
      

     

      
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(П’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

від  27 вересня 2016  року 

селище Верховина 
 

Про звіти депутатів районної 

ради перед виборцями 

 

 Згідно зі статтею 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно  до  розпорядження  голови  районної  ради  від   27.01.2016   року  

№12-р «Про організацію діяльності депутатів в адміністративно-

територіальних одиницях району», враховуючи фракційну структуризацію 

політичних сил, представлених в районній раді, районна рада 

 

вирішила: 

 

 1. Щорічно проводити звіти депутатів районної ради перед виборцями у 

відповідних адміністративно-територіальних одиницях району. 

 Рекомендувати депутатам районної ради звіти про свою діяльність 

поєднати з проведенням Єдиних днів депутата в адміністративно-

територіальних одиницях району – третій четвер кожного місяця. 

 Взяти до уваги, що при проведенні звітів за ініціативою депутатів 

районної ради в адміністративно-територіальних одиницях району вони не 

пізніше, як за сім днів повідомляють виборців про час і місце проведення звіту 

через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб. 

 2. Депутатам районної ради у тижневий термін після проведення звітів 

інформувати керівників депутатських фракцій та постійну комісію районної 

ради з питань децентралізації влади, адміністративно-територіальної реформи, 

органів місцевого самоврядування, мандатна, депутатської діяльності, етики, 

регламенту, захисту прав людини, законності та правопорядку про результати 

обговорення звітів, зауваження та пропозиції, висловлені виборцями на адресу 

ради, за формою, що додається. 

3. Виконавчому апарату районної ради сприяти депутатам у проведенні 

ними звітів перед виборцями у визначені районною радою терміни, підготувати  

для  них інформативні відомості про діяльність районної ради, її  

 



постійних комісій, про прийняті радою рішення, хід їх реалізації для 

практичного використання при проведенні звітів. 

    4. Селищному, сільським радам відповідно до вимог чинного 

законодавства сприяти депутатам районної ради в організації їх звітів перед  

виборцями, висвітлювати звіти у засобах масової інформації. 

 5. Рекомендувати селищному та сільським радам для координації роботи 

органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань соціально-

економічного та культурного розвитку територій організовувати проведення 

звітів депутатів місцевих рад перед виборцями спільно із проведенням 

відповідних звітів депутатами районної ради. 

     5.1. Рекомендувати селищному та сільським головам при проведенні сесії 

відповідної місцевої ради запрошувати для участі в сесії депутатів районної 

ради обраних і закріплених за відповідним округом (округами). 

 6. Рішення районної ради опублікувати на веб-сайті районної ради та в 

засобах масової інформації. 

 7. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну   комісію 

районної ради з питань децентралізації влади, адміністративно-територіальної 

реформи, органів місцевого самоврядування, мандатна, депутатської 

діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, законності та 

правопорядку (Я.Кікінчук). 

 

 

 

Голова районної ради                                                               Іван Шкіндюк  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

                                              

         

 

 

 



                                                                                                         Додаток  

до рішення  районної  ради  

від «27» вересня  2016 року   

Верховинська районна рада 

 
Інформація  про   проведення  Єдиного  дня                                   Стаття 16 Закону України 

депутата в адміністративно-територіальних                                   « Про   статус  депутатів 

одиницях  району                                                                                   місцевих  рад » 

 

«_____» ________________ 20 ____ р. 

1. Проведено Єдиний день депутата (де, коли):_______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Взяли участь у Єдиному дню депутата – виборців:_________________________осіб.  

3. Виборцями підняті питання, які необхідно вирішувати на рівні районної ради, районної 

державної адміністрації, установ та організацій незалежно від форми власності. 

 

На адресу якої районної 

організації, установи чи 

підприємства висловлено 

пропозиції, зауваження 

(прізвище керівника) 

 

         Хто висловив 
 
             Зміст пропозицій,  

                   зауважень  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Депутат  районної ради       _______________           ______________________ 
                                                           (підпис)                                         (ім.’я, прізвище) 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

               
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(П’ята сесія) 
       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  27 вересня  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», рішенням 

обласної ради від 12.08.2016 року №248-7/2016 «Про внесення змін до 

обласного бюджету на 2016 рік», протоколом постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету, фінансів та податків від 05.09.2016 року №21, рішеннями 

Голошинської сільської ради  від 20.07.2016 року «Про уточнення бюджету 

села на 2016 рік», Красницької сільської ради «Про передачу субвенції 

Верховинському районному бюджету на оплату гарячого харчування учнів 

Красницької ЗОШ І-ІІ ступенів», рішенням Верховинської селищної ради від 

21.09.2016 року №51-7/2016 «Про внесення змін до селищного бюджету на 

2016 рік» і враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань 

бюджету, фінансів і податків від 29.07.2016 року №22, від 05.08.2016 року №23, 

від 19.08.2016 року №25, від 06.09.2016 року №26, від 12.09.2016 року №27, від 

21.09.2016 року №28, від 23.09.2016 року №29,  районна  рада  

вирішила: 

 

 1. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного 

бюджету за кодом бюджетної класифікації 41035000  “Інші субвенції” на суму 

100000 гривень та спрямувати  головному розпоряднику коштів районного 

бюджету – районній державній адміністрації  за КФКВ 150101 «Капітальні 

видатки» КЕКВ 3132 для проведення капітального ремонту (заміни вікон та 

дверей) приміщення дитячого відділення центральної районної лікарні – 70000 

гривень, поліклінічного відділення – 25000 гривень та ФАПу в с. Верхній 

Ясенів – 5000 гривень. 

2. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного 

бюджету по коду 41035000 “Інші субвенції ”  в сумі 250 000 гривень та 

 



спрямувати головному розпоряднику коштів - відділу освіти районної 

державної  адміністрації  по  КФКВ  150101 ”Капітальні вкладення ” КЕКВ 

3110 в сумі 250 000 гривень для зміцнення матеріально-технічної бази 

дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів району (Великоходацької 

ЗОШ І-ІІ ступенів - 50 500 гривень, Перехреснянської ЗОШ І-ІІ ступенів – 

10 000 гривень, Буковецької ЗОШ І-ІІ ступенів - 5 500  гривень, Білоберізького 

ДНЗ “Теремок” – 31 500 гривень, Ільцівського ДНЗ “Квітка Карпат” – 29 500 

гривень, Верхньоясенівського ДНЗ “Гуцулятка”  – 70 000 гривень, 

Красноїлівського ДНЗ “Дударик” – 53 000 гривень). 

3. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за 

кодом класифікації доходів 41034500 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій» на суму 3 240 000 гривень та  спрямувати їх 

головному розпоряднику коштів – відділу освіти районної державної 

адміністрації за КФКВ 150122 «Інвестиційні проекти» для дошкільних та 

загальноосвітніх закладів району, а саме: 

 за КЕКВ 3132 в сумі 1 340 000 гривень, з них для капітального ремонту 

дитячого садка с.Зелене - 440 000 гривень, для капітального ремонту 

дошкільного навчального закладу с.Кривопілля - 300 000 гривень та 

влаштування спортивного майданчика Білоберізької ЗОШ І-ІІІ ступеня 

Білоберізької сільської ради об»єднаної територіальної громади - 600 000 

гривень;    

за КЕКВ 3122 в сумі 1 900 000 гривень (для  будівництва дитячого садка 

на 40 місць в с.Верхній Ясенів, присілок Довга  – 1 400 000  гривень та 

будівництва спортивного залу  в Довгопільській ЗОШ І-ІІІ ступеня – 500 000 

гривень).     

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку спеціального фонду на суму 3 240 000 гривень. 
4. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

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

13000 гривень, спрямувавши їх головному розпоряднику коштів районного 

бюджету – управлінню праці та соціального захисту населення районної 

державної адміністрації для виплати матеріальних допомог на відбудову 

житлових будинків, пошкоджених пожежею, з яких 10000 гривень – жителю с. 

Зелене Мартищуку В.М. та 3000 гривень – жительці с. Устеріки Танасійчук 

П.Т..  

5. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного 

бюджету за кодом 41035200 «Субвенція за рахунок  коштів освітньої субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок 

бюджетного періоду» в сумі 70 000 гривень та спрямувати їх головному 

розпоряднику коштів - відділу освіти районної державної адміністрації за 

КФКВ  150101 ”Капітальні вкладення” КЕКВ 3132 в сумі 70 000  гривень на 

проведення капітального ремонту та реконструкції котельні Гринявської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів. 

   6. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету по коду 41035000 «Інші субвенції» в сумі 15 000 гривень 



спрямувавши їх головному розпоряднику коштів районного бюджету - відділу 

культури і мистецтв районної державної адміністрації за КФКВ 110204 

«Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 15 000  гривень на 

заміну вікон пропорційно для клубів сіл Пасічне, Перехресне, Чорна Річка. 

             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 1307539 гривень та відповідно зменшити кошторисні 

призначення головного розпорядника коштів районного бюджету – управління 

праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації 

«Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та 

рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» за КФКВ 090406  КЕКВ 

2730 в сумі 934910 гривень, КФКВ 090208 КЕКВ 2730 в сумі 2575 гривень, 

КФКВ 090205 КЕКВ 2730 в сумі 4000 гривень, КФКВ 090216 КЕКВ 2730 в сумі 

164635 гривень, КФКВ 090202 КЕКВ 2730 в сумі 127199 гривень, КФКВ 

090211 КЕКВ 2730 в сумі 74220 гривень. 

 8. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету за кодом бюджетної класифікації 41030800 «Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання пільг житлових субсидій населенню 

на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання і 

водовідведення квартирної плати» в сумі 32400 гривень та відповідно 

збільшити кошторисні призначення головного розпорядника коштів районного 

бюджету – управління праці та соціального захисту населення районної 

державної адміністрації за КФКВ 090201 КЕКВ 2730 в сумі 10700 гривень, 

КФКВ 090405 КЕКВ 2730 в сумі 21700 гривень. 

            9. Зменшити планові призначення по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – районній раді в сумі 5000 гривень, передбачених на 

реалізацію заходів Районної програми «Нагороди та відзнаки районної ради», 

відповідно збільшивши їх по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

районній державній адміністрації для спрямування територіальному центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за КФКВ 091204 

КЕКВ 2210 на придбання паливно-мастильних матеріалів для перевезення 

хворих на гемодіаліз в Косівський район.  

          10. Зменшити планові призначення спеціального фонду головного 

розпорядника коштів - відділу освіти райдержадміністрації  за КФКВ  070201 

”Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), 

спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми ” КЕКВ 3110 в сумі 100 000 

гривень, які були спрямовані за рахунок вільного залишку коштів освітньої 

субвенції на початок року для придбання шкільних автобусів та відповідно 

збільшити призначення загального фонду районного бюджету по головному 

розпоряднику коштів -  фінансовому управлінню райдержадміністрації за 

КФКВ 250352 ”Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок 



бюджетного періоду” КЕКВ 2620 для спрямування зазначених коштів 

обласному бюджету. 

 11. Укласти договір між Верховинською районною радою і Івано-

Франківською обласною радою про передачу коштів між бюджетами. 

           12. Перепланування коштів загального фонду місцевого бюджету в сумі 

40000 гривень, які були заплановані по КФКВ 110104 «Видатки на заходи, 

передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і 

мистецтва» згідно Програми «Теплий заклад культури  Верховинського 

району» на 2016 рік , КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар»  для придбання булер»янів у БК сіл Красноїлля, Красник, Голови, 

Пробійна, передавши їх до спеціального фонду (бюджету розвитку) на КФКВ 

150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування».  

 13. Збільшити дохідну частину спеціального фонду бюджету за кодом 

4103500 «Інші субвенції» на суму 50000 гривень спрямувавши їх головному 

розпоряднику коштів районного бюджету – районній державній адміністрації 

за КФКВ 150101 КЕКВ 3132 для обробки вогнетривким розчином дерев’яних 

конструкцій горища будівлі у відділенні стаціонарного догляду 

територіального центру для постійного або тимчасового проживання громадян 

у с. Красноїлля. 

 14. Перепланувати бюджетні призначення по головному розпоряднику 

коштів районного бюджету – відділу освіти районної державної адміністрації, а 

саме: 

 - зменшити планові призначення по КФКВ 070201 КЕКВ 2240 у сумі 

110000 гривень, які були передбачені на поточний ремонт теплотраси в 

Ільцівській ЗОШ І-ІІІ ступенів і спрямувати їх на КФКВ 070202 КЕКВ 2240 для 

проведення поточного ремонту приміщення Верховинської вечірньої загально-

освітньої школи ІІ-ІІІ ступенів. 

 15. Зменшити кошторисні призначення по головному розпоряднику 

коштів районного бюджету – районній раді за КФКВ 010116 КЕКВ 2240 у сумі 

50 000 гривень спрямувавши їх   головному розпоряднику коштів районного 

бюджету – районній державній адміністрації за КФКВ 091101 КЕКВ 2210 для  

проведення   поточного  ремонту приміщення Верховинського районного 

центру соціальних служб дітей, сім’ї та молоді. 

 16. Міжбюджетні трансферти в сумі 42280 гривень у вигляді іншої 

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

селищного бюджетів: 

          - субвенцію з загального фонду Красницького сільського бюджету в сумі 

5280 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  гаряче 

харчування учнів Красницької ЗОШ І-ІІ ступенів;   

      - субвенцію з загального фонду Голошинського сільського бюджету в сумі 

10000 гривень спрямувати головному розпоряднику коштів районного бюджету 

- районній державній адміністрації за КФКВ 080600 КЕКВ 2240 для здійснення 

поточного ремонту ФАПу в с. Голошино;  



        -  субвенцію з загального фонду Верховинського селищного бюджету в 

сумі 2000 гривень спрямувати головному розпоряднику коштів районного 

бюджету - районній державній адміністрації для реалізації заходів Програми 

«Сприяння  соціальному становленню та всебічному розвитку сімей та молоді 

селища Верховина»; 

       - субвенцію з спеціального фонду Верховинського селищного бюджету в 

сумі 25000 гривень спрямувати головному розпоряднику коштів районного 

бюджету - районній державній адміністрації для реалізації заходів Програми 

«Сприяння  соціальному становленню та всебічному розвитку сімей та молоді 

селища Верховина». 

 Укласти договори між Верховинською районною радою та 

Верховинською селищною радою, Голошинською і Красницькою сільськими 

радами про передачу коштів між бюджетами. 

 17. Укласти договір між Верховинською районною радою, Красницькою і 

Голошинською сільськими радами про передачу коштів між бюджетами.                                                                                                                                                                                                     

  18. 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. 

           19. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію 

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

 

 

 

Голова районної ради                                                                   Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(П’ята сесія) 
       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  27 вересня 2016 року 

селище Верховина 

  

Про виконання рішення районної  

ради від 26.01.2016 року «Про  

депутатський запит Ю.Федорчука»  

 

 Відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад», районна рада  

вирішила: 

 

1. Інформацію  голови районної державної адміністрації  О.Лютого щодо  

виділення  коштів  для  будівництва дошкільного навчального закладу, 

облаштування штучного покриття для ігрового майданчика та чотирьох 

об’єктів берегоукріплення у селі Голошино взяти до уваги (додається). 

 

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

Ю.Федорчука» зняти з контролю. 

 

 

 

Голова районної ради             Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(П’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

від  27  вересня 2016 року 

селище Верховина 

  

Про депутатський запит 

М.Мартищук 

 

 

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

самоврядування в Україні», статей 21, 22 України «Про статус депутатів 

місцевих рад», районна рада 

                                                            вирішила: 

 

 1. Депутатський запит М.Мартищук щодо надання інформації про 

освоєння коштів, які були виділені на продовження будівництва дитячого садка 

в селі Верхній Ясенів  направити  голові районної державної адміністрації 

О.Лютому (додається).  

2. Відповідь на запит подати районній раді та депутату районної ради 

М.Мартищук у встановлений законом термін. 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                  Іван  Шкіндюк 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                        

 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

                                                    (П’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 27 вересня 2016 року 

селище Верховина 
 

 

Про списання сценічного 

гуцульського одягу 

 
 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», листа відділу культури і мистецтв районної державної адміністрації 

№ 297 від 26.09.2016 року, 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. Погодити   списання сценічного гуцульського одягу, що знаходиться на 

балансі відділу культури і мистецтв районної державної адміністрації   

вартістю 63225,00 гривень  згідно Акту обстеження та огляду сценічного 

гуцульського одягу постійної комісії районної ради з  гуманітарних питань: 

освіти, культури, молодіжної політики, спорту, національного і духовного 

розвитку та засобів масової інформації від 26.09.2016 року, який 

використовувався для народного аматорського танцювального колективу села 

Віпче та інвентаризаційного опису основних  засобів відділу культури і 

мистецтв Верховинської районної державної адміністрації від 03.06.2016 року 

(додаються). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з  гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики, 
спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової інформації 
(О.Чубатько). 
 
 

 

 



 

Голова районної ради           Іван Шкіндюк 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(П’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 27 вересня  2016 року 

селище Верховина 

 
Про створення освітянської  ради 

Верховинського району 

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  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. Створити освітянську раду Верховинського району – консультативно - 

дорадчий орган при районній раді з питань розвитку освітянської галузі  
району. 
          2. Затвердити склад освітянської ради Верховинського району 
(додається). 

3. Затвердити Положення про освітянську раду Верховинського району 
(додається). 

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 

 

 

 



 

 

 
                                      
   
 

                                                                                    Додаток  2 

                     до рішення районної ради 

                від 27 вересня 2016 року 

 

 

                                                 

 

                                                     ПОЛОЖЕННЯ 

                              про Освітянську раду Верховинського району   

 

1. Освітянська рада Верховинського району (далі Освітянська рада) є 

консультативно-дорадчим органом, утвореним при Верховинській  районній  

раді.  

2. Освітянська рада   забезпечує координацію робіт з формування і реалізації 

державної політики щодо розвитку освітньої галузі району та розробляє 

стратегію розвитку освіти  з урахуванням особливостей району.  

3. Освітянська рада  у своїй діяльності керується Конституцією, Законом 

України «Про освіту» і іншими законами України, а також указами Президента 

України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 

Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим 

Положенням.  

4.Рішення Освітянської ради   реалізуються через рішення районної ради.  

5.Основними завданнями ради є забезпечення координації діяльності відділу 

освіти, місцевих органів виконавчої влади, пов'язаної з виконанням  програм з 

питань розвитку освіти Верховинського району; розгляд проектів законодавчих 

та інших нормативно-правових актів з питань розвитку освіти району та 

підготовка своїх висновків;  

розгляд пропозицій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування та територіальної громади, аналіз результатів їх діяльності, 

пов'язаної з виконанням завдань і заходів програм з розвитку освіти 

Верховинського району.  

6. Рада має право:  

отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування та територіальної громади необхідну 

інформацію та матеріали з питань, що належать до її компетенції;  



утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань експертні 

та робочі групи;  

залучати в установленому порядку для участі у своїй роботі депутатів районної 

та обласної рад,  народних депутатів України (за їх згодою), представників 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

громадських організацій (за погодженням з їх керівництвом);  

заслуховувати на своїх засіданнях керівників місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, 

до компетенції яких належать питання щодо виконання завдань і заходів 

програм з питань освіти.  

7. Освітянська рада  під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з 

центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, установами та громадськими організаціями.  

8. Освітянську  раду очолює голова, який здійснює керівництво діяльністю 

ради, затверджує її персональний склад та у разі потреби вносить зміни до 

нього, забезпечує скликання і проведення засідань та вирішує інші питання 

щодо організації роботи ради. Секретар освітянської ради забезпечує 

організацію її роботи, ведення протоколів засідань ради та здійснення 

загального діловодства.  

9. Організаційною формою роботи ради є засідання, що проводяться в разі 

потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Засідання ради є правомочним, 

якщо на ньому присутні більш як половина її складу. Засідання  ради проводить 

її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.  

10.Рішення освітянської ради вважається схваленим, якщо за нього 

проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Ради. У разі 

рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.  

Рішення освітянської ради оформляється протоколом, який підписують 

головуючий на засіданні та секретар.  

11.Пропозиції і рекомендації  освітянської ради можуть бути реалізовані 

шляхом прийняття відповідних рішень районної ради. 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                          Ольга Сапріянчук 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                    Додаток  1 

                     до рішення районної ради 

                від  27вересня 2016 року 

 

                                                             СКЛАД 

                               Освітянської ради Верховинського району   
 

 

1. Александрова Т. В. – учитель-методист Верховинської ЗОШ І–ІІІ 

                                         ступенів, заступник директора Верховинської ЗОШ 

                                         І-ІІІ ступенів 

2. Абрам’юк Г. М. – учитель-методист Верховинської ЗОШ І–ІІІ ступенів 

3. Вахновська Л. Ю. –  учитель  Верховинської ЗОШ – інтернат І –ІІІ ступенів 

4. Дідушко В.І. – методист  районного методичного центру відділу освіти 

                              Верховинської райдержадміністрації 

5. Дмитроняк Г. М. – завідувач районним методичним центром відділу освіти 

                                    Верховинської райдержадміністрації 

6. Дутчак О. А. – головний спеціаліст з питань організації роботи  

                             депутатського корпусу та зв»язків з територіальними 

                             громадами виконавчого апарату районної ради 

7.Зеленчук І. М. – в.о.  завідувача Відділення «Гуцульщина» НДІ 

                                українознавства  

8. Зеленчук В.І.  – заступник голови постійної комісії з гуманітарних питань: 

                            освіти, культури, молодіжної політики, спорту,        

                            національного і духовного розвитку та засобів масової 

                            інформації 

9.Зуб’юк Г. І. – методист  районного методичного центру відділу освіти 

                           Верховинської райдержадміністрації 

10. Капелюх І. А. –  голова районної профспілки працівників освіти району 

11. Маротчак В.Ю. – директор Черемошнянської ЗОШ І – ІІІ ступенів 

12. Рибарук І. – парох церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Криворівня 

13. Рибенчук Г. Ю.   – методист  районного методичного центру відділу освіти 

14. Савчук Л. І.  – директор Черемошнянського ДНЗ «Дзвіночок»,  

    депутат районної ради   

15. Сіренчук М. І. – директор Яблуницького НВК «Арніка», Заслужений 

        учитель України 

16. Чубатько О. С. –голова постійної комісії з гуманітарних питань: освіти,  

   культури, молодіжної політики, спорту,  національного і  

   духовного розвитку та засобів масової інформації 

17. Шлімкевич Н. Й. – учитель - методист Білоберізької ЗОШ І- ІІІ ступенів 

18. Шкіндюк М.Д. – директор Красноїльської ЗОШ І – ІІІ ступенів. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                          Ольга Сапріянчук 

 



                                                                                                      

  

                                                                                                                                                                                                               

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(П’ята сесія) 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 27 вересня 2016 року 

селище Верховина 

 

Про використання державної символіки  

в дошкільних і загальноосвітніх закладах  

Верховинського району 
 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Наказу Міністерства освіти і науки України №439 від 07.09.2000 року 

«Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної 
символіки в навчальних закладах України» 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. Рекомендувати відділу освіти районної державної адміністрації 

(В.Гуцуляк): 
1.1. з метою  виховання  поваги до державних символів України, 

формування національної свідомості, патріотизму, почуття належності до 

рідної землі і свого народу  та  духовного розвитку дітей    розпочинати  
навчальний тиждень  в дошкільних  і загальноосвітніх навчальних закладах 
району з підняття Державного прапора, виконання Державного Гімну України 
та щоденно початок занять – з Молитви. 

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

(П’ята сесія) 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 27 вересня  2016 року 

селище Верховина 

 

Про розвиток музейної  

справи в районі 
 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про музеї та музейну справу», розглянувши лист  
районної державної адміністрації від  04.07.2016 року     № 1496/01-28/21 про 
розвиток музейної справи у районі та 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  відділу культури і мистецтв райдержадміністрації про 
розвиток музейної справи в районі взяти до уваги (додається). 

2. Рекомендувати відділу культури і мистецтв районної державної 
адміністрації (В. Кімейчук): 

2.1. посилити роботу щодо подальшого розвитку та популяризації 
музейної справи в районі,  активізувати роботу у цьому напрямку музейних 
закладів Верховинського району; 

2.2. активно пропагувати гуцульську культуру та мистецтво в  музеях 
району через засоби масової інформації;  
         2.3. розробити районну Програму розвитку музейної справи  
Верховинського району на 2017 – 2021 роки; 
         2.4. провести роботу щодо створення інформаційно-довідкових матеріалів 
про наявність всіх існуючих музеїв у населених пунктах району. 

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

на виконання Програми розвитку музейної справи Верховинського району на 
2017-2021 роки. 

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 

 



                                                                                                                  
                             

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(П’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  27 вересня 2016 року 

селище Верховина                                                                 

  

Про  надання дозволу на функціонування 

установ і закладів освіти 

в 2016-2017 навчальному році 

 

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

Україні”, Закону України „Про загальну середню освіту” від 13.05.1999 року № 

651-ХІУ, „Положення про загальноосвітній навчальний заклад”,  затверджене 

Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 року     № 964, 

Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 року № 646  „Про 

затвердження інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку”, рішення  

районної ради  від 19.07.2015 року «Про очікувану мережу установ і закладів 

освіти району  в 2016-2017 навчальному році», розглянувши лист  районної 

державної адміністрації від 12.09.2016 року 2016  № 1952/01-04/21 про 

фактичну мережу в 2016-2017 навчальному році, 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. Надати дозвіл відділу освіти районної державної адміністрації 

(В.Гуцуляк) на функціонування з 01 вересня 2016 року загальноосвітніх шкіл, 

дошкільних та позашкільних навчальних закладів, груп продовженого дня, 

підготовчих груп для дітей 5-ти річного віку, пришкільних інтернатів в 2016-

2017 навчальному році згідно з додатками 1-6. 

   2. Відділу освіти районної державної адміністрації (В. Гуцуляк):  

   2.1. Враховуючи збільшення контингенту учнів у загальноосвітніх школах 

забезпечити введення та перерозподіл штатних посад у відповідності  до вимог 

чинного законодавства у сфері освіти. 

         2.2. Призупинити функціонування Бережницької ЗОШ І ступеня до кінця 

2016-2017 навчального року  у зв’язку з відсутністю дітей. 

 



 

         2.3. У зв’язку  з відкриттям дошкільних навчальних закладів ввести ставки 

педагогічних та технічних працівників згідно з діючими штатними 

нормативами. 

         2.4. Сформувати та подати на розгляд сесії районної ради станом на 15 

червня 2017 року очікувану мережу установ і закладів освіти району в 2017 -

2018 навчальному році. 

  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          

            

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Додаток  1 

                     до рішення районної ради 

                від 27 вересня 2016 року 
                                                                         

  

 

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

загальноосвітніх навчальних закладів Верховинського району 

в 2016-2017 навчальному році 
№ 

п/п 

Назва загальноосвітніх шкіл К-сть 

класів 

К-сть 

комп-

лектів 

К-сть 

учнів 

К-сть 

ГПД 

К-сть 

ставок 

К-сть 

учнів 

у ГПД 

1. Верховинська ЗОШ І – ІІІ 

ступенів 

28 28 618 11 9 269 

2. Верховинська школа-інтернат І- 

ІІІ ступенів 

20 20 386 0 0 0 

3. Верховинський  ліцей 4 4 25 0 0 0 

4. Білоберізька ЗОШ І-ІІІ ступенів 11 12 141 2 1 31 

5. В. Ясенівська ЗОШ  І-ІІІ 

ступенів 

15 16 206 2 2 50 

6. Гринявська ЗОШ І-ІІІ ступенів 11 11 167 2 1 31 

7. Довгопільська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

11 11 134 1 0,75 30 

8. Замагорівська ЗОШ І – ІІІ 

ступенів 

11 11 158 1 1 30 

9. Зеленська ЗОШ І-ІІІ ступенів 11 12 141 1 1 25 

10. Ільцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 11 11 161 3 2 65 

11. Красноїльська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

16 16 301 5 3 93 

12. Кривопільська ЗОШ І – ІІІ 

ступенів 

11 11 147 2 1,5 53 

13. Криворівнянська ЗОШ І – ІІІ 

ступенів 

12 12 203 3 2,5 79 

14. Черемошнянська ЗОШ І –ІІІ 

ступенів 

14 14 208 1 1 30 

15. Бистрецька ЗОШ І – ІІ ступенів 6 6 47 0 0 0 

16. Буковецька  ЗОШ І – ІІ ступенів 8 8 98 1 1 30 

17. Великоходацька ЗОШ І – ІІ 

ступенів 

9 9 68 0 0 0 

18 Грамітнянська ЗОШ І – ІІ 

ступенів 

5 5 43 0 0 0 

19. Головівська ЗОШ І – ІІ ступенів 11 11 119 1 0,5 22 

20. Красницька ЗОШ І – ІІ ступенів 9 9 106 1 1 30 

21. Перехреснянська ЗОШ І – ІІ 

ступенів 

9 9 77 1 0,5 25 

22. Пробійнівська ЗОШ І–ІІ 

ступенів 

7 7 58 0 0 0 

23. Стебнівська ЗОШ І –ІІ ступенів 7 7 52 0 0 0 

24. Устеріківська ЗОШ І – ІІ 

ступенів 

9 9 81 1 1 30 

25. Барвінківська ЗОШ І ступеня 1 2 15 0 0 0 

26. Бережницька ЗОШ І ступеня 0 0 0 0 0 0 

27. Білорічанська ЗОШ І ступеня 0 1 14 0 0 0 

28. Голошинська ЗОШ І ступеня 1 1 15 0 0 0 

29. Синицька ЗОШ І ступеня 0 1 9 0 0 0 

30. Чорнорічанська ЗОШ І ступеня 3 3 20 0 0 0 

31. Явірницька  ЗОШ І ступеня 2 3 16 0 0 0 



32. Верховинський НВК 4 4 56 2 1,5 51 

33. Хороцівський НВК 1 2 18 1 0,5 16 

34. Яблуницький НВК 4 4 69 1 1 30 

 Всього: 282 290 3977 43 32,75 1020 

 
 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                          Ольга Сапріянчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

                                                                                  Додаток  2 

                     до рішення районної ради 

                від 27 вересня 2016 року 

 
 

 

 

ФАКТИЧНА  МЕРЕЖА 

Верховинської вечірньої ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів в 2016-2017 навчальному  році 

 
 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                          Ольга Сапріянчук 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

№ 

п/п 

Назва НКП К-

сть 

груп 

Кількість учнів по 

класах 

К-сть 

учнів 

 

В т.ч. 

к-сть 

учн. з 

індив. 

навч. 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

 12 

 

  

1. Верховинський 

НКП 

7 3 4 13 33 35 40 128  

2. Перехреснянський 

НКП 

3    13 13 14 40  

3. Буковецький НКП 3    14 14 14 42  

 Разом: 13 3 4 13 60 62 68 210  

  

Всього учнів: 

 

                      210   

 



 

 

 

                                                                                                     Додаток 3 

                                                                                                                     до рішення районної ради 

                 від 27 вересня 2016 року 

 
 

                                                                                                            

 

 

     ФАКТИЧНА  МЕРЕЖА 
ПІДГОТОВЧИХ ГРУП 

при загальноосвітніх школах Верховинського району                                                                                   

  в 2016-2017 навчальному році 

 

 

 

№ 

п/п 

Назва школи Кількість 

дітей 

К-сть 

дітей 

Режим 

роботи 

1. Гринявська ЗОШ І-ІІІ ступенів 1 13 3 год. 

2. Зеленська ЗОШ І-ІІІ ступенів 1 6 3 год. 

3. Кривопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів 1 17 3 год. 

4. Бистрецька ЗОШ І-ІІ ступенів 1 5 3 год. 

5. Буковецька ЗОШ І-ІІ ступенів 1 5 3 год. 

6. Великоходацька ЗОШ І-ІІ ступенів 1 12 3 год. 

7. Пробійнівська ЗОШ І-ІІ ступенів 1 5 3 год. 

8. Устеріківська ЗОШ І-ІІ ступенів 1 10 3 год. 

9. Голошинська ЗОШ І ступеня 1 5 3 год. 

10. Білорічанська ЗОШ І ступеня 1 5 3 год. 

11. Синицька ЗОШ І ступеня 1 5 3 год. 

12. Явірницька ЗОШ І ступеня 1 5 3 год. 

  

                         Всього:                                                          93 
 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                          Ольга Сапріянчук 

 

 

 

 
 

  

 
 

 



 

 
                                                                                                     Додаток 4 

                                                                                                                     до рішення районної ради 

                 від 27 вересня 2016 року 

 
 

                                                                                                                                                            

 

 

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

дошкільних навчальних закладів освіти Верховинського району  

в 2016 – 2017 навчальному році 
№ 

п/п 

Назва ДНЗ 

 

К-ть 

груп 

В 

т.ч.

ясе

ль

на 

В 

т.ч.г

руп 

для 

5-

річо

к 

Ін

ші 

Всьо

го 

дітей 

В т.ч. 

в яс. 

групі 

В 

т.ч. 

дітей 

5-

річо

к 

Інші Режим роботи 

(год) 

3 6 9 10.5 

1 Верховинський ДНЗ 

(ясла-садок) 

«Сонечко» 

8 1 3 4 174 20 64 90 - - - 8 

2 Верховинський НВК 4 1 1 2 91 21 24 46 - - - 4 

3 Білоберізький ДНЗ 

«Теремок» 

2 - - 2 30 -   11 19 - - 1 1 

4 Буковецький ДНЗ 

«Світлячок» 

1 - - 1 15 - 4 11 - - 1 - 

5 Верхньоясенівський 

ДНЗ «Гуцулятко» 

2 - 1 1 46 - 13 33 - - 2 - 

6 Головівський ДНЗ 

«Ластівка» 

2 - 1 1 27 - 12 15 1 - 1 - 

7 Грамітнянський ДНЗ 

(ясла-садок) 

«Веселка» 

1 - - 1 23 - 7 16 - - 1 - 

8 Довгопільський ДНЗ  

«Струмок» 

2 - 1 1 28 - 8 20 - - 1 1 

9 Замагорівський ДНЗ 

 «Лісова казка» 

2 - 1 1 48 - 24 24 - - 2 - 

10 Ільцівський ДНЗ 

«Квітка Карпат» 

3 - 1 2 60 - 18 42 - - 1 2 

11 Красницьний ДНЗ 

«Смерічка» 

2 - 1 1 40 - 14 26 - - 1 1 

12 Красноїльський ДНЗ 

«Дударик» 

3 - 1 2 58 - 25 33 - - 2 1 



13 Криворівнянський 

ДНЗ 

 «Червона шапочка» 

2 - 1 1 40 - 14 26 - - 2 - 

14 Перехресненський 

ДНЗ (ясла-садок) 

«Дивокрай» 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

21 

 

- 

 

4 

 

17 

 

- 

 

- 

 

1 

 

  - 

 

15 Стебнівський ДНЗ 

«Гуцулочка» 

1 - - 1 18 - 6 12 - - 1 - 

16 Черемошнянський 

ДНЗ (ясла-садок) 

«Дзвіночок» 

3 1 1 1 44 12 14 18 - - 2 1 

17 Хороцівський НВК 1 - - 1 20 - 5 15 - - 1 - 

18 Яблуницький НВК 3 1 1 1 60 19 16 25 - - - 3 

19 Голошинський ДНЗ 1 - - 1 20 -   -  20 - - 1 - 

20 Устеріківський ДНЗ 1 - - 1 20 -    6   14 - - 1 - 

21 Пробійнівський 

ДНЗ                              

2 - - 2 40 -    10   30 - - 2 - 

 

22 Кривопільський 

ДНЗ 

1 - - 1 20 -   -   20 - - 1 - 

 Всього: 48 4 14 30 943 72 299 572 1 - 2

5 

22 

 

Примітка: в т.ч. відкриття по одній  додатковій  групі  у Верховинському ДНЗ 

“Сонечко”, Красноїльському ДНЗ “Дударик” та новостворені ДНЗ в селах 

Голошино, Устеріки, Пробійнівка, Кривопілля. 

 

 
 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                          Ольга Сапріянчук 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                     Додаток 5 

                                                                                                                     до рішення районної ради 

                 від 27 вересня 2016 року 
  
 

 

                                    ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

пришкільних інтернатів в загальноосвітніх закладах району 

в  2016-2017 навчальному році 

 

 

№ 

п/п 

Назва закладу Постійно 

чи 

сезонно 

К-сть учнів 

1. Білоберізька ЗОШ І-ІІІ ступенів постійно 18 

2. Верховинський  ліцей постійно 20 

3. В.Ясенівська ЗОШ І-ІІІ ступенів постійно 17 

4. Гринявська ЗОШ І-ІІІ ступенів постійно 32 

5. Замагорівська ЗОШ І – ІІІ ступенів сезонно 15 

6. Красноїльська ЗОШ І-ІІІ ступенів постійно 26 

7. Криворівнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів постійно 20 

8. Бистрецька ЗОШ І – ІІ ступенів постійно 15 

9. Буковецька ЗОШ І-ІІ ступенів постійно 25 

10. Головівська ЗОШ І – ІІ ступенів сезонно 26 

11. Перехреснянська ЗОШ І-ІІ ступенів сезонно 25 

12. Стебнівська ЗОШ І – ІІ ступенів сезонно 17 

  

Всього:                                                                                                      256 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                          Ольга Сапріянчук 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                     Додаток 6 

                                                                                                                     до рішення районної ради 

                 від 27 вересня 2016 року 
  

                                                  

 

                                        ФАКТИЧНА  МЕРЕЖА 

позашкільних навчальних закладів Верховинського району 

в 2016-2017 навчальному році 

 

 

 

№ 

п/п 

Назва закладу К-сть ставок К-сть 

гуртків 

К-сть учнів 

1. Дитячо-юнацька 

спортивна школа 

19,75 43 456 

2. Центр дитячої та 

юнацької творчості 

26,75 95 1056 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                          Ольга Сапріянчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(П’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 27 вересня 2016 року 

селище Верховина 

  

Про виконання рішення районної  

ради від 21.04.2016 року «Про  

депутатський запит В. Сумарука»  

 

 

 Відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад»,  районна рада  

вирішила: 

 

1. Інформації голови районної ради І.Шкіндюка та голови районної 

державної адміністрації  О. Лютого щодо проведення аналізу по програмах 

«Книговидання на 2014 і 2015 роки» в розрізі авторів і видань та надання 

інформації щодо виділення коштів районною державною адміністрацією та 

районною радою на видання книги Дмитра Стефлюка «З рідним краєм на межі 

тисячоліть»  взяти до уваги (додаються). 

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

В.Сумарука» зняти з контролю. 

 

 

 

Голова районної ради             Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(П»ята сесія) 
       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 27 вересня 2016 року 

селище Верховина 

  

Про виконання рішення районної  

ради від 26.01.2016 року «Про  

депутатський запит В. Глушка»  

 

 Відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад», районна рада  

вирішила: 

 

1. Інформації голови районної ради І.Шкіндюка та голови районної 

державної адміністрації  О. Лютого  щодо виділення коштів в сумі 320 тисяч 

грн. на придбання будівельних матеріалів для перекриття даху приміщення 

Красницької ЗОШ І – ІІ ступенів площею 1250  квадратних метрів    взяти до 

уваги (додаються). 

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

Глушка» зняти з контролю. 

 

 

 

Голова районної ради             Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(П»ята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 27 вересня 2016 року 

селище Верховина 

  

Про виконання рішення районної 

ради  від  26. 01.2016  року «Про 

депутатський запит В. Маротчака» 

 

 

Відповідно до статті  22 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад», районна рада 

 

                                                                                                                     

                                                        вирішила: 

 

 

1. Інформації щодо виділення коштів  на виготовлення проектно-

кошторисної документації на Яблуницьку ЗОШ І-ІІІ ступенів голови 

Верховинської районної ради І. Шкіндюка та голови районної державної 

адміністрації О. Лютого  взяти до уваги   (додаються). 

    

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

Маротчака» зняти з контролю. 

 

 

 

  Голова районної ради                                       Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                             

                                                                                                                       

                                                 

               
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(П’ята сесія) 
       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 27 вересня 2016 року 

селище Верховина 

 

 

Про виконання рішення районної  

ради від 21.04.2016 року «Про  

депутатський запит В.Комана»  

 

 

 Відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад»,  районна рада  

вирішила: 

 

1. Інформацію  голови районної державної адміністрації  О.Лютого щодо 

пільгового проїзду на приміських маршрутах окремих категорій населення 

взяти до уваги (додається). 

 

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

В.Комана» зняти з контролю. 

 

 

 

 

Голова районної ради             Іван Шкіндюк 
 

  
                                                 

 

 
 

 

 

 

 

 



                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (П’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 27 вересня 2016 року 

селище Верховина 

Про доручення голові районної ради 

укласти договір оренди 

Відповідно  до статей  43 та 60 Закону України  «Про місцеве  

самоврядування  в Україні», розглянувши лист першого заступника голови 

райдержадміністрації від 19.05.2016 року № 248/01-20/10, враховуючи рішення 

районної комісії з питань надання в оренду комунального майна, що 

знаходиться у власності територіальних громад району, в зв’язку з тим що 

райдержадміністрацією не виконано пункт 2 рішення районної ради від 16 

вересня 2015 року  «Про оренду цілісного майнового комплексу «Верховинське 

автотранспортне підприємство», 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. Доручити голові Верховинської районної ради укласти з переможцем 

конкурсу фізичною особою - підприємцем Бараном Володимиром 

Васильовичем договір оренди цілісного майнового комплексу «Верховинське 

автотранспортне підприємство». 

2. 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).  

 

 

 

Голова районної ради      Іван Шкіндюк 
 

 

 

 

 

   



                                                                                                                  

                                                                                                     
 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(п”ята сесія) 

                
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 27 вересня 2016 року 

селище Верховина 
 

Про  виконання програми 

соціально-економічного та  

культурного розвитку району 

за  І півріччя 2016 року 

 

 

          Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України  «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України. 

За звітний  період  в галузі промисловості працювало сім  підприємств, 

якими реалізовано промислової  продукції на суму 12744,6 тис.грн. Темп  росту  

обсягу реалізації  продукції  проти  відповідного періоду  минулого  року  склав  

130,3 відс. З початку 2016 року  промисловими  підприємствами  сплачено  до 

бюджету 6069,7 тис.грн. платежів,  в  тому  числі  до  місцевого  - 2057,3 

тис.грн. 

В галузі сільського господарства основна увага була спрямована на 

розробку інвестиційного проекту щодо створення молокопереробного пункту в 

одному з сіл району. Кооператив «Стандарт»  в першому півріччі поточного 

року надав послуг, в тому числі і з оздоровлення дітей, на суму близько 40 тис. 

гривень. Підприємства та господарі району представили власну продукцію на 

28 Міжнародній виставці «Агро-2016». 

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

громадського харчування, дорожньо-транспортної інфраструктури. Ведуться 

ремонтні роботи в закладах медицини та культури, дошкільних закладах, 

проводиться ремонт ліній електропередач  в смт. Верховина, селах Криворівня, 

Білоберізка, Ільці, Устеріки.  

З метою підтримки та розвитку малого підприємництва надано 

безвідсоткові кредити  трьом підприємцям  району для організації їх діяльності. 

Завершуються  роботи щодо реалізації проекту  Європейського Союзу та 

Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду -ІІІ».  



За сприянням служби зайнятості працевлаштовано  за І півріччя                    

2016 року на вільні та новостворені робочі місця 544 особи. Рівень безробіття в 

районі станом на 01 липня цього року  склав 3,84 відс. до працездатного 

населення. 

 Проведено низку культурно-мистецьких заходів з відзначення державних 

та релігійних свят, пам’ятних і ювілейних дат. 

Здійснювалася підтримка найуразливіших  верств населення. Забезпечено 

своєчасну виплату  заробітної плати та пенсій.  

Працює центр надання адміністративних послуг з видачі документів 

дозвільного характеру, реєстрації декларацій та надання практичних 

консультацій суб’єктам підприємницької діяльності. 

 

З урахуванням вищенаведеного, районна рада  

 

вирішила: 

 

1. Інформацію про виконання програми соціально-економічного та 

культурного розвитку району за  І півріччя 2016 року взяти до відома.  

2. Управлінням та відділам райдержадміністрації, виконкомам селищної 

та сільських рад створювати сприятливі умови для стабільної роботи всіх 

галузей економіки, сконцентрувати свої зусилля на вирішення  наявних 

проблемних питань і спрямовувати організаторську роботу у 2016 році на 

забезпечення позитивної динаміки соціально-економічного розвитку, 

своєчасності виплати заробітної плати та інших соціальних виплат.  

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

життя заходів щодо реалізації програми соціально-економічного і культурного 

розвитку району на 2016 рік з питань, що належать до їх відання, вносити 

пропозиції і рекомендації при розгляді ходу її виконання на засіданнях колегії 

районної державної адміністрації. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

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

комунальної власності, розвитку малого і середнього бізнесу (Ю.Ванджурак).  

 

 

 

 

        Голова районної ради                                                       Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 



Довідка 

про підсумки виконання програми соціально-економічного  та 

культурного розвитку району за І півріччя 2016 року 

 

Промисловість  

         Протягом І півріччя  2016 року  промисловими  підприємствами  району  

реалізовано  продукції  на  12744,6  тис. грн.,  що  в  розрахунку  на  одну  особу  

населення  складає 417,8 грн. В  структурі  реалізованої  продукції  за  

промисловими  групами  64,1  відс. становили  товари  проміжного  

споживання (деревообробка), 35,9 відс. - споживчі товари  короткострокового  

використання (чаї, хліб). Темп  росту  обсягу  реалізації промислової продукції  

до   відповідного  періоду  минулого  року  склав  116,2  відс. П’ять   із  семи   

підприємств  забезпечили  збільшення  обсягу  реалізації промислової 

продукції на суму 2468,3 тис.грн. Основні  види продукції підприємств 

деревообробної  галузі: пиломатеріали  обрізні, заготовка  для  євро піддонів, 

брус будівельний, фальш брус, підлогова  дошка, вагонка.  

ТзОВ «Верховинка»  виготовляє гуцульські  фіто чаї. Частка  продукції 

цього підприємства склала 35,6 відс., а темп  росту  обсягів  реалізації  

продукції в порівнянні  з  відповідним  періодом  минулого  року  становить 

141,6 відс.  

В  структурі  реалізації  серед  деревообробних підприємств найбільша  

питома  вага  продукції:  ТзОВ СП «Крона» (22,4 відс.), районного  лісгоспу 

(187,7 відс.), ДП «Гринявське  лісове господарство» (20,1 відс.). Сумарний  

обсяг  продукції  даних  підприємств  складає  64,1  відс.  від  загального 

обсягу,  а  темп  росту  до  відповідного  періоду  минулого  року  -  107,4  відс.  

Протягом  січня – червня  промисловими  підприємствами  сплачено  до 

бюджету 6069,7 тис.грн.  платежів,  в  тому  числі  до  місцевого  - 2057,3 

тис.грн. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника  

середньооблікової  чисельності склала 3050 грн. 

Сільське  господарство 

Протягом першого півріччя 2016 року відділ агропромислового розвитку 

райдержадміністрації здійснював роботу згідно затвердженого плану. Основна 

увага була спрямована на реалізацію державної політики в галузі сільського 

господарства, надання різного виду консультативних послуг та практичної 

допомоги сільськогосподарським товаровиробникам району, забезпечення 

функціонування аграрного ринку. 

       До складу аграрного комплексу району входить 42 фермерських 

господарства, з них активно працюючих - 5, три сільськогосподарські 

обслуговуючі кооперативи, близько 11 тисяч  господарств населення. 

Загальна площа сільськогосподарських угідь району становить 32 тисячі 

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

– 871 гектар. 

Поголів’я великої рогатої худоби  в господарствах всіх форм власності 

становить 19,8 тисячі голів ( в тому числі корів – 9,2 тисячі голів), свиней – 9,1 

тисячі голів, овець і кіз – 3,0 тисячі голів, 1,1 тисяча коней. 



Відділом агропромислового розвитку, спільно з управлінням будівництва 

та житлово-комунального господарства розроблено два проекти з розвитку 

вівчарства в районі. 

         Здійснюються заходи щодо збільшення поголів’я овець. Державне 

підприємство «Гринявське лісове господарство» збільшило загальну 

чисельність поголів’я з 35 до 180 голів овець. 

 Проведено необхідну роботу щодо оптимізації ставок орендної плати за 

використання пасовищ-полонин. 

 Спеціалісти відділу беруть участь в розробці інвестиційного проекту 

щодо створення молокопереробного пункту в одному з сіл району. Проведені 

консультації з потенційними інвесторами, розроблено першочергові заходи 

щодо налагодження виробництва відповідно до вимог безпеки продуктів 

харчування. Налагоджена робота кооперативу «Стандарт» щодо заготівлі 

молочної продукції від господарств населення району та реалізації продуктів на 

ринках обласного центру. Кооператив в першому півріччі поточного року надав 

послуг, в тому числі і з оздоровлення дітей, на суму близько 40 тисяч гривень. 

 Підприємства та господарі району, а саме ФГ Стефурака Ю.М., 

кооператив «Стандарт», ПП «Аліса», підприємець Дудидра М.Д. представили 

власну продукцію на 28 Міжнародній виставці «Агро-2016». 

 Спільно з управліннями та відділами райдержадміністрації забезпечено 

проведення щорічного свята «Полонинське літо». 

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність 

Обсяг капітальних інвестицій за І квартал цього року склав  13380 тис. 

грн. В розрахунку на одну особу цей показник становить 438,7 грн. 

З початку цього року на території району загальна площа прийнято в 

експлуатацію житла склала 2841м2, в тому числі в сільській місцевості - 

1430м2. Порівняно з відповідним періодом минулого року темп росту обсягів 

прийнятого в експлуатацію житла в районі становить 348,2 відс. 

Станом на 1 квітня звітного року в економіку району іноземними 

інвесторами з 4 країн світу вкладено 3,0 млн. дол. США прямих іноземних 

інвестицій (акціонерного капіталу). Основними інвесторами району 

залишаються нерезиденти з Кіпру, частка яких складає 75,8 % загального 

обсягу вкладень. Привабливими для інвесторів є підприємства промисловості, 

де зосереджено 92,5 % іноземного капіталу.  

Підприємництво 

Мале і середнє підприємництво стало важливим фактором 
стабільного розвитку економіки району, інструментом участі значної 
частини економічно активного населення у підприємницькій діяльності. 
Сприяння розвитку підприємництва в районі здійснюється через реалізацію 
програми розвитку малого і середнього підприємництва, координацію зусиль 
з реалізації заходів цієї програми. 

 Реалізація заходів Програми сприяє збереженню тенденцій до 
кількісного зростання суб’єктів підприємництва та збільшенню надходжень 
податків і зборів до бюджету. 



 Станом на 01.06.2016 року за даними Верховинського відділення 
Коломийської ОДПІ ГУ ДФС загальна кількість суб’єктів підприємницької 
діяльності в районі налічує 1488 осіб, а саме: 374 – юридичних осіб та 1114 – 
фізичних осіб підприємців. 

24 травня  2016 року на черговому засіданні координаційної ради з 
питань розвитку підприємництва трьом підприємцям району було надано 
короткотермінові безвідсоткові кредити для організації підприємницької 
діяльності та реалізації представлених бізнес-проектів на загальну суму 100 
тис. грн.: 

1. 40 тис. гривень – приватному підприємцю  Розенчук Н.Б., жительки 
смт. Верховини для реалізації представленого бізнес-плану на тему “По 
прийому втор сировини «Чисте довкілля»”;  

  2. 30 тис. гривень –  приватному підприємцю Каванюку І.В., жителю 
смт. Верховини для реалізації представленого бізнес-плану на тему 
“Виробництво виробів з дерева”;  

  3. 30 тис. гривень – приватному малому  підприємству «Торг», для 
реалізації представленого бізнес-плану на тему “Впровадження виробництва 
комбінованих кормів для тваринництва”. 

Для забезпечення зручних умов з надання послуг суб’єктам 
підприємницької діяльності та громадянам  діє центр надання 
адміністративних послуг. Одним з пріоритетів центру надання 
адміністративних послуг є упорядкування дозвільних процедур, необхідних 
для відкриття об'єктів бізнесу та здійснення господарської діяльності, 
скорочення витрат часу суб'єктами господарювання на отримання 
документів дозвільного характеру шляхом організації роботи видачі 
дозволів, довідок, погоджень за принципом ,,єдиного вікна”. Впродовж І 
півріччя центром надано 2 тис. адміністративних послуг. 

Проект Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий 

розвиток, орієнтований на громаду - IIІ» 

Реалізація Проекту Європейського союзу та Програми розвитку ООН 

«Місцевий розвиток орієнтований на громаду - ІII» розпочалася у  районі з 

підписання 28 листопада 2014 року угоди про партнерство між Програмою 

розвитку Організації Об’єднаних Націй, Верховинською районною державною 

адміністрацією і Верховинською  районною радою у третій фазі Проекту 

„Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”. 

Станом на 01.07.2016 року в районі функціонують чотири  Організації 

Громади, які співпрацюють із Проектом ЄС та ПРООН “Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду - IIІ” – с. Перехресне, с. Устеріки, с. Ільці, с. 

Білоберізка та впроваджують чотири мікропроекти, а саме: 



- громадська організація «Асоціація соціально-економічного розвитку 

села Перехресне» в с. Перехресне впроваджує мікропроект  „ Енергозберігаючі 

заходи в  ДНЗ "Дивокрай" (утеплення внутрішніх стін, заміна вікон та дверей); 

- громадська організація «Черемош» в с. Устеріки втілює мікропроект  

«Інноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення с. Устеріки. 

Реконструкція існуючої мережі з застосуванням ВДЕ»; 

          - громадська організація «Сильні разом» в с. Ільці втілює мікропроект 

«Реконструкція ФАПу села Великий Ходак Ільцівської сільської ради»; 

- громадська організація «Розквіт Галіції» в с. Білоберізка втілює 
мікропроект  « Інноваційні енергоефективні заходи з вуличного освітлення в 
с. Білоберізка. Реконструкція існуючої мережі з застосуванням світлодіодних 
ламп». Термін реалізації Проекту 2015 – 2016 роки. 

На звітний період громадські організації сіл Перехресне та Білоберізка 
завершили реалізацію мікропроектних пропозицій та готують фінальний 
звіт, 

громадська організація села Великий Ходак завершує реалізацію мікропроекту 
та готує звіт за використані кошти, громадська організація  в селі Устеріки 
обрала підрядника для реалізації мікропроектної пропозиції та розпочинає 
заплановані роботи. 

Туристична діяльність  

Для  підтримки розвитку туризму в районі рішенням сесії районної ради 

від 03.02.2014 року затверджено  програму розвитку туризму на 2013-2020 

роки. На 2016 рік для реалізації програмних завдань закладено кошти в сумі 10 

тисяч гривень.  

  Найбільшою базою в районі для прийому туристів і екскурсантів є  ДЗСТ 

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

Франківськтурист”, який одночасно може прийняти 280 осіб. Спочатку року в 

лікувально-оздоровчому комплексі «Верховина» оздоровилось 865 

відпочиваючих. 

На даний час в районі діє більше 160 одиниць садиб сільського зеленого 

туризму. Власниками приватних садиб району з початку року сплачено до 

бюджету коштів на суму 11,7 тис.грн. 

Спеціалістами центру зайнятості постійно проводиться активна 

роз'яснювальна робота серед безробітних. Протягом І півріччя 2016року 

організовано 12 семінарів з питань організації зеленого туризму.  

За сприянням департаменту міжнародного співробітництва, 

євроінтеграції та розвитку туристичної інфраструктури облдержадміністрації  

виділено 10,0 тис. грн. на виготовлення рекламної продукції для проведення 

свята «Полонинське літо-2016» та реконструкцію криниці Івана Франка в селі 

Криворівня. 

Спеціалістами відділу сільського господарства райдержадміністрації 

прийнято участь в круглому столі щодо налагодження співпраці НПП 

«Верховинський» з суб’єктами рекреаційно-туристичної діяльності району. 



Розроблено перспективні туристичні проекти на 2016 та подальші роки 

на суму 300 тис.грн. 

Торгівельна діяльність 

Основною функцією торгівельної галузі в районі на сьогоднішній  є 

більш  повне задоволення потреб населення шляхом розширення в торгівельній 

мережі асортименту непродовольчих та продовольчих товарів, особливо в 

сільській місцевості. Вимогою часу є впровадження на підприємствах  нових 

видів обладнання та  розширення супутніх послуг  таких, як адресна доставка 

товарів, розкрій тканини, оверлок килимових виробів, формування та упаковка 

подарунків, послуги  дизайнера з оформлення інтер’єру та підборі будівельних 

матеріалів, нанесення оздоблення та іменних надписів на штучні текстильні 

товари тощо. 

          Торгівельною діяльністю в районі займаються 370 підприємств 

роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, 2 ринки на  265 торгових 

місць, 1 магазин-склад «Чорногора», 4 продовольчі бази та 4 оптові 

підприємства по реалізації будівельних товарів та сантехніки. Усі віддалені 

населені пункти забезпечені  стаціонарною торгівельною мережею. 

 Розвиток торгівлі в районі характеризується домінантною частиною 

приватного капіталу, що породжує певні проблеми, особливо це відчутно після 

кількох років обмеження функцій  контролюючих органів, зокрема СЕС та 

інспекції з захисту прав споживачів. В результаті чого зросла кількість 

порушень правил торгівлі, особливо щодо реалізації та зберігання 

продовольчих  товарів, створення на підприємствах торгівлі  безпечних умов 

праці, попередженню виробничого травматизму, професійних захворювань. 

 Проблематично забезпечити стабільність цінової ситуації на соціально-

важливі продовольчі товари, хоч  управлінням економічного розвитку і торгівлі  

постійно проводиться робота у цьому напрямку,як з підприємцями  так і з 

бюджетними установами, які проводять харчування у освітніх та лікувальних 

закладах. Щодекадний моніторинг цін дає  змогу проаналізувати причини змін 

у ціновій сфері, провести  профілактичну роботу  з підприємцями,але зниження  

вартості  товарів  повністю залежить від власників торгівельних закладів і  

конкурентного середовища , яке досить слабо розвинене  у районі. 

Будівництво  

В районі виконуються завдання з будівництва об’єктів житла, освіти, 

охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, 

комунального господарства, культурно – побутового й іншого призначення.  

Протягом першого півріччя 2016 року проводилися поточні та капітальні 

ремонти закладів освіти, культури та медицини, об’єктів комунального 

господарства. 

Верховинською селищною радою профінансовано кошти в сумі 82,254 

тис.грн..(аванс) на виготовлення ПКД для проведення будівництва 

водопровідних мереж по вулиці Івана Скульського – Артема до вулиці 

Чорновола, по вулиці Чорновола, по вулиці Підобіч в селищі Верховина та 

модернізації водопостачання на правобережну частину селища Верховина. 

Розпочато фінансування проектно-кошторисної документації робочого 

проекту «Нове будівництво мережі централізованого водопостачання від 



водопровідного колодязя коло будинку 116 до водопровідного колодязя до 

складських приміщень ДП «Верховинське лісове господарство» по вулиці 

Жаб'євській в селищі Верховина» на суму 14,595 тис. грн. 

Проводяться проектно-вишукувальні роботи на об’єкт (коректура 

виконання проекту в 2009 році): «Рекультивація полігону ТПВ в селі 

Бережниця». 

Профінансовано кошти в сумі 122,049 тис. грн.. (аванс) на реконструкцію 

системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж та споруд на них в 

стаціонарному відділенні територіального центру для постійного проживання 

громадян с. Красноїлля. 

Встановлено енергозберігаючі вікна в адмінбудинку Красноїлівської 

сільської ради на суму 26,292 тис. грн. 

Розпочато капітальний ремонт Будинку культури села Замагора, на які 

передбачено кошти в сумі 138 тис. грн., профінансовано аванс в сумі 41,4 тис. 

грн.  

   Проведено заміну вікон в Верховинській школі-інтернат в сумі 29 тис. 

грн.  

Проведено капітальний ремонт пам’ятника загиблим односельчанам у 

Другій Світовій війні в селі Красник. 

Виділено кошти в сумі 109,309 тис. грн.. на реконструкцію ФАПу в селі 

Великий Ходак. 

Проведено капітальний ремонт будинку спеціалістів та благоустрій 

довкола будівлі на суму 123,712 тис. грн., огорожі кладовища та благоустрій 

території села Стебні вартістю 45,393 тис. грн.. 

Використано кошти в сумі 83,382 тис.грн. на капітальний ремонт 

вуличного освітлення в селі Ільці. 

          Впродовж І півріччя поточного року продовжувались роботи з 

облаштування зовнішніх каналізаційних мереж у Верховинському ліцеї та 

проведено ряд робіт у ДНЗ, а саме: 

- відновлено роботи з будівництва нового приміщення при діючому 

дошкільному навчальному закладі в с. Верхній Ясенів; 

- завершено ремонт приміщення восьмої групи і частково умебльовано та 

проведено благоустрій ігрового майданчика у Верховинському ДНЗ 

«Сонечко»; 

- оздоблено фасад у прибудові Білоберізького ДНЗ «Теремок» та 

підключено котельню; 

- проведено благоустрій ігрового майданчика у Грамітнянському ДНЗ 

«Веселка» та пофарбовано казкових персонажів; 

- влаштовано дерев’яну огорожу територій Замагорівського ДНЗ «Лісова 

казка»; 

- за кошти відділу освіти проведено заміну ємкості для питної води в 

Ільцівському ДНЗ «Квітка Карпат» вартістю 1 тис.грн.; 

- прокопано  канави для водовідведення у Красницькому ДНЗ «Смерічка»; 

- пофарбовано вхідні ворота та проведено благоустрій Красноїльського 

ДНЗ «Дударик»; 



- у Перехреснянському ДНЗ «Дивограй» влаштовано пічку у спальному 

приміщенні, проведено облицювальні роботи вагонкою та заміну  

електропроводки в 3-х кімнатах; 

- продовжуються ремонтні роботи з реконструкції приміщення І поверху 

адмінбудівлі сільської ради для відкриття нового ДНЗ в с. Кривопілля. 

Для забезпечення безпечного проїзду на присілку Мосірний в селі 

Пробійна придбано та влаштовано металевий міст загальною сумою 199,448 

тис. грн. та проведено капітальний ремонт моста на присілок Великий Затінок в 

селі Ільці за кошти сільського бюджету в сумі 62,575 тис. грн.. 

В селищі Верховина по вулиці Гуцульського Повстання проведено 

поточний ремонт  тротуарної доріжки протяжністю біля 300 м,  де викладено 

327,11 м
2
 бруківки вартістю 261,716 тис. грн.. 

Відремонтовано   дорогу в селі Бистрець, де використано 32,000 тис. грн.. 

З метою приведення до належного стану автомобільної дороги до 

присілку Федівки в селі Красник проводиться капітальний ремонт, освоєно 

кошти в сумі 47,07 тис. грн.. 

 

Населення і ринок праці 

Середня чисельність наявного населення становить 30,5 тис.осіб., в тому 

числі міського – 5,9 тис.осіб, сільського – 24,6 тис.осіб. 

 Протягом шести місяців 2016 року послугами служби зайнятості 

скористалося 1810 незайнятих осіб. Рівень безробіття в районі на 1 липня цього 

року склав 3,84 відс. до працездатного населення. На обліку в центрі зайнятості 

перебуває 689 безробітних громадян, з них: з повною вищою освітою – 9%, з 

базовою вищою та неповною вищою освітою - 13%, з професійно-технічною 

освітою – 31%. 

 За сприянням служби зайнятості працевлаштовано з початку року на 

вільні та новостворені робочі місця 544 особи, що більше в порівнянні з 

відповідним періодом минулого року на 29 осіб, в тому числі: 6 осіб - шляхом 

надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для зайняття 

підприємницькою діяльністю, 6 осіб - шляхом виплати компенсації витрат 

роботодавцю в розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування на випадок безробіття. 

З метою розширення інформації до громадян, які звертаються до послуг 

центру зайнятості щодо забезпечення правильного підбору з врахуванням їхніх 

здібностей, їм надаються безкоштовні профорієнтаційні послуги. 

З початку 2016 року направлено на  професійне навчання 112 осіб. 

Навчання проводиться під замовлення роботодавців за робітничими 

професіями, актуальними на ринку праці. З початку року в громадських 

роботах взяло участь 284  особи. 

Освіта  

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

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

правових документів в районі станом на 01.07.2016р. функціонувала така 

мережа закладів освіти на 2015-2016 н.р.: 



- 34 денні загальноосвітні школи (призупинено діяльність Бережницької 

ЗОШ І ступеня до кінця навчального року), в т.ч. ліцей, школа-інтернат, три 

навчально-виховні комплекси, загальна кількість учнів 3859; 

- вечірня школа ІІ-ІІІ ступенів – 228 учнів; 

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

Центр дитячої та юнацької творчості), в яких займаються у вільний від уроків 

час 1073 дітей; 

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

яких виховуються та здобувають дошкільну освіту 824 дітей.  

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

відсутні ДНЗ, діють 12 підготовчих груп при школах, в яких займаються  97 

дітей. 

Для дітей, які  проживають на віддалених високогірних присілках, 

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

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

Згідно Закону України від 24.12.2015 року № 911-УШ «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України» організовано харчування для 605 

учнів 1-4-х класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» з 

розрахунку 8 гривень на одну дитину в робочі дні. Для 44 дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування організовано харчування з розрахунку 

16 грн. на одну дитину.  

У відповідності до рішення сесії районної ради УІІ демократичного 

скликання звільнено від оплати за харчування 45 учнів, батьки яких є 

учасниками АТО, 27 дітей з особливими освітніми потребами, які не 

навчаються за індивідуальною формою навчання та 213 дітей, які звільнені 

рішенням педагогічної ради згідно з постановою КМУ від 21.11.2013 року 

№896 «Порядок виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 

обставинах». 

Впродовж звітного періоду у закладах  освіти району здобували освіту 44 

дітей-сиріт та позбавлених батьківської опіки, з яких 3 виплачено одноразову 

грошову допомогу по досягненню вісімнадцятирічного віку в сумі 1810 

гривень. 

Згідно з цільовою програмою «Шкільний автобус», забезпечено  підвозом 

1150 учнів ( потреба 1302 учні) та 72 дітей забезпечені підвозом згідно 

укладених договорів з перевізниками. 

Згідно проведеного тендеру передбачено 3000 м. куб. дров для опалення 

навчальних закладів та передбачено 1259 тис.грн. для закупки вказаного 

палива. 

Охорона здоров’я 

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

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

Білоберізькій  дільничній лікарні – 10 ліжок, де лікуються хворі терапевтичного 

профілю. 

Крім цього, функціонують ще денні стаціонари у Красноїлівській 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини – 5 ліжок, у Зеленській 



АЗПСМ – 5 ліжок, Яблунецькій  дільничній лікарні  – 10 ліжок, Білоберізькій 

д/л – 5 ліжок та при поліклініці Верховинської  центральної районної лікарні – 

15 ліжок.  

Всього по району медичними закладами обслуговується 30529 осіб.  

План виконання ліжкоднів по району виконано на 100,6 відс. 

За І півріччя 2016 р. народилось 198 немовлят проти 204 за минулий рік. 

Показник народжуваності становить  6,5 (на 1 тис. нас.) проти 6,7 в минулому 

році. Природний приріст населення  склав  +0,8 проти +0,4 в минулому році. 

План по виконанню заготівлі донорської крові за І півріччя 2016 р. 

становить 46,0% проти 44,0% в минулому році.  

Касові видатки за І півріччя 2016 року становили 10936,2 тис. грн. Витрати 

на 1-го жителя в грн. склали 422,21 грн. Позабюджетних коштів надійшло 69,6 

тис. грн., що на 1-го жителя становить 2,51 грн.  

Для надання медичної допомоги населенню району за І півріччя  цього 

року на медикаменти використано  213,1 тис. грн., на 1 ліжко-день це становить 

8,38 грн. Видатки на харчування склали 97,0 тис. грн., на 1 ліжко-день - 5,68 

грн. 

Проблемні питання в галузі охорони здоров’я : 

1. Введення в дію ЦПМСД. 

2. Придбання нового санітарного транспорту для АЗПСМ с. Зелене та 

Верховинської ЦРЛ. 

3. Оснащення лабораторного відділу ЦРЛ лабораторним обладнанням 

(ФЕКи, бінокулярні мікроскопи). 

4. Придбання для відділів ЦРЛ пульсоксиметрів, велоергометра та 

кардіомонітора,  лінеомата, електрокардіографа, автоклава. 

5. Придбання лапароскопічної стійки для хірургічного відділення  ЦРЛ. 

6. Придбання обладнання для фізіотерапевтичного кабінету ЦРЛ. 

7. Забезпечення Красноїльської та Зеленської амбулаторій загальної 

практики сімейної медицини комп’ютерною технікою. 

8. Впровадження програмного забезпечення «Стаціонар та Поліклініка», 

програми перинатального реєстру. 

9. Проведення капітального ремонту приміщень в АЗПСМ в селах 

Красноїлля та Зелене. 

10.Проведення капітального ремонту із перекриттям даху водонасосної 

станції ЦРЛ. 

Культура  

Відділом культури і мистецтв  райдержадміністрації  проводилась 

відповідна культурно-мистецька робота щодо забезпечення виконання районної 

програми  проведення культурно-мистецьких заходів на 2016 рік в рамках 

програми розвитку  культури Верховинського району на 2012-2016 роки.  

Протягом I-го півріччя 2016 року організовано та проведено заходи з 

нагоди відзначення державних, професійних та релігійних свят, зокрема: 

районне театралізоване дійство «Гуцульська коляда», День Соборності 

України, День пам’яті Героїв Крут, День Героїв Небесної Сотні,  вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав та 27-ї річниці виведення 

військ з Афганістану, 202-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка, 30-х 



роковин  аварії на Чорнобильській АЕС, День пам’яті та примирення,  День 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 20-а річниця Конституції 

України, гуцульське народне дійство «Полонинське літо - 2016» та ряд інших. 

       Відбулася презентація книги «Гуцульські співанки»  Романа Кумлика. 

Проведено Всеукраїнський з’їзд  центрів допомоги учасникам 

антитерористичної операції «Волонтерська Згарда». 

Народний аматорський хореографічний колектив клубу с. Віпче взяв 

участь в обласному відкритому фестивалі народного танцю «Арканове коло» в 

м. Івано-Франківську. 

 Питання підготовки закладів культури  району до осінньо-зимового 

періоду 2016-2017 років є одним з найбільш актуальним і перебуває на 

постійному контролі відділу культури і мистецтв райдержадміністрації. 

Фактична потреба твердого палива для клубних і  бібліотечних установ, 

Верховинської дитячої школи мистецтв та народного музею Гуцульського 

театру  Гната Хоткевича становить 422 м. куб. Передбачено кошти 

спеціального фонду в сумі 22, 7 тис. грн. на придбання 75 м. куб. та загального 

фонду в сумі 105, 8 тис. грн. для придбання 347 м. куб. твердого палива. 

Станом на 11.07.2016  року в кошторисі відділу культури  і  мистецтв 

райдержадміністрації  для придбання твердого палива закладам культури 

району на опалювальний період 2016-2017 років передбачено:   для 

централізованої бібліотечної системи – 54,0 тис. грн., народного музею 

Гуцульського театру  Гната Хоткевича - 1,4 тис. грн.,  районного організаційно-

методичного центру при відділі культури і мистецтв райдержадміністрації  та 

сільських установ культури  району – 50, 4тис. грн., Верховинської дитячої 

школи мистецтв – 22, 7 тис. грн. зі спеціального фонду. На даний час придбано 

тверде паливо для Верховинської дитячої школи  мистецтв в кількості 45 м. куб 

на суму 17,1 тис. грн.    

Протягом I-го півріччя  2016 року  для проведення культурно-мистецьких 

заходів у районі використано кошти в сумі 57 520 гривень. 

Усі проведені культурно-мистецькі заходи висвітлені на офіційному сайті 

райдержадміністрації, газеті «Верховинські вісті» та радіомовленні «Вісті 

Верховини». 

Соціальний захист населення 

Впродовж І півріччя 2016 року управлінням праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації проводиться певна робота з виконання 

державних і місцевих соціальних програм, підвищення рівня добробуту сімей, 

захисту соціально вразливих верств населення – малозабезпечених сімей, 

одиноких матерів, дітей-сиріт, сімей, на утриманні яких є діти – інваліди та 

одиноких перестарілих громадян, з надання пільг ветеранам війни, ветеранам 

військової служби та органів внутрішніх справ, особам, постраждалим 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. На постійному контролі знаходиться 

питання недопущення заборгованості з оплати праці  та скорочення робочих 

місць. 

 

 



Державна допомога сім’ям з дітьми  

 

Вид допомоги Кількість 

сімей(осіб), які 

звернулись за 

допомогою з 

початку року 

Нараховано 

одержувачам 

допомоги з 

початку року 

(тис. грн.) 

1. Допомога по вагітності і пологах 124 202,0 

2. Одноразова допомога при 

народженні дитини 

198 17173,1 

3. По догляду за дитиною до 3-х 

річного віку 

0 154,0 

4. На дітей одиноким матерям 524 3134,4 

5. Дітям, що знаходяться під 

опікою 

25 725,7 

6. Тимчасова допомога на дітей, 

батьки яких відмовляються від 

сплати аліментів 

19 75,5 

Всього допомог сім’ям з дітьми:        890 21464,7 

 

 

 

Інші види державної допомоги 

Вид допомоги Кількість сімей 

(осіб), які 

звернулись за 

допомогою з 

початку року 

Нараховано 

одержувачам 

допомоги з 

початку року 

(тис. грн.)  

Державна соціальна допомога 

малозабезпеченим сім’ям  

1824 29866,3 

Допомога інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам 

50 3771,0 

По догляду за психічно хворими 94 1048,4 

Прийомна сім’я 4 537,9 

По догляду за інвалідами I групи та 

перестарілими особами, які досягли 

80-ти річного віку 

123 82,9 

Допомога інвалідам загального 

захворювання  

49 864,0 

Всього: 2144 36170,5 

 

Станом на 1 липня 2016 року на обліку перебувало 16 внутрішньо 

переміщених сімей (28 осіб). На виплату  щомісячної  адресної допомоги на 

проживання таких сімей з початку року перераховано 96,7 тис. грн. 



Впродовж І півріччя 2016 року відбулося 13 засідань комісії з питань 

призначення державної  соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 

надання субсидій та пільг.  

         За січень-червень  2016 року  надійшло 1907 звернень про призначення 

субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,  

придбання скрапленого газу і твердого палива на 2016 рік. Призначено субсидії 

536 сім’ям  на тверде паливо і скраплений газ на суму 1021,8 тис. грн., на 

житлово-комунальні послуги (електроенергію) – 105,7 тис. грн. З початку року 

перераховано 833,7 тис.грн. для виплати субсидії на тверде паливо і 

скраплений газ готівкою 678 сім’ям, для відшкодування витрат на оплату  

житлово-комунальних послуг  (електроенергії) 47,8 тис.грн.  

Станом на 01.07.2016 року в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі осіб, які мають право на пільги, зареєстровано 5177 пільговиків, з яких 

711 ветеранів війни, 410 ветеранів праці, 14 ветеранів військової служби та 

органів внутрішніх справ, 81 особа, які постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС, 

1534 дітей війни, 107 пенсіонерів  з числа педагогічних і медичних працівників, 

1160 багатодітних сімей та дітей з багатодітних сімей та 1159 інших категорій 

пільговиків. 

Впродовж шести місяців 2016 року забезпечено санаторно-курортними 

путівками два ветерана війни та два інваліда загального захворювання. Два 

учасника бойових дій з числа осіб, які брали безпосередню участь у проведенні 

антитерористичної операції, пройшли психологічну реабілітацію в лікувально-

оздоровчих закладах країни.  
Проведено аналіз стану виконання Комплексної програми заходів з 

легалізації заробітної плати в Івано-Франківській області на 2016 рік, 

відповідно до якої  впродовж звітного періоду поточного року залучено до 

реєстрації  34  робочих місця, легалізовано заробітну плату в сумі 59,6 тис.грн. 

Із числа підприємств району, де існують несприятливі умови праці, здійснено  

атестацію  робочих місць на 15 підприємствах, проатестовано 84 робочих 

місця.  

 

 

Заступник голови районної 

державної адміністрації                                                       Світлана Уршеджук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(П’ята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   27   вересня   2016 року 

селище Верховина  

 

Про інформацію райдержадміністрації 

про проведену роботу з розвитку 

туристичної галузі у Верховинському 

районі та її перспективи 

 

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

Україні», 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 (Ю.Ванджурак) та розглянувши 

інформацію райдержадміністрації про проведену роботу з розвитку 

туристичної галузі у Верховинському районі та її перспективи, районна рада 
 

вирішила: 
 

1. Інформацію райдержадміністрації про проведену роботу з розвитку 

туристичної галузі у Верховинському районі та її перспективи взяти до відома 

(додається). 

2. Рекомендувати голові районної державної адміністрації О.Лютому 

проводити відповідну роботу для розвитку туристичної галузі у 

Верховинському районі, а саме: 

- для розвитку туристичного потенціалу Верховинського району 

розробити інформаційно-довідкові матеріали, банери, тощо про туристичні 

об’єкти у районі та відпочинково-рекреаційні місця; 

- подати пропозиції щодо збільшення фінансування на реалізацію заходів 

районної програми розвитку туризму в Верховинському районі на 2013-2020 

роки; 

- проводити популяризацію Верховинського району як – край де 

вирощується екологічно чиста продукція. 

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 

(П’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27  вересня   2016 року 

селище Верховина  

Про забезпечення дотримання 

правил експлуатації, утримання 

доріг і мостів у Верховинському районі 
 

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.. 16,19,20 Закону України «Про автомобільні дороги», Закону 

України «Про автомобільний транспорт», Закону України «Про дорожній рух», 

постанови КМУ від 27.07.2007 року №879 «Про заходи щодо збереження 

автомобільних доріг загального користування», Закону України «Про 

Національну поліцію», враховуючи постанову КМУ від 21.10.2015 року №869 

«Про внесення змін до пункту 22.5 Правил дорожнього руху», Технічні правила 

ремонту і утримання доріг та вулиць населених пунктів затверджених наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 14.02.2012 року №54 та беручи до уваги звернення 

Красницької, Бистрецької та Зеленської сільських рад , районна рада  
 

вирішила: 
 

1. Начальнику філії «Верховинська ДЕД» М.Ватаманюку провести 

роботу по встановленню на дорогах загального користування місцевого 

значення та перед в’їздом на дерев’яні мости обмежувальні знаки, які 

забороняють рух транспортних засобів, у яких фактичне навантаження на вісь 

понад 7 т або фактичною масою понад 24 т . 

2. Органам місцевого самоврядування району та Верховинському 

відділенню поліції Косівського відділу поліції: 

2.1. Уразі недотримання діючих норм нормативно-правових актів 

обмежувати або забороняти рух транспортних засобів у яких фактичне 

навантаження на вісь або фактична маса перевищують норми визначені для них 

державними стандартами. 

2.2. Проводити роз’яснювальну роботу серед підприємців-

деревообробників, лісгоспів, водіїв транспортних засобів, щодо дотримання 

умов проїзду і відповідальності за завдані збитки через засоби 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 

(П’ята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   27  вересня  2016 року 

селище Верховина  

 

Про звернення районної ради 

щодо необхідності впровадження  

в Україні Єдиної державної системи 

моніторингу 

 

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши лист Всеукраїнського Громадського об’єднання 

«Інноваційний фонд народна ініціатива», 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 (Ю.Ванджурак) 

районна рада  
 

вирішила: 
 

1. Схвалити текст звернення щодо необхідності впровадження в Україні 

Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, 

транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і 

комунальні послуги до Президента України Порошенка П.О., Голови Верховної 

Ради України Парубія А.В. та Прем'єр-міністра України Гройсмана В.Б. 

(додається). 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

 

 

    Голова районної ради         Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 



 

Президенту України 

Порошенку П.О. 
 

Голові Верховної Ради України 

Парубію А.В. 
 

Прем'єр-міністру України 

Гройсману В.Б. 

 

ЗВЕРНЕННЯ 
 

       В умовах кризових явищ в Україні, зростання цін на енергоресурси, 

надмірної енергоємності економіки, критичного стану житлово-комунального 

господарства, украй важливим є отримання Президентом України, Верховною 

Радою України та Кабінетом Міністрів України достовірної інформації щодо 

фактичного стану справ в енергетичному комплексі і житлово-комунальному 

господарстві для прийняття виважених законодавчих та управлінських рішень. 

      Відсутність державного інструменту отримання такої оперативної 

достовірної інформації не дозволяє своєчасно виявити і попередити  

необ’єктивне зростання цін та тарифів на споживчі і промислові товари, 

послуги з енерго-, тепло- і водопостачання, що призводить до необ’єктивної 

оцінки енергетичного забезпечення України, а також до збільшення вартості 

енергоресурсів і, відповідно, до зростання їх грошової складової в формуванні 

собівартості внутрішнього валового продукту, що є загрозою національній 

безпеці держави. 

Впровадження в Україні ЄДСМ як сучасної, об’єктивної, постійно діючої 

державної інформаційно-комунікаційної системи, які успішно функціонують у 

країнах з розвинутою ринковою економікою та в країнах Східної Європи і 

Балтії, дозволить, зокрема, сформувати об’єктивний зведений енергетичний 

баланс держави, що забезпечить суттєвий позитивний вплив на рівень 

економічної, соціальної, енергетичної та екологічної безпеки держави. 

    З метою впровадження такого державного інструменту на розгляд Верховної 

Ради України народними депутатами України Кіршем О.В., Капліним С.М.,  

Мусієм О.С.,  Макар’яном Д.Б.,  Матвієнком А.С.,  Шиньковичем А.В. та 

Юрчишиним П.В. внесено доопрацьований проект Закону України “Про 

Єдину державну систему моніторингу виробництва, постачання, 

транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і 

житлово-комунальні послуги”       (реєстр. № 4844). 

   Звертаємось до Вас, з проханням підтримати та прискорити прийняття 

проекту Закону України “Про Єдину державну систему моніторингу 

виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-

енергетичні ресурси і комунальні послуги”. 

 

Прийнято на п’ятій сесії Верховинської 

районної ради сьомого демократичного 

скликання  27  вересня  2016 року 
 



                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(П’ята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   27  вересня   2016 року 

селище Верховина  

 

Про підтримку рішення 

Тисменицької районної ради 

від 27.07.2016 року 

“Про звернення районної ради” 
  

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, враховуючи рекомендації 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 (Я.Кікінчук), 

районна рада 

в и р і ш и л а :  

1. Підтримати рішення Тисменицької районної ради від 27.07.2016 “Про 

звернення районної ради” (додається). 

2. Рішення надіслати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. 

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 

(П’ята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   27  вересня   2016 року 

селище Верховина  

 

Про підтримку рішення 

Житомирської  районної ради 

“Про звернення до Президента України, 

Верховної Ради України, 

депутатам ВРУ від Житомирської області, 

Кабінету Міністрів України 

та головам районних рад України” 
  

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, 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 (Ю.Ванджурак), районна рада 

в и р і ш и л а :  

1. Підтримати рішення Житомирської районної ради від 29.04.2016 №71 

“Про звернення до Президента України, Верховної Ради України, 

депутатам ВРУ від Житомирської області, Кабінету Міністрів України та 

головам районних рад України” щодо внесення змін до законодавства 

України та виділення коштів з державного бюджету на відшкодування 

витрат на перевезення пільгових категорій громадян (додається). 

2. Рішення надіслати Президенту України, Верховній Раді України, 

Кабінету Міністрів України, народному депутату України Ю.Солов’ю . 

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 

(П’ята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   27  вересня   2016 року 

селище Верховина  

 

 

Про виконання рішення районної 

ради від 21.04.2016 року «Про 

депутатський запит В.Пугальського» 

 

 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад», районна рада 
 

вирішила: 
 

1. Інформацію головного лікаря Верховинської ЦРЛ М.Ілюка щодо 

надання інформації з фінансових та кадрових питань взяти до уваги 

(додається). 

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

В.Пугальського» зняти з контролю. 

 

 

 

Голова районної ради          Іван Шкіндюк 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(П’ята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   27  вересня   2016 року 

селище Верховина  

 

 

Про виконання рішення районної 

ради від 26.01.2016 року «Про 

депутатський запит М.Жикаляка» 

 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад», районна рада 
 

вирішила: 
 

1. Інформацію директора ДП «Гринявське лісове господарство» 

Р.Стефанюка щодо вирубки лісів на території сіл Барвінків та Хороцеве 

всупереч мораторію на рубки головного користування на період 2011-2021 рр. 

взяти до уваги (додається). 

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

М.Жикаляка» зняти з контролю. 

 

 

 

Голова районної ради          Іван Шкіндюк 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(П’ята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   27  вересня   2016 року 

селище Верховина  

 

 

Про виконання рішення районної 

ради від 26.01.2016 року «Про 

депутатський запит В.Пугальського» 

 

 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад», районна рада 
 

вирішила: 
 

1. Інформацію голови Верховинської районної державної адміністрації 

О.Лютого щодо підготовки кошторисних пропозицій сільських рад на 

безоплатній основі працівниками управління житлово-комунального 

господарства та будівництва РДА взяти до уваги (додається). 

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

В.Пугальського» зняти з контролю. 

 

 

 

Голова районної ради          Іван Шкіндюк 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


