120) – 53743грн., КЕКВ 2210 – 25000 грн.; 

           2.2  районній державній адміністрації – 449191  гривень, з них за КФКВ 

091101 «Утримання соціальних служб для дітей, сім»ї та молоді» (КЕКВ 2111, 

2120) – 103772 грн., КЕКВ 2210 – 50000 грн., КФКВ 091204 «Територіальні 

центри по обслуговуванню (надання соціальних послуг) (КЕКВ 2111, 2120) – 

115419 грн.; 

- за КФКВ 080101 КЕКВ 2220 – 12000 грн. для придбання вакцини та за 

КФКВ 080101 КЕКВ 3132 – 88000 грн. для проведення капітального ремонту 

обладнання, передавши їх до спеціального фонду районного бюджету (бюджету 

розвитку); 

          -  80000 грн. на реалізацію заходів наступних програм: 

- Цільової програми фінансування мобілізаційних заходів у 

Верховинському районі – 20000 грн.; 

- Районної програми підвищення ефективності системи державного 

управління народногосподарським комплексом району – 45000 грн.; 

- Комплексної  цільової соціальної програми надання громадянам району 

соціальної підтримки за принципом «Єдиного вікна» та виїзної роботи 

«Мобільного соціального офісу» - 15000 грн.; 

2.3 районній раді – 20000 грн. на реалізацію заходів Районної програми 

"Збереження культури і побуту гуцулів"; 

          2.4  відділу культури та мистецтв райдержадміністрації – 458174 гривень, з 

них на виплату заробітної плати  - 361174 грн. (за КФКВ 110201»Бібліотеки» 

(КЕКВ 2111, 2120)– 125033 грн., КФКВ 110202 «Музеї і виставки» (КЕКВ 2111, 

2120)– 870 грн., КФКВ 110204 «Палаци і будинки культури» (КЕКВ 2111, 2120) 

–146944 грн., КФКВ 110205 «Школи естетичного виховання дітей» (КЕКВ 2111, 

2120) – 81224 грн., КФКВ 110502 «Інші культурно – освітні заклади» (КЕКВ 

2111, 2120) – 7103 грн.);  

           - 67000 грн. за КФКВ 110204 «Палаци і будинки культури» КЕКВ 3110  та 

за КФКВ 110205«Школи естетичного виховання дітей» КЕКВ 3110 – 30000 грн., 

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

         2.5 фінансовому управлінню райдержадміністрації – 20000 грн. для 

спрямування субвенції обласному бюджету на придбання комп’ютерного 

томографа для обласної дитячої клінічної лікарні за КФКВ 250380 КЕКВ 3220,  

передавши їх до спеціального фонду (бюджету розвитку).  

           3. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного бюджету 

по коду 41033900 “ Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам ” в сумі 251300 гривень та збільшити бюджетні призначення 

головному розпоряднику коштів районного бюджету – відділу освіти районної 

державної адміністрації за КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-

дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 

колегіуми» КЕКВ 2111 в сумі 251300 гривень. 



 4.Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету по коду 41034200 “Медична субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам” в сумі 54500 гривень. та збільшити бюджетні призначення головному 

розпоряднику коштів районного бюджету – районній державній адміністрації за  

КФКВ 080101 «Центральна районна лікарня»  гривень КЕКВ 2111 – 44700 

гривень, КЕКВ 2120 - 9800 гривень . 

5. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету по коду 41035000 «Інші субвенції»  на суму 126000 гривень та 

спрямувати  головному розпоряднику коштів районного бюджету – відділу 

освіти районної державної адміністрації: 

- за КВКВ 070101 «Дитячі дошкільні заклади» КЕКВ 2210 в сумі 50000 

гривень для зміцнення матеріально – технічної бази Ільцівського ДНЗ,  

- за КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, 

інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» КЕКВ 2210 

в сумі 76000 гривень, з яких - 40000 гривень для заміни старих віконних блоків 

на енергозберігаючі (для Зеленської ЗОШ 1-111 ст. – 20000 гривень, Гринявської 

ЗОШ 1-111 ст. - 20000 гривень) та 36000 гривень для зміцнення матеріально – 

технічної бази Кривопільської ЗОШ І - ІІІ ст. 

           6. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного бюджету 

за кодом бюджетної класифікації 41030600 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги 

дітям та допомоги на догляд за інвалідом  I чи II групи внаслідок психічного 

розладу» в сумі 426800 гривень та відповідно збільшити кошторисні 

призначення головного розпорядника коштів районного бюджету – управління 

праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації за 

КФКВ 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям» КЕКВ 

2730 в сумі 426800 гривень. 

          7. Зменшити обсяг дохідної частини загального фонду районного бюджету 

за кодом бюджетної класифікації 41031000 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на 

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» в 

сумі 200000 гривень та відповідно зменшити кошторисні призначення головного 

розпорядника коштів районного бюджету – управління праці та соціального 

захисту населення районної державної адміністрації за КФКВ 090406 «Субсидії 

населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу» КЕКВ 2730 в сумі 200000 гривень. 

8. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду (видатки 

розвитку) районного бюджету по коду 41035000 « Інші субвенції»  на суму 

374000 гривень та спрямувати  їх головним розпорядникам коштів районного 

бюджету: 

8.1 відділу освіти районної державної адміністрації за КФКВ 150101 

«Капітальні вкладення» КЕКВ 3132 в сумі 100000 гривень для заміни старих 

енергоємних котлів не енергоефективні та модернізацію системи опалення у 

Верхньоясенівській ЗОШ 1-І ІІІ ст., КЕКВ 3122 в сумі 40000 гривень для 



капітального ремонту Черемошнянської ЗОШ 1- ІІІ ст., КЕКВ 3110 в сумі 204000 

гривень, з яких  для зміцнення матеріально – технічної бази дошкільних 

навчальних закладів – 200000 гривень (Красноїльський ДНЗ – 70000 гривень,  

Ільцівський ДНЗ – 50000 гривень та Верхньоясенівський ДНЗ – 80000 гривень) 

та 4000 гривень для зміцнення матеріально – технічної бази Кривопільської ЗОШ 

І - ІІІ ст.; 

          8.2 фінансовому управлінню районної державної адміністрації за КФКВ 

250380 КЕКВ 3220  в сумі 30000 гривень для подальшого спрямування 

Криворівнянському, Красноїльському та Замагорівському сільським бюджетам 

по 10000 гривень кожному для проведення вуличного освітлення сільських 

населених пунктів. 

          9. Міжбюджетні трансферти в сумі 9000 гривень у вигляді іншої субвенції 

з Верховинського селищного бюджету направити на збільшення обсягу видатків 

загального фонду районного бюджету по головному розпоряднику коштів 

районного бюджету – відділу освіти районної державної адміністрації за КФКВ 

070201 КЕКВ 2230 в сумі 9000 гривень для оплати за харчування учнів 

(напівсиріт) Верховинської ЗОШ І-ІІІ ст. 

          10. Укласти договір між Верховинською районною радою і Івано-

Франківською обласною радою та Верховинською селищною радою і районною 

радою про передачу коштів між бюджетами. 

          11. Відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 

05.07.2016 року №460 «Про розподіл коштів спеціального фонду обласного 

бюджету» внести зміни до абзацу 4 пункту 6.1 рішення районної ради від 

07.06.2016 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік» та 

викласти його в наступній редакції: 

 - за КФКВ 170703 КЕКВ 2240 – 900000 гривень для проведення поточного 

ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення (в 

т.ч. виготовлення кошторисної документації та утримання служби замовника 

(технагляд): ( Ільці - Буркут – 199000 грн., Устеріки – Пробійнівка – 195000 грн., 

Гринява – Голошино – 55000 грн., Верхній Ясенів – Голови – 150000 грн., 

Красноїлля – Замагора – Верховина – 100000 грн., Криворівня – Бережниця – 

30000 грн., Верховина – Віпче – 30000 грн., Красноїлля – Перехресне, 

Довгопілля – Кохан – 50000 грн., Зелене – Дземброня – 60000 грн., Розтоки – 

Барвінків – 31000 грн.). 

          12.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації 

(В.Ватаманюк) внести уточнення у бюджетні призначення головних 

розпорядників коштів районного бюджету з врахуванням їх пропозицій щодо 

розподілу за функціональними та економічними ознаками. 

          13. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію 

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

 

 

Заступник голови районної ради                                             Іван Маківничук       

 



                             

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Четверта сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 19 липня 2016 року 

селище Верховина 

  

Про надання дозволу Верховинській 

центральній районній лікарні на  

списання основних засобів  

 

 

Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши листи Верховинської центральної 

районної лікарні від 07.07.2016 №№ 494/01-05 та 496/01-05 про надання дозволів 

на списання парового котла Е-1,0-9Г-2 заводський № 2469 та  списання 4 

транспортних засобів, у зв’язку з їх фізичним зносом та непридатністю до 

подальшого використання, враховуючи 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, районна рада  

 

вирішила: 

 

1. Дозволити Верховинській центральній районній лікарні списати з 

балансу 4 автомобілі згідно з додатком 1. 

2. Дозволити Верховинській центральній районній лікарні списати з 

балансу паровий котел Е-1,0-9Г-2 заводський № 2469 згідно з додатком 2. 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради Маківничука І.М. 

 

 

 

Заступник голови районної ради         Іван Маківничук 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення сесії районної  ради 

від 19 липня 2016 року 

 

Характеристика автотранспорту, що пропонується  для списання з балансу 

Верховинської центральної районної лікарні 

 

Назва Рік 

випус

ку  

Номер 

двигу 

на 

Номер 

кузова 

Номер 

шассі 
Держав

ний 

номер 

Початков

а 

вартість,

грн.  

Залишк

ова 

вартість 

тис. грн 

УАЗ-

3152 

1991 10302629 2321 м 

0311507 
49-16 

ИФА 
6784,0 0 

УАЗ 

3152 
1991 11202773 4092 0350931 49-91 

ИФА 

174596,0 0 

УАЗ 

3962 

1995 50206857 S08917 S 

0306574 

15-13 

ІВА 

11440,0 0 

УАЗ 

3962 

1998 w110770

5 

ХТТ396200W

0045675 

w 

0469262 

26-77 

ІВА 

24000,0 0 

 

 

 

 

Заступник керуючого справами  

виконавчого апарату  

районної ради                                                               Василь Нагірняк 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення сесії районної  ради 

від 19 липня 2016 року 

 

Характеристика парового котла, що пропонується  для списання з балансу 

Верховинської центральної районної лікарні 

 

Назва Рік 

випуску  

Заводськ

ий номер  

Паспорт

ний 

номер 

Початкова 

вартість,гр

н.  

Залишков

а вартість 

тис. грн 

Примітка  

Паровий 

котел Е-

1,0-9Г-2 

1985 2469 И-1590 35795,99 0 Не 

придатний 

для 

подальшого 

використан

ня 

 

 

 

 

Заступник керуючого справами  

виконавчого апарату  

районної ради                                                               Василь Нагірняк 

 

 



                                                                                          

                                                                                                                                                                                                               

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

    Сьоме демократичне скликання 

(Четверта сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 19 липня  2016 року 

селище Верховина 
 

Про  роботу редакції газети  

«Верховинські вісті» з 

висвітлення питань національного  

і духовного відродження у районі 
 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

Україні», розглянувши лист  редакції газети «Верховинські вісті» від  30 

червня 2016 року № 63 про роботу редакції газети «Верховинські вісті» з 

висвітлення питань національного і духовного відродження у районі, 

враховуючи пропозиції постійних комісій районної ради  з питань бюджету, 

фінансів і податків та з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної 

політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової 

інформації, районна рада  

 
 вирішила: 

 
1.  Інформацію про   роботу редакції газети «Верховинські вісті» з 

висвітлення питань національного і духовного відродження у районі взяти до 

уваги (додається). 

 2. Редакції газети «Верховинські вісті» (Д. Кіращук) постійно 

всесторонньо і різножанрово висвітлювати на сторінках газети  питання 

національного і духовного відродження у районі, публікуючи матеріали з 

питань утвердження історичної правди, високої духовності, хритиянської 

любові, будівництва Української державності, відродження традицій, обрядів, 

народних ремесел Верховинщини. 

 3. Районній державній адміністрації (О. Лютий) постійно висвітлювати 

на сторінках районного періодичного друкованого видання проведену роботу з 

питань національного і духовного відродження краю. 

4.  Рекомендувати селищній і сільським радам  укласти угоди з 

керівниками місцевих засобів масової інформації з питань висвітлення роботи 

органів місцевого самоврядування. 

 



 

 

 

 

 

 

 

5.  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). 

 
 
 

Заступник голови районної ради                                        Іван   Маківничук 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

                                                                                                                                                                                                               

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Четверта сесія) 
       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 19 липня 2016 року 

селище Верховина 

 

Про присвоєння Перехресненській 

ЗОШ І-ІІ ступенів імені видатного  

педагога і громадського діяча  

Гуцульщини Михайла Вахнюка 

 

 

 

 Розглянувши звернення Перехресненської ЗОШ І-ІІ ступенів, звернення 

жителів села, лист районної державної адміністрації  №1049/0112/23 від 

20.04.2016 року, клопотання відділу освіти Верховинської райдержадміністрації  

№ 147/01-25/01 від 15.04.2016 року, керуючись ст.43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»  та Закону України «Про присвоєння 

юридичним особам  та об»єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних 

осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій»  та враховуючи 

пропозиції постійної комісії районної ради   з гуманітарних питань: освіти, 

культури, молодіжної політики, спорту, національного і духовного розвитку та 

засобів масової інформації, районна рада 

                                                   вирішила:    

 

1. Порушити    клопотання     перед     Івано-Франківською    обласною  

державною адміністрацією про внесення пропозиції Кабінету Міністрів України 

щодо присвоєння Перехресненській  ЗОШ  І-ІІ ступенів Верховинського району 

імені  видатного педагога і громадського діяча Гуцульщини Михайла Вахнюка. 

2. Контроль за  виконанням  рішення  покласти  на  заступника  голови 

районної ради І. Маківничука.  

 

 

Заступник голови районної ради                       Іван  Маківничук 

 

 



                                                                                                                                                                                                                

                                                                            
 

                                            У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Четверта сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 19 липня  2016 року 

селище Верховина 

 

Про реорганізацію Голошинської 

загальноосвітньої школи І ступеня 

Верховинського району  

Івано-Франківської області 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 18 Закону України «Про освіту»,  статтей 9,  11 Закону України 

«Про загальну середню освіту»,  статті 12 Закону України «Про дошкільну  

освіту»,  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів від 11.06.2000 року №964, Положення про 

навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітній навчальний заклад», «Загальноосвітній навчальний заклад  – 

дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 12.03.2003 року №306, розглянувши заяву  депутата районної ради 

Федорчука Юрія Юрійовича та звернення жителів села Голошино щодо 

реорганізації Голошинської ЗОШ І ступеня, враховуючи   рекомендації  

постійної комісії районної ради з гуманітарних   питань:   освіти,   культури,   

молодіжної     політики,   спорту, національного і духовного розвитку та засобів 

масової інформації, районна рада 

 

                                                         вирішила: 

 

1. Реорганізувати   Голошинську    ЗОШ  І    ступеня    Верховинського 

району Івано-Франківської області в Голошинський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» 

Верховинського району Івано-Франківської області. 

2. Визнати       Голошинський       навчально-виховний        комплекс 

 «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний  навчальний заклад» 

Верховинського району Івано-Франківської області правонаступником  

Голошинської ЗОШ І ступеня Верховинського району Івано-Франківської 

області. 

 



 

3. Відділу  освіти  Верховинської   районної   державної   адміністрації 

(В. Гуцуляк) здійснити заходи, пов»язані з реорганізацією Голошинської ЗОШ І 

ступеня Верховинського району Івано-Франківської області згідно чинного 

законодавства. 

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради Івана Маківничука та постійну комісію районної ради з 

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

національного і духовного розвитку та засобів масової інформації                               

(О. Чубатько). 

 

 

Заступник голови районної ради                                          Іван Маківничук 

 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Четверта сесія)  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 19 липня 2016 року 

селище Верховина 

  

Про виконання рішення районної 

ради  від  24. 12.2015  року «Про 

депутатський запит М. Зеленчука» 

 

 

Відповідно до статті  22 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад», районна рада 

 

                                                                                                                                         

                                                        вирішила: 

 

 

1. Інформацію щодо виділення коштів на 2016 рік для проведення ремонту 

автомобільної дороги загального користування, місцевого значення СО902210 

Криворівня – Бережниця протяжністю 7 кілометрів   начальника  служби 

автомобільних доріг в Івано-Франківській області Буджака В. С. взяти до уваги   

(додається). 

    

2. Рішення районної ради від 24.12.2015 року «Про депутатський запит   М. 

Зеленчука.» зняти з контролю. 

 

 

 

Заступник голови районної ради                    Іван Маківничук 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Четверта сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 19 липня 2016 року 

селище Верховина 

Про затвердження тарифів на вивіз 

твердих побутових відходів 

Відповідно  до статей  43 та 60 Закону України  «Про місцеве  

самоврядування  в Україні», розглянувши лист комбінату комунальних 

підприємств від 16.06.2016 року № 06-16, враховуючи рекомендації 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, районна рада 

вирішила: 

 

1. Затвердити та ввести в дію з 01 серпня 2016 року наступні тарифи на вивіз 

твердих побутових відходів: 

-для бюджетних установ -70,00 гривень за 1 кубічний метр; 

-для населення                 -80,00 гривень за 1 кубічний метр; 

-для приватних підприємств і організацій – 90 гривень за 1 кубічний метр. 

2. Тарифи на вивіз твердих побутових відходів включають вартість вантажно-

розвантажувальних робіт. 

3.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, будівництва, 

туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього господарства, комунальної 

власності, розвитку малого та середнього бізнесу (Ю.Ванджурак).  

 

Заступник голови районної ради      Іван Маківничук 

 

 

 

   



 
 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Четверта сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 19 липня 2016 року 

селище Верховина 

 

Про затвердження змін до Статуту 

Верховинського комбінату комунальних 

підприємств 

 

Відповідно до ст. 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», пунктів 1.3, 3.1.1, 9.1та 9.2 Статуту Верховинського комбінату 

комунальних підприємств, враховуючи рекомендації 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, районна рада 

вирішила: 

 

1. Внести та затвердити зміни до Статуту Верховинського комбінату 

комунальних підприємств (додається). 

2. Затвердити нову редакцію Статуту Верховинського комбінату 

комунальних підприємств, включивши зміни, згідно додатку. 

3. Верховинському комбінату комунальних підприємств (О. Янків) в 

місячний термін здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту в 

установленому законодавством порядку. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти заступника голови районної 

ради І.Маківничука. 

 

 

 

Заступник голови районної ради      Іван Маківничук 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення районної ради  

від 19 липня 2016 року 

 

 

 

Зміни до Статуту Верховинського комбінату  

комунальних підприємств 

 

Пункт 3.2.1. викласти у наступній редакції: «Начальник підприємства 

призначається на посаду і звільняється із посади на пленарному засіданні 

районної ради. З директором підприємства укладається контракт. Строк найму, 

права та обов’язки і відповідальність начальника, умови його матеріального 

забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом. Притягнення до 

дисциплінарної відповідальності начальника здійснюється Верховинською 

районною радою і головою Верховинської районної ради відповідно до вимог 

чинного законодавства України та рішень Верховинської районної ради». 

 

 

 

 

 

Заступник керуючого справами 

виконавчого апарату районної  

ради                                                                                            Василь Нагірняк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Четверта сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 19 липня 2016 року 

селище Верховина 

Про роботу Верховинського комбінату 

комунальних підприємств щодо збирання та 

вивезення твердих побутових відходів 

Відповідно  до статей  43 та 60 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування  в Україні», розглянувши лист районної державної адміністрації 

від 15.06.2016 року №563/01-28/21 та заслухавши інформацію начальника 

Верховинського комбінату комунальних підприємств, враховуючи рекомендації 

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, 

районна рада 

вирішила: 

 

1. Комбінату комунальних підприємств (О.Янків): 

-забезпечити виготовлення та розміщення в населених пунктах району 

контейнерів для збирання твердих побутових відходів та роздільного збирання 

твердих побутових відходів; 

-забезпечити надання якісних послуг зі збору та вивезення твердих 

побутових відходів. 

2.Районній державній адміністрації: 

- здійснювати державний контроль за додержанням санітарних правил, 

збиранням, утилізацією і захороненням промислових, побутових та інших 

відходів, додержанням правил благоустрою; 

- розробити та затвердити схеми санітарного очищення в межах району та 

організовувати роздільне збирання побутових відходів, інших видів відходів як 

вторинної сировини; 

- забезпечити проведення проектно-вишукувальних робіт на об’єкті 

(коректура виконаного проекту в 2009 році): «Рекультивація полігону ТВП в селі 

Бережниця Верховинського району Івано-Франківської області»; 

- забезпечити проведення рекультивації полігону твердих побутових 

відходів в селі Бережниця; 



- вишукати земельну ділянку для створення нового полігону побутових 

відходів. 

4. Рекомендувати виконкомам селищної та сільських рад: 

-в населених пунктах району організувати роздільне збирання твердих 

побутових відходів; 

-розробити та затвердити графік вивезення твердих побутових відходів; 

-висвітлювати інформацію щодо виконання заходів по організації 

роздільного збирання сміття у засобах масової інформації. 

5. Роботу директора комбінату комунальних підприємств (О. Янків) визнати 

незадовільною. 

6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, будівництва, 

туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього господарства, комунальної 

власності, розвитку малого та середнього бізнесу (Ю. Ванджурак). 

 
 

 

Заступник голови районної ради      Іван Маківничук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Четверта сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 19 липня 2016 року 

селище Верховина 

 

Про затвердження нової редакції Статуту 

комунального підприємства 

«Госпрозрахункове проектно-виробниче 

архітектурно-планувальне бюро» 

 

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

в Україні», листа комунального підприємства «Госпрозрахункове проектно-

виробниче архітектурно-планувальне бюро» № 03/02-04 від 20.05.2016 року, 

враховуючи рекомендації 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, районна рада 

вирішила: 

 

1. Затвердити нову редакцію Статуту комунального підприємства 

«Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро» 

(додається). 

2. Комунальному підприємству «Госпрозрахункове проектно-виробниче 

архітектурно-планувальне бюро» (Н. Ігнатюк) в місячний термін здійснити 

державну реєстрацію Статуту в установленому законодавством порядку. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної 

ради І.Маківничука. 

 

 

 

Заступник голови районної ради      Іван Маківничук 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Четверта сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 19 липня 2016 року 

селище Верховина 

Про надання згоди на вилучення 

земельних ділянок лісогосподарського 

призначення 

 

Відповідно до пунктів 20 та 21 статті 43 Закону України  «Про місцеве  

самоврядування  в Україні», розглянувши лист районної державної адміністрації 

№ 325/01-17/13 від 18.07.2016 року та з метою забезпечення учасників бойових 

дій земельними ділянками для будівництва та обслуговування житла районна 

рада  

вирішила: 

1. Дати згоду на вилучення земельних ділянок лісогосподарського 

призначення, які знаходяться у користуванні Верховинського районного 

лісгоспу, для будівництва і обслуговування житла жителями району- учасниками 

бойових дій та особами, прирівняними до них, молодими сім’ями та молодими 

спеціалістами. (додається). 

2. Рекомендувати  Ільцівській сільській раді внести зміни в генеральний 
план населеного пункту, включивши вищевказані території для подальшого 
внесення змін в межі населеного пункту. 

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

 
 
 

Заступник голови районної ради      Іван Маківничук 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення районної ради  

від 19 липня 2016 року 

 

Перелік земельних ділянок, що вилучаються із земель, 

які знаходяться у користуванні Верховинського районного лісгоспу 

 

 

№ 

п/п 

Назва 

лісництва 

Номер 

кварталу 

 

Номер 

виділу 

Площа Примітка 

1 Верховинське 13 14 0,6 та лісові насадження 45р. 

2 Верховинське 13 15 0,6 га лісові насадження 60р. 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

Заступник керуючого справами 

виконавчого апарату 

районної ради                                                                         Василь Нагірняк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Четверта сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 19 липня 2016 року 

селище Верховина 

Про затвердження примірного 

статуту комунального загальноосвітнього 

навчального закладу Верховинського району 

 

Відповідно до статей 43 та 60 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" та Закону України "Про освіту», на виконання 

п.3 Постанови Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 року №827 

«Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів державної форми власності», рішення Верховинської 

районної ради від 05 березня 2015 року «Про управління об'єктами спільної 

власності територіальних громад сіл, селища району» та від 15 липня 2015 року 

«Про затвердження Положення про порядок призначення та звільнення з посад  

керівників підприємств, установ, закладів, що належать до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Верховинського району», враховуючи 

рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, 

духовності та засобів масової інформації, районна рада 

в и р і ш и л а :  

 

1.  Затвердити примірний статут комунального загальноосвітнього 

навчального закладу Верховинського району (додається). 

2. Голові Верховинської районної державної адміністрації (О.Лютий) 

забезпечити підготовку керівниками комунальних загальноосвітніх навчальних 

закладів району статутів навчальних закладів (в новій редакції) на основі 

примірного статуту комунального загальноосвітнього навчального закладу 

Верховинського району. 
3. Керівникам комунальних загальноосвітніх навчальних закладів 

району до 20.08.2016 року розробити та подати статути навчальних закладів (в 

новій редакції) для затвердження районної державної адміністрації. 

4. Голові Верховинської районної державної адміністрації (О.Лютий) до 25 

серпня 2016 року подати на затвердження районної ради нові редакції статутів 

комунальних загальноосвітніх навчальних закладів району.  

5. 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). 

 

 

Заступник голови районної ради      Іван Маківничук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Четверта сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від   19  липня   2016 року 

селище Верховина  

 

Про створення робочої групи 

щодо вивчення питання приєднання 

с.Устеріки до Білоберізької ОТГ 
 

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

Україні» та розглянувши звернення жителів села Устеріки з приводу створення 

робочої групи щодо вивчення питання приєднання с.Устеріки до Білоберізької 

ОТГ, районна рада  
 

вирішила: 
 

1. Створити робочу групу та затвердити склад робочої групи щодо 

вивчення питання законності приєднання с.Устеріки до Білоберізької ОТГ 

(додається). 

2.Робочій групі: 

2.1. Вивчити питання законності приєднання с.Устеріки до Білоберізької 

ОТГ, підготувати та подати на розгляд сесії районної ради висновки та 

рекомендації з даного питання до 20.08.2016 року; 

2.2. Забезпечити організацію проведення консультативного опитування в 

с.Устеріки з питань утворення громади с.Устеріки та неприєднання до 

Білоберізької ОТГ до 20.08.2016 року. 

3. Звернутися до Івано-Франківської обласної ради з клопотанням про 

створення обласної робочої групи з вивчення законності приєднання с.Устеріки 

до Білоберізької ОТГ та надіслати копію звернення жителів села Устеріки. 

4. Рекомендувати органам державної реєстрації району врахувати 

звернення жителів с.Устеріки, щодо збереження Устеріківської сільської ради як 

адміністративно-територіальної одиниці та не вчиняти будь-яких реєстраційних 

дій до прийняття кінцевого рішення з даного питання. 

5. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

Заступник голови районної ради       Іван Маківничук 

 



      Додаток 

до рішення районної ради 

від 19.07.2016 року 
 

Склад робочої групи 

з вивчення питання приєднання с.Устеріки до Білоберізької ОТГ 
 

1. Маківничук 

Іван Михайлович 

заступник голови районної ради, голова 

робочої групи; 

2. Зеленчук 

Василь Іванович 

депутат районної ради, уповноважений 

представник депутатської фракції політичної 

партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода»; 

3. Кікінчук 

Ярослав Миколайович 

депутат районної ради, голова постійної комісії 

районної ради з питань децентралізації влади, 

адміністративно-територіальної реформи, 

органів місцевого самоврядування, мандатна, 

депутатської діяльності, етики, регламенту, 

захисту прав людини, законності та 

правопорядку; 

4. Мицканюк 

Володимир 

Васильович 

депутат районної ради, уповноважений 

представник депутатської фракції політичної 

партії «Всеукраїнське об'єднання 

«Батьківщина»; 

5. Нечай 

Михайло Михайлович 

депутат районної ради, уповноважений 

представник депутатської фракції політичної 

партії Блок П.Порошенка „Солідарність”, член 

постійної комісії районної ради з питань 

децентралізації влади, адміністративно-

територіальної реформи, органів місцевого 

самоврядування, мандатна, депутатської 

діяльності, етики, регламенту, захисту прав 

людини, законності та правопорядку; 

6. Пугальський 

Володимир Оттович 

депутат районної ради, голова депутатської 

фракції політичної партії «Українська Народна 

Партія»; 

7. Рибенчук 

Микола Васильович 

депутат районної ради; член постійної комісії 

районної ради з питань децентралізації влади, 

адміністративно-територіальної реформи, 

органів місцевого самоврядування, мандатна, 

депутатської діяльності, етики, регламенту, 

захисту прав людини, законності та 

правопорядку; 

8. Савчук 

Людмила Іванівна 

депутат районної ради, секретар постійної 

комісії районної ради з питань децентралізації 

влади, адміністративно-територіальної 



реформи, органів місцевого самоврядування, 

мандатна, депутатської діяльності, етики, 

регламенту, захисту прав людини, законності 

та правопорядку; 

9. Соломійчук 

Ольга Василівна 

депутат районної ради, уповноважений 

представник депутатської фракції політичної 

партії «Воля»; 

10. Уршеджук  

Світлана  Ярославівна 

депутат районної ради, заступник голови 

районної державної адміністрації; 

11. Філипчук 

Юрій Юрійович 

депутат районної ради, уповноважений 

представник депутатської фракції політичної 

партії «Українське об’єднання патріотів-

УКРОП»; 

12. Цебрук 

Юрій Степанович 

начальник Верховинського районного 

відділення СБУ (за згодою); 

13. Цісарук 

Юрій Миколайович 

житель с. Устеріки, представник громади 

с.Устеріки. 

 

 

Заступник керуючого справами 

виконавчого апарату районної ради                           Василь Нагірняк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Четверта сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від   19  липня   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 голови районної державної адміністрації О.Лютого та 

інформацію директора ДП «Івано-Франківський  облавтодор» Ю.Ходаковського 

за запитом Верховинської районної ради щодо будівництва нової об`їздної 

дороги в селищі Верховина, яке було розпочато в 1989-1990 роках, взяти до 

уваги (додається). 

 

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

Ю.Ванджурака» зняти з контролю. 

 

 

 

Заступник голови районної ради                         Іван Маківничук 

 
 

 


