
V сесія ІІ пленарне засідання 24.11.2016 
 

Порядок денний: 
 

1. Про звернення районної ради щодо врегулювання ситуації з 

визначення статусу села Устеріки Верховинського району.  

 

2. Про виконання Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку району за 9 місяців 2016 року.  

 

3. Про підсумки виконання районного бюджету за 9 місяців 2016 року. 

 

4. Про звернення районної ради. 

 

5. Про затвердження Положення про присвоєння почесного звання 

«Майстер народної творчості Верховинщини». 

 

6. Про звільнення від оплати за перебування у Верховинській ЗОШ-

інтернат І-ІІІ ступенів. 

 

7. Про присвоєння Перехреснянській ЗОШ І-П ступенів імені видатного 

педагога і громадського діяча Гуцульщини Михайла Вахнюка. 

 

8. Про виконання рішення районної ради від 26.02.2016 «Про 

депутатський запит В.Маротчака». 

 

9. Про виконання рішення районної ради від 21.04.2016 «Про 

депутатський запит В.Комана». 

 

10. Про виконання рішення районної ради від 21.04.2016 «Про 

депутатський запит В.Комана». 

 

11. Про надання дозволу на самостійне ведення бухгалтерського обліку 

комунальними загальноосвітніми, позашкільними закладами 

Верховинського району. 

 

12. Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет 

на 2016 рік». 

 

13. Про присвоєння почесного звання «Майстер народної творчості 

«Верховинщини»». 

 

14. Про надання згоди на вступ до Асоціації органів місцевого 

самоврядування гірських районів України «Карпатський Форум 

народовладдя». 

15. Про звільнення Янків О.Т. 

 



16. Про звернення громади села Ільці. 

 

17. Про депутатський запит В.Ватаманюка, В.Комана, Ю.Федорчука. 

18. Про депутатський запит І.Маківничука 

19. Про депутатський запит М.Мартищук. 

20. Про депутатський запит М.Нечая. 

21. Про депутатський запит В.Зеленчука. 

22.  Про депутатський запит М.Зеленчука. 

23. Про депутатський запит М.Зеленчука. 

24. Про депутатський запит В.Кравець. 

25.  Про депутатський запит В.Комана. 

26. Про депутатський запит Ю.Федорчука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      
 

 

 

 



 

 

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  24 листопада 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 21.10.2016 року №318-10/2016 «Про внесення 

змін до обласного бюджету на 2016 рік» та №320-10/2016 «Про фінансування 

природоохоронних заходів за рахунок понадпланових надходжень у 2016 

році до обласного фонду охорони навколишнього середовища», 

розпорядження обласної державної адміністрації від 06.10.2016 року №684/7-

2016 «Про внесення змін до розпорядження облдержадміністрації від 

21.07.2016 р. №508»,   і враховуючи рекомендації постійної комісії районної 

ради з питань бюджету, фінансів і податків від 25.10.2016 року №30, від 

11.11.2016 року №31, від 17.11.2016 року №32 та від 22.11.2016 року №33, 

районна  рада  

вирішила: 

 

         1. Розглянувши підсумки виконання районного бюджету за 10 місяців 

2016 року, збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету на суму 398217 гривень за кодом бюджетної класифікації 11010100 

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

доходів платника податку у вигляді заробітної плати» та спрямувати їх 

головним розпорядникам бюджетних коштів: 

       1.1  Районній державній адміністрації – 84000 гривень, з них: 

        - на реалізацію заходів Програми запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій та підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби 

Верховинського району до дій за призначенням  - 10000 гривень за КФКВ 

250344 КЕКВ 2620 для придбання аварійно-рятувального обладнання; 

       - на реалізацію заходів Програми підвищення ефективності системи 

державного управління народногосподарським комплексом району – 25000 

гривень за КФКВ 250344 КЕКВ 2620; 

 



         - для придбання матеріалів для заміни водо-каналізаційної системи 

Верховинського поліклінічного відділення – 49000 гривень за КФКВ 080101 

КЕКВ 2210. 

          1.2  Фінансовому управлінню районної державної адміністрації – 

235217 гривень, з них: 

         1.2.1 На реалізацію заходів Програми соціально-економічного розвитку 

сільських населених пунктів району, внісши відповідні зміни до плану 

заходів Програми – 93000 гривень для подальшого спрямування субвенцій 

місцевим бюджетам: 

         - 81000 гривень за КФКВ 250380 КЕКВ 2620, з яких: 55000 гривень - 

субвенція Красноїльському сільському бюджету на облаштування 

приміщення (спальні та ігрової кімнати третьої групи дітей) у 

Красноїльському дитячому садочку «Дударик» та 26000 гривень – субвенція 

Верхньоясенівському сільському бюджету для сплати держмита та послуг 

нотаріуса за продаж частини адмінприміщення Верхньоясенівської сільської 

ради;  

          - 12000 гривень за КФКВ 250380 КЕКВ 3220 - субвенція Гринявському 

сільському бюджету для виготовлення державного акту земельної ділянки 

для Гринявського ДНЗ «Вишиваночка», передавши зазначені призначення до 

спеціального фонду (бюджету розвитку) районного бюджету. 

         1.2.2 На проведення співфінансування інвестиційного проекту 

«Адмінбудівля фінансового управління Верховинського району на 12 

працюючих по вул. І.Франка в смт. Верховина, Івано-Франківської області» - 

142217 гривень за КФКВ 150122 КЕКВ 3122, передавши їх до спеціального 

фонду (бюджету розвитку) районного бюджету. 

       1.3 Відділу освіти районної державної адміністрації – 49000 гривень за 

КФКВ 070201 КЕКВ 3110 для придбання шкільних підручників учням 4-х та 

7-х класів, передавши зазначені призначення до спеціального фонду 

(бюджету розвитку) районного бюджету. 

        1.4. Відділу культури і мистецтв районної державної адміністрації – 

30000 гривень за КФКВ 110204 КЕКВ 2210  для облаштування приміщення  

клубу села Віпче. 

        2. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету за кодом бюджетної класифікації 41020600 «Стабілізаційна 

дотація» на суму 5 000 000 гривень. 

        3. Збільшити бюджетні призначення головних розпорядників коштів 

районного бюджету на суму 5 000 000 гривень, в тому числі: 

        3.1. Відділу освіти райдержадміністрації – 1679900 гривень (КФКВ 

070101 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 2111, 2120 – 1305600 грн., КФКВ 

070401 «Позашкільні заклади освіти» КЕКВ 2111, 2120 – 184000 грн., КФКВ 

070802 «Методична робота та інші заходи у сфері освіти» КЕКВ 2111,2120 – 

35100 грн., КФКВ 070804 «Централізовані бухгалтерії» КЕКВ 2111, 2120 –

27400 грн., КФКВ 070805 «Групи централізованого господарського 

обслуговування»  КЕКВ 2111, 2120 –10500 грн., КФКВ 130107 «Утримання  

дитячо-юнацьких спортивних шкіл» КЕКВ 2111, 2120 –117300 грн.). 

             3.2. Відділу культури і мистецтв  райдержадміністрації – 984600 

гривень (КФКВ 110201 «Бібліотеки» КЕКВ 2111, 2120 – 281000 грн., КФКВ 



110202 «Музеї і виставки»  КЕКВ 2111,2120 – 6600 грн., КФКВ 110204 

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

2111,2120 –390000 грн., КФКВ 110205 «Школи естетичного виховання дітей»  

КЕКВ 2111,2120 –270000 грн., КФКВ 110502 «Інші культурно – освітні 

заклади та заходи»  КЕКВ 2111,2120 –37000 грн.). 

              3.3. Районної державної адміністрації – 2335500 гривень (КФКВ 

080101 «Лікарні» КЕКВ 2111,2120 – 1752800 грн., КФКВ 080300 

«Поліклініки та амбулаторії» КЕКВ 2111, 2120 – 85200 грн., КФКВ 080600 

«Фельдшерсько – акушерські пункти» КЕКВ 2111, 2120 – 162000 грн., КФКВ 

091204 «Територіальні центри» КЕКВ 2111,2120 –236000 грн., КФКВ 091101 

«Районні центри соціальних служб для дітей, сім»ї та молоді» КЕКВ 

2111,2120 – 99500 грн.). 

    4. Збільшити обсяг дохідної частини 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 1360000 гривень та  

відповідно планові призначення головного розпорядника бюджетних коштів 

– фінансового управління районної державної адміністрації за КФКВ 250366 

КЕКВ 2620 для спрямування субвенції місцевим бюджетам:  

 - Білоберізькій сільській раді об»єднаної територіальної громади  – 

1000000 гривень для фінансування наступних об’єктів: 

         - капітальний ремонт (заміна вікон) ЗОШ І ст. в селі Барвінків – 40746 

гривень; 

- облаштування внутрішніх санвузлів у ЗОШ І ст. в селі Барвінків – 

58000 гривень; 

- капітальний ремонт вуличного освітлення села Барвінків – 100000 

гривень; 

- капітальний ремонт вуличного освітлення села Хороцево – 150000 

гривень; 

- капітальний ремонт дитячого дошкільного закладу «Теремок» в селі 

Білоберізка – 270000 гривень; 

- придбання меблів для пришкільного інтернату Білоберізької ЗОШ І-

ІІІ ст. – 48000 гривень; 

- облаштування внутрішніх санвузлів пришкільного інтернату 

Білоберізької ЗОШ І-ІІІ ст.- 92000 гривень; 

- капітальний ремонт приміщення МПО в селі Білоберізка – 241254 

гривень; 

 - Верховинській селищній раді – 65000 гривень для проведення 

капітального ремонту однієї вікової групи ДНЗ «Сонечко»; 

           - Ільцівській сільській раді – 295000 гривень для проведення 

капітального ремонту даху спорткомплексу в селі Ільці. 

         5.   Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету по коду 41035000 « Інші субвенції»  на суму 2000 гривень та 

відповідно кошторисні призначення головного розпорядника коштів 

районного бюджету – управління праці та соціального захисту населення 

районної державної адміністрації на суму 2000 гривень за КФКВ 090412 



КЕКВ 2730 для надання матеріальної допомоги жительці селища Верховина 

Палійчук Г.В. на відновлення літньої кухні, пошкодженої пожежею. 

        6. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету за кодом бюджетної класифікації 41031000 «Субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового 

палива і скрапленого газу» в сумі 1810000 гривень та відповідно збільшити 

кошторисні призначення головного розпорядника коштів районного бюджету 

– управління праці та соціального захисту населення районної державної 

адміністрації «Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання 

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

090406  КЕКВ 2730 в сумі 989963 гривень, КФКВ 090205 КЕКВ 2730 в сумі 

5037 гривень, КФКВ 090216 КЕКВ 2730 в сумі 102657 гривень, КФКВ 

090202 КЕКВ 2730 в сумі 464000 гривень, КФКВ 090211 КЕКВ 2730 в сумі 

240000 гривень, КФКВ 090208 КЕКВ 2730 в сумі 8343 гривень. 

          7. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного 

бюджету за кодом бюджетної класифікації 41035000 «Інші субвенції» на 

суму 1770792 гривень та відповідно збільшити бюджетні призначення 

головних розпорядників коштів районного бюджету: 

           -  фінансового управління районної державної адміністрації на суму 

1495000 гривень за КФКВ 250380 КЕКВ 3220 для подальшого спрямування 

субвенції Пробійнівському сільському бюджету на проведення капітального 

ремонту дитячого садка в с. Пробійнівка; 

           -  районної державної адміністрації на суму 275792 гривень, з них: 

           - за КФКВ 150101 КЕКВ 3110 – 100000 гривень для придбання котла 

стального трьохходової серії ARS (BRS 600 Comfort BM) для Верховинської 

центральної районної лікарні; 

           - за КФКВ 240601 КЕКВ 3142 – 175792 гривень для проведення 

реконструкції системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж та 

споруд на них в стаціонарному відділенні територіального центру для 

постійного проживання громадян с. Красноїлля. 

           8. Зменшити обсяг дохідної частини 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 600000 гривень та  

відповідно планові призначення головного розпорядника бюджетних коштів 

- відділу освіти районної державної адміністрації за КФКВ 150122 КЕКВ 

3132, передбачені на влаштування спортивного майданчика Білоберізької 

ЗОШ І-ІІІ ст. Білоберізької об»єднаної територіальної громади. 

          9. Зменшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету за кодом бюджетної класифікації 41035800 «Субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання виплату державної 

соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним 

батькам на надання соціальних послуг» в сумі 44000 гривень та відповідно 

зменшити кошторисні призначення головного розпорядника коштів 

районного бюджету – управління праці та соціального захисту населення 



районної державної адміністрації «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання виплату державної соціальної допомоги на 

дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового 

забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам на надання 

соціальних» за КФКВ 070303 КЕКВ 2730 в сумі 44000 гривень. 

          10.  Збільшити планові призначення головного розпорядника 

бюджетних коштів – районної державної адміністрації по спеціальному 

фонду районного бюджету на суму 31000 гривень за КФКВ 180404 КЕКВ 

4113 на фінансування заходів Районної програми підтримки підприємництва 

для надання безвідсоткових кредитів підприємцям району, за рахунок 

коштів, повернених підприємцями району за надання безвідсоткового 

кредиту на реалізацію бізнес-проекту.  

         11. Зменшити кошторисні призначення головного розпорядника коштів 

районного бюджету – управління праці та соціального захисту населення 

районної державної адміністрації за КФКВ 090302 КЕКВ 2730 в сумі 80000 

гривень, КФКВ 090304 КЕКВ 2730 в сумі 701628 гривень, та відповідно 

збільшити кошторисні призначення головного розпорядника коштів 

районного бюджету – управління праці та соціального захисту населення 

районної державної адміністрації за КФКВ 091300 КЕКВ 2730 в сумі 181628 

гривень, КФКВ 090306 КЕКВ 2730 в сумі 600000 гривень. 

12. Зменшити кошторисні призначення головного розпорядника коштів 

районного бюджету -  районної ради за КФКВ 010116, КЕКВ 2240 в сумі 

45000 гривень, та збільшити  призначення за КФКВ 010116 КЕКВ 3110 

передавши їх до спеціального фонду (бюджету розвитку). 

          13. Міжбюджетні трансферти в сумі 27256 гривень у вигляді іншої 

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

бюджетів: 

          - субвенцію з загального фонду Ільцівського сільського бюджету в сумі 

8056 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 Ільцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та 

Великоходацької ЗОШ І-ІІ ступенів;   

       - субвенцію з загального фонду Бистрецького сільського бюджету в сумі 

15000 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 1-9 класів  Бистрецької ЗОШ І-ІІ ступенів;   

       - субвенцію з загального фонду Зеленського сільського бюджету в сумі 

4200 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 Зеленської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Укласти договори між Верховинською районною радою та  

Ільцівською, Зеленською і Бистрецькою сільськими радами про передачу 

коштів між бюджетами. 



         14. Районній державній адміністрації внести зміни до кошторисних 

призначень центральної районної лікарні за спеціальним фондом зменшивши 

планові призначення по КФКВ 080101 КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт» в 

сумі 31200 гривень та спрямувати за КФКВ 080101 КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг крім комунальних» в сумі 31200 гривень. 

         15. Зменшити планові призначення коштів головного розпорядника 

бюджетних коштів - районної державної адміністрації, передбачені на 

реалізацію заходів Екологічної програми «Виготовлення контейнерів для 

сміття» на 2016 рік по КФКВ 250404 КЕКВ 2240 в сумі 65000 гривень, 

відповідно збільшивши їх по головних розпорядниках бюджетних коштів:   

           -  фінансовому управлінню районної державної адміністрації - 25000 

гривень для збільшення асигнувань резервного фонду районного бюджету за 

КФКВ 250102 КЕКВ 9000; 

 - відділу освіти районної державної адміністрації – 40000 гривень для 

придбання опалювального котла Устеріківському ДНЗ «Вишиванка» за 

КФКВ 150101 КЕКВ 3110, передавши зазначені призначення до спеціального 

фонду (бюджету розвитку) районного бюджету. 

          16. Зменшити планові призначення коштів головного розпорядника 

бюджетних коштів - районної державної адміністрації, передбачені на 

реалізацію заходів районної програми «Приписки та призову на військову 

службу на 2016 рік» за КФКВ 250344 КЕКВ 2620 в сумі 12000 гривень, 

відповідно збільшивши їх по КФКВ 250404 КЕКВ 2220 для придбання 

медичних виробів. 

          17.  Зменшити планові призначення коштів головного розпорядника 

бюджетних коштів - районної державної адміністрації, передбачені на 

реалізацію заходів Цільової програми фінансування мобілізаційних заходів у 

Верховинському районі за КФКВ 250404 КЕКВ 2210 в сумі 60000 гривень, 

спрямувавши їх на реалізацію заходів Комплексної цільової соціальної 

програми розвитку цивільного захисту населення та території 

Верховинського району від надзвичайних ситуацій природного і 

техногенного характеру за КФКВ 210105 КЕКВ 2210 для поповнення 

районного матеріального резерву. 

         18.   Зменшити кошторисні призначення по головному розпоряднику 

коштів районного бюджету – районній раді за КФКВ 010116 КЕКВ 2240 в 

сумі 50000 гривень та спрямувавши їх   головному розпоряднику коштів 

районного бюджету – районній державній адміністрації за КФКВ 091101 

КЕКВ 2210 в сумі 20000 гривень для придбання матеріалів, та КЕКВ 2240 в 

сумі 30000 гривень  для  проведення   поточного  ремонту приміщення 

Верховинського районного центру соціальних служб для дітей, сім’ї та 

молоді. 

         19. 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. 

         20. 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  24  листопада 2016 року 

селище Верховина 
 

Про підсумки виконання  

районного   бюджету  

за  9 місяців   2016 року 
 

Районний бюджет за 9 місяців 2016 року  по доходах виконано на 99,2 

відсотка (при уточненому плані – 189933,7 тис.грн., фактично надійшло 

доходів – 188417,2 тис.грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 99,3 

відсотка (при  уточненому плані – 185712,1 тис.грн., фактично надійшло до 

райбюджету – 184403,4 тис.грн.) та спеціальний фонд  - на 95,1 відсотка (при 

уточненому  плані –  4221,6 тис.грн., фактично надійшло – 4013,6 тис.грн.). 

Власних  надходжень до загального фонду  районного бюджету 

поступило в сумі 12242,0 тис.гривень, що складає 103,7 відсотка до 

уточненого плану на звітний період (11806,2 тис.грн.), що більше 

відповідного періоду минулого року на 3830,7 тис.гривень, або приріст 

складає 45,5 відсотка. 

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

відсотків  до уточненого плану на звітний період. 

Субвенцій з Державного  та обласного бюджетів надійшло до загального 

фонду бюджету –  165100,9 тис.гривень і  становить 98,9 відсотка  до 

уточненого плану   ( 166845,4 тис.грн.) та до спеціального фонду – 2455,3 

тис.грн., або 70,7 відсотка до уточненого плану(3475,3 тис.грн.) 

Видаткова частина районного бюджету  за січень - вересень цього року  

виконана по загальному фонду в сумі 182331,0 тис.гривень, що становить 97,7 

відсотка до уточненого плану на звітний період (186588,3 тис.грн.). По 

спеціальному фонду використано 3717,1 тис.гривень, або на 32,7 відсотка до 

уточненого плану на звітний період цього року (11378,5 тис.грн.).  

Заборгованість із оплати праці працівникам бюджетної сфери станом на 

1 липня поточного року складала 3223,1 тис.гривень. 

З резервного фонду районного бюджету спрямовано за 9 місяців 2016 

року – 80,0 тис.гривень. 

В звітному періоді в першу чергу здійснювались видатки на заробітну 

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

Виходячи з вищенаведеного, районна рада 

                                               

 



вирішила: 

 

        1. Інформацію фінансового управління райдержадміністрації про 

підсумки виконання районного бюджету  за  9 місяців 2016 року взяти до 

уваги (додається). 

       2. Затвердити : 

- звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців  2016 року (додаток 

№1); 

- перелік розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з якими 

виділено кошти з резервного фонду районного бюджету за ІІІ квартал 2016 

року ( додаток №2). 

3.  Керівникам  бюджетних  установ,  сільським  і  селищному  головам 

вжити заходів щодо дотримання штатно - кошторисної дисципліни, 

раціонального використання бюджетних коштів, мобілізації доходних 

джерел до загального та  спеціального фондів бюджету з метою забезпечення 

планових річних показників. 

        4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

 

 

 

 

Голова районної ради                                                               Іван Шкіндюк  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Довідка 

про виконання бюджету Верховинського району  

 за 9 місяців  2016 року 

 

 

Зведений бюджет  району за 9 місяців 2016 року по доходах  виконано  

на  100,2 відсотка (при уточненому  плані – 199579,0 тис. грн., фактично 

надійшло до бюджету  району – 200012,6 тис. грн.), з яких загальний фонд 

бюджету - на 100,3 відсотка  (при  уточненому плані – 194635,5 тис. грн., 

фактично надійшло – 195158,7 тис.грн.) та спеціальний фонд  - на 98,2 

відсотка (при уточненому  плані –  4943,5 тис. грн., фактично надійшло –  

4853,9 тис. грн.). 

Виконання власних надходжень загального фонду бюджету  району за 

9 місяців  2016 року становить 22778,6 тис.гривень, що складає 111,1 

відсотка до уточненого плану (уточнений  план – 20510,9 тис.грн.). В 

порівнянні з  надходженнями за відповідний період минулого року, 

надходження зросли на 7746,1 тис.гривень, або  приріст складає 51,5 

відсотка. 

Як свідчить динаміка надходжень до загального фонду бюджету 

Верховинського району (податкові та неподаткові надходження) найбільш 

вагомим дохідним джерелом бюджету  району є податок з доходів фізичних 

осіб, за рахунок якого сформовано 53,5 відсотка ресурсів загального фонду 

(без урахування трансфертів). Обсяги цього податку проти відповідного 

показника минулого року зросли на 3883,6 тис.гривень (з 8310,9 тис.грн. до 

12194,5 тис.грн.).   По інших платежах:  збільшились надходження  по 

акцизному податку  на 1573,5 тис.гривень, рентній платі за спеціальне 

використання лісових ресурсів -  921,7 тис.гривень та єдиному податку – 

685,1 тис.гривень та платі за землю  –  649,9 тис.гривень. 

 З джерел, які формують спеціальний фонд бюджету району, необхідно 

відмітити значне перевиконання затверджених планових показників по 

власних надходженнях бюджетних установ (при плані – 817,0 тис.грн., 

фактично поступило – 1667,5 тис.грн.), що більше відповідного періоду 

минулого року на 210,7 тис.гривень. 

На виконання п.2 розпорядження обласної державної адміністрації від 

06.04.2016 року № 201 «Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів 

області, дотримання жорсткого режиму економії та посилення фінансово-

бюджетної дисципліни на 2016 рік» інформуємо, що районною державною 

адміністрацією прийнято розпорядження  від 13.04.2016 року № 117 «Про 

заходи щодо наповнення місцевих бюджетів району, дотримання жорсткого 

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

та розроблено ряд заходів. 

За рахунок  вжитих заходів відповідними службами району  за 9 

місяців до бюджету району додатково мобілізовано 211,6 тис.гривень 

власних надходжень. 

 

 



 

Рівень виконання  місцевими радами планових показників   

за  9   місяців 2016 року по податкових та неподаткових 

надходженнях  загального фонду бюджетів  наведено нижче: 

 (відс.) 

 

 

 

Податковий борг станом на 01.10.2016 року до загального та 

спеціального фондів місцевого бюджету становить 1054,9 тис.гривень. В 

розрізі платежів: по податку  на доходи фізичних осіб – 18,0 тис.гривень,  по 

податку на прибуток - 49,5 тис.гривень, по платі за землю – 845,1 тис. 

гривень (найбільше підприємство - боржник  ТзОВ «Верховинська лісова 

компанія», борг якого становить 254,3 тис.грн.), єдиному податку – 115,3 тис. 

гривень, інших надходженнях – 27 тис.гривень. 



Базової дотації надійшло в сумі 7207,2 тис.гривень, що становить 100 

відсотків  до уточненого плану на звітний період. 

Субвенцій з Державного  та обласного бюджетів надійшло до 

загального фонду бюджету – 165026,2 тис. гривень і  становить 99,0 відсотка  

до уточненого плану. 

Питома вага джерел надходжень до загального фонду бюджету району 

наведена в слідуючій діаграмі: 

Власні доходи; 

22778,6; 11,7%

Базова та інші дотації; 

7353,9; 3,8%

Субвенція; 165026,2; 

84,5%

    

Районний бюджет по доходах виконано на 99,2 відсотка (при 

уточненому плані – 189933,7 тис.грн., фактично надійшло доходів – 188417,2 

тис.грн.). з яких загальний фонд бюджету - на 99,3 відсотка  (при  

уточненому плані – 185712,1 тис.грн., фактично надійшло до райбюджету – 

184403,4 тис.грн.) та спеціальний фонд  - на 95,1відсотка (при уточненому  

плані –  4221,6 тис.грн., фактично надійшло – 4013,6 тис.грн.). 

Власних  надходжень до загального фонду районного бюджету 

поступило в сумі 12242,0 тис.гривень, що складає 103,7 відсотка до 

уточненого плану на звітний період (11806,2 тис.грн.)., що більше 

відповідного періоду минулого року на 3830,7 тис. гривень, або приріст 

складає 45,5 відсотка. 

Зведений бюджет  району за 9 місяців  2016 року по видатках  виконано  

на  93,4 відсотка (при уточненому  плані – 210313,6 тис.грн.,  використано –   

195904,7 тис.грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 96,8 відсотка  (при  

уточненому плані –195916,8 тис.грн., фактично використано – 189567,3 тис. 

грн.) та спеціальний фонд  - на 44,0 відсотків (при уточненому  плані –  

14396,8 тис.грн., фактично використано – 6337,4 тис.грн.). 

У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг видатків 

загального фонду бюджету збільшився  на 24894,8 тис.гривень, або на 15,1 

відсотків.   

 

 

 



Динаміка видатків загального фонду бюджету Верховинського 

району на галузі соціально-культурної сфери 

за ІІІ квартал 2015 та 2016 років 

                                                                                                 тис. грн. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 35,5 

відсотка від обсягу бюджету, або 67186,6 тис.гривень, охорону здоров’я – 8,8 

відсотка  (16608,3 тис.грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 

46,8 відсотка (88724,8 тис.грн.), культуру – 2,9 відсотка (5416,6 тис.грн.), 

місцеве самоврядування – 3,6 відсотка (6852,6 тис. грн.). 

 

Структура видатків загального фонду бюджету   району   

за 9 місяців 2016 року                                                                                                                                                                                    
                              (тис.грн.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У ході виконання бюджету району першочергова увага приділялась 

фінансування захищених статтей видатків, на які за 9 місяців спрямовано 
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95,5 відсотка коштів загального фонду бюджету району, або 181072,4 

тис.гривень із загального обсягу видатків. 

Видаткова частина районного бюджету  за січень - вересень цього року  

виконана по загальному фонду в сумі 182331,0 тис.гривень, що становить 97,7 

відсотка до уточненого плану на звітний період (186588,3 тис.грн.). По 

спеціальному фонду використано 3717,1 тис.гривень, або на 32,7 відсотка до 

уточненого плану на звітний період цього року (11378,5 тис.грн.).  

  Фінансове управління райдержадміністрації здійснює щомісячний 

моніторинг виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 

13.04.2016 року  №117 в частині виконання заходів щодо збалансування 

місцевих бюджетів, економного й раціонального використання коштів та 

посилення фінансово - бюджетної дисципліни. На виконання п.2 

розпорядження обласної державної адміністрації від 06.04.2016 року №  201 

«Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів області, дотримання 

жорсткого режиму економії та посилення фінансово-бюджетної дисципліни 

на 2016 рік» інформуємо, що районною державною адміністрацією прийнято 

розпорядження  від 13.04.2016 року № 117 «Про заходи щодо наповнення 

місцевих бюджетів району, дотримання жорсткого режиму економії та 

посилення фінансово-бюджетної дисципліни на 2016 рік» та розроблено ряд 

заходів. 

З початку року бюджетними установами району за рахунок  не 

заповнення вакантних посад, обмеження виплат стимулюючого характеру,  

надання відпусток без збереження заробітної плати, удосконалення мережі 

бюджетних установ зекономлено бюджетних коштів у сумі 1235,9 

тис.гривень.   

Бюджетними установами району розроблено заходи з 

енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 30,0 тис.гривень та укладено 

договори  за кожним видом енергоносіїв, що споживаються бюджетними 

установами, у межах  установлених відповідним розпорядником бюджетних 

коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням економії коштів. 

Сума економії по тепло-енергоносіях за 9 місяців 2016 року склала  30,0 тис. 

гривень. 

За рахунок вільного залишку коштів спрямовано на оплату праці 

працівників бюджетних установ кошти в сумі  159,6 тис.гривень, оплату 

тепло-енергоносіїв – 15,0 тис.гривень. 

За рахунок додатково отриманих доходів на зарплату направлено 

1429,6 тис.гривень, на енергоносії – 49,0 тис.гривень. 

Бюджетними установами району розроблено заходи з 

енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 30,0 тис.гривень та укладено 

договори  за кожним видом енергоносіїв, що споживаються бюджетними 

установами, у межах  установлених відповідним розпорядником бюджетних 

коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням економії коштів.  

          В процесі виконання бюджету здійснюється постійний контроль за 

своєчасною виплатою заробітної плати працівникам бюджетних установ і 

розрахунків за енергоносії та комунальні послуги.  



           Заборгованість із оплати праці працівникам бюджетної сфери станом 

на 1 жовтня поточного року складала 3274,6 тис. гривень.  

          Керівниками установ не внесено зміни до штатних розписів бюджетних 

установ щодо приведення штатної чисельності працівників  до фонду оплати 

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

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

надаються закладами освіти, культури, охорони здоров’я, соцзахисту 

населення.         

            Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету району 
на 01.10.2016 року становила 5442,0 тис.гривень, по спеціальному фонду – 
відсутня. Дебіторська та кредиторськаї  заборгованість по спеціальному 
фонду – відсутня. 
            З резервного фонду районного бюджету спрямовано з початку цього  
року – 80,0 тис.гривень. 
 
 
 

Начальник фінансового 

управління  райдержадміністрації                            Всеволод Ватаманюк 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                      Додаток №1 

                                                                                                        до рішення районної ради 

                                                                                                            від  24 листопада 2016 року 

Звіт 

про виконання районного бюджету                                                                                                           

за 9 місяців  2016 року          
                                                                                              (тис.грн.)                                                                                   

 

 

Код  платежу 

                 

                    

                         Найменування доходів 

Затверджено 

на  2016 рік з 

урахуванням 

змін 

Виконано за 

9 місяців  

2016 року 

  

Загальний фонд 

  

11010000 Податок на доходи  фізичних осіб 15013,4 12194,5 

11020200 Податок на прибуток підприємств і організацій , що 

належать до комунальної власності 

14,0 10,8 

21010000 Частина чистого прибутку, що вилучається до 

бюджету 

6,7 6,5 

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

22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та 

іншого майна, що знаходиться у комунальній 

власності 

80,0 13,9 

22010000 Плата за надання адміністративних послуг  5,2 

24060300 Інші надходження  3,2 1,7 

  

Разом  власних доходів 

 

15145,8 

 

 

12242,0 

41020100 Базова дотація 9609,7 7060,5 

 

41030000 Субвенції  223080,5 165100,9 

  

Разом доходів загального фонду 

 

247836,0 

 

184403,4 

 

21110000 Спеціальний фонд 

  

Надходження від відшкодування  втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва 

 

 

0,0 

 

 

21,8 

 

25000000 

 

Власні надходження бюджетних установ 995,0 1533,3 

50110000 Цільові фонди, утворені органами місцевого 

самоврядування  

0,0 3,2 

41030000 Субвенції з державного та обласного бюджетів 4125,3 2455,3 

  

Разом доходів спеціального фонду 

 

 

5120,3 

 

4013,6 

 Всього доходів загального і спеціального фондів  252956,3 188417,0 

  

Найменування видатків 

  



                                                                                                                                         

 

 

Начальник фінансового 

управління райдержадміністрації                Всеволод  Ватаманюк 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                              

 

Код 

функціональ

ної 

класифікації 

видатків 

 

 

Загальний фонд 

 

Затверджено 

на  2016 рік з 

урахуванням 

змін 

 

Виконано за 

9 місяців 

2016 року 

010000 Державне управління 2128,1 1172,2 

070000 Освіта 89680,1 67186,6 

080000 Охорона здоров'я 22465,9 16608,3 

090000 Соцзахист та соцзабезпечення 120224,1 88668,3 

110000 Культура і мистецтво 6250,1 5387,0 

120000 Засоби масової інформації 894,0 612,2 

130000 Фізкультура і спорт 1084,8 909,9 

160000 Сільське господарство 5,0 3,0 

210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха 

36,5 36,3 

250000 Видатки, не віднесені до основних груп 2113,4 1389,4 

  

Всього видатків загального фонду 

 

 

244882,0 

 

181973,2 

  

Спеціальний фонд 

 

  

070000 Освіта 2710,6 1040,2 

080000 Охорона здоров'я 684,8 466,6 

090000 Соцзахист населення 58,0 368,3 

110000 Культура і мистецтво 215,0 163,4 

130000 Фізична культура і спорт 0,0 14,2 

150000 Будівництво 4327,5 747,6 

170000 Транспорт, дорожнє 

господарство,зв»язок,телекомунікації та 

інформатика1675,1 

900,0 81,9 

240000 Цільові фонди 1675,1 459,4 

250000 Видатки не віднесені до основних груп 1056,2 375,5 

 Всього видатків спеціального фонду 11627,2 3717,1 

 Разом видатків загального і спеціального фондів 256509,2 185690,3 



                                                                                                                    Додаток № 2 

                                                                                                          до рішення районної ради 

                                                                                                          від  24 листопада 2016 року                                             

 

 

ПЕРЕЛІК 

розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з якими виділено 

кошти з резервного фонду районного бюджету за ІІІ квартал 2016 року 
 

№ 

п/п 

 

 

Назва установи, 

якій виділено 

кошти 

Дата і номер  

розпорядження 

 

 

Сума (грн.) 

 

Назва заходів, на які 

направлено кошти 

Згідно 

розпоря

дже ння 

Фак-

тично 

профі- 

нансо-

вано 

1. Районна 

державна 

адміністрація 

19.02.2016р.  №54 15000 15000 Матеріальна допомога:  

- жителю села Топільче Сав'юку 

Ф.І. на часткове відшкодування 

збитків, завданих пожежею- 5000 

грн.; 

- жительці с-ща Верховина 

Кубайчук Г.І. на відбудову 

житлового будинку, знищеного 

внаслідок пожежі – 5000 грн.; 

- жителю с-ща Верховина, 

присілок Підмагора Гаджуку 

Д.Д. на відбудову житлового 

будинку, знищеного внаслідок 

пожежі – 5000 грн. 

2. Районна 

державна 

адміністрація 

30.03.2016р. №99 3000 3000 Матеріальна допомога:  

-жительці с. Устеріки Танасійчук 

П.Т. на часткове відшкодування 

збитків, завданих пожежею – 

2000 грн.;   

- жителю с. Довгопілля 

Тимофійчуку І.М. на відбудову 

господарського комплексу, 

знищеного внаслідок пожежі - 

1000 грн.; 

3. Районна 

державна 

адміністрація 

23.05.2016р. №160 9000 9000 Матеріальна допомога:  

- жительці с.Зелене Мицканюк 

Г.І. на часткове відшкодування 

збитків, завданих пожежею – 

2000 грн.;   

- жителю с. Замагора 

Максим’юку Ю.Д. на відбудову 

господарської будівлі, знищеної 

внаслідок пожежі в сумі 2000 

грн.; 

 -жителю с-ща Верховина, 

Скоматчуку І.В. на відбудову 

житлового будинку, 

пошкодженого внаслідок пожежі 

– 2000 грн; 



-  жительці с. Буковець, присілок 

Черетів Гридзин Л.В. на 

відновлення житлового будинку, 

знищеного пожежею – 3000 грн. 

4. Районна 

державна 

адміністрація 

11.07.2016р. №222 8000 8000 Фінансування заходів по 

проведенню робіт з ліквідації 

зсуву та відновлення дорожнього 

полотна на ділянці автомобільної 

дороги Ільці - Буркут  

5. Районна 

державна 

адміністрація 

25.08.2016р. №276 18500 18500 Фінансування заходів по 

проведенню робіт з ліквідації 

наслідків стихії від 22.08.2016 

року на ділянках автомобільних 

доріг Гринява – Голошино, 

Устеріки – Пробійнівка  

6. Районна 

державна 

адміністрація 

25.08.2016р. №278 26500 26500 Матеріальна допомога:  

- жителю с.Зелене Мартищуку 

В.М. на відновлення житлового 

будинку, знищеного пожежею- 

3000 грн.;  

- жительці с. Хороцево Шпитко 

Н.М. на відновлення 

господарського комплексу та 

ремонту житлового будинку, 

який було знищено та пошкодь-

жено пожежею – 2000 грн.; 

 - жительці с. Гринява Несторук 

П.В. на відновлення 

господарської будівлі, знищеної 

пожежею – 2000 грн.; 

-  жителю с. Полянки Мегедин 

М.Ю. на відновлення 

господарського комплексу, 

знищеного пожежею – 2000 грн.; 

 - жителю с. Хороцево 

Михайлюку В.В.  на відновлення 

житлового будинку та 

господарського комплексу, який 

було пошкоджено та знищено 

пожежею – 2000 грн.; 

- жительці смт. Верховина 

Палійчук Г.В. на відновлення 

літньої кухні, пошкодженої 

пожежею – 2000 грн.; 

- жительці с. Голошино Петриняк 

Г.М. на ліквідацію наслідків 

стихії, яка відбулася 22.08.2016р. 

– 3000 грн.; 

- жителю с. Голошино Петриняку 

М.Д. на ліквідацію наслідків 

стихії, яка відбулася 22.08.2016р. 

– 3000 грн.; 

- жителю с. Голошино Репелі 

О.М. . на ліквідацію наслідків 

стихії, яка відбулася 22.08.2016р. 



– 2500 грн.; 

- жителю с. Голошино Репелі 

М.І. на ліквідацію наслідків 

стихії, яка відбулася 22.08.2016р. 

– 2500 грн.; 

- жительці с. Голошино Репелі 

Н.М. на ліквідацію наслідків 

стихії, яка відбулася 22.08.2016р. 

– 2500 грн. 

 

Всього спрямовано  80000 (вісімдесят) тисяч гривень. 

 

 

Начальник фінансового  

управління райдержадміністрації                Всеволод Ватаманюк 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 



 

 

 

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  24  листопада 2016 року 

селище Верховина 
 

Про депутатський запит 

В.Кравець 

 

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

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

депутатів місцевих рад», районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Депутатський запит В.Кравець щодо розроблення положення про 

стипендію голови районної ради та голови районної державної адміністрації 

для дітей з багатодітних сімей, неповних сімей та дітей сиріт, що навчаються 

у вищих навчальних закладах та передбачення коштів на стипендію в 

районному бюджеті на 2017 рік направити для розгляду голові районної ради 

І.Шкіндюку та голові районної державної адміністрації О.Лютому 

(додається).  

 

2.Відповідь на запит подати районній раді та депутату 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  24  листопада 2016 року 

селище Верховина 
 

Про депутатський запит 

В.Комана 

 

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

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

депутатів місцевих рад», районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Депутатський запит В.Комана щодо виділення коштів на капітальний 

ремонт  будинку,  в якому розміщені ФАП, поштовий відділ зв»язку, 

соціальна служба в селі Гринява направити для розгляду голові районної 

ради І.Шкіндюку та голові районної державної адміністрації О.Лютому 

(додається).  

 

2.Відповідь на запит подати районній раді та депутату 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  24  листопада 2016 року 

селище Верховина 
 

Про депутатський запит 

В.Зеленчука 

 

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

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

депутатів місцевих рад», районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Депутатський запит В.Зеленчука про надання інформації щодо 

виділення коштів на придбання медикаментів для загальноосвітніх шкіл 

району  направити начальнику відділу освіти  районної державної 

адміністрації В.Гуцуляку  (додається).  

 

2.Відповідь на запит подати районній раді та депутату 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  24 листопада 2016 року 

селище Верховина 
 

 Про звернення громади  села Ільці 
 

У відповідності до статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  розглянувши звернення громади села Ільці щодо 

виконання рішення Верховинського суду від 17.03.2016 № 340/47/16-ц про 

поновлення на посаді Шкрібляк Любові Іванівни та Косівського районного 

суду від 03.12.2015 року у справі за № 354/316/14-ц про поновлення на посаді 

Сухарчук Марії Юріївни, у зв»язку з тим, що зазначені справи знаходяться на 

розгляді в суді касаційної інстанції, враховуючи негативні наслідки 

поновлення на роботі даних осіб, конфлікт між ними і громадою села Ільці, 

районна рада 

                                                       вирішила: 

1. Звернення    громади    села     Ільці       щодо     виконання    рішення 

 Верховинського суду від 17.03.2016 № 340/47/16-ц про поновлення на посаді 

Шкрібляк Любові Іванівни та Косівського районного суду від 03.12.2015 

року у справі за № 354/316/14-ц про поновлення на посаді Сухарчук Марії 

Юріївни  взяти до уваги (додається). 

2. Звернутися до Верховинського районного суду, відділу примусового 

 виконання рішень головного територіального управління юстиції в Івано- 

Франківській області, Верховинського відділу Надвірнянської місцевої 

прокуратури щодо призупинення виконання рішень Верховинського 

районного  та Косівського районного судів про поновлення на посадах 

Шкрібляк Любові Іванівни та Сухарчук Марії Юріївни до винесення ухвал 

Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ. 

 3. Направити звернення  громади села Ільці  щодо виконання рішення 

Верховинського суду від 17.03.2016 № 340/47/16-ц про поновлення на посаді 

Шкрібляк Любові Іванівни та Косівського районного суду від 03.12.2015 

року у справі за № 354/316/14-ц про поновлення на посаді Сухарчук Марії 

Юріївни для відповідного реагування відділу освіти райдержадміністрації      

(В. Гуцуляк).   

4. Контроль за виконанням рішення  покласти на заступника голови 

районної ради Івана Маківничука.  

 

Голова районної ради                                                                 Іван Шкіндюк 

 



 

                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(П’ята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 24 листопада 2016 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради 

 

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

самоврядування  в Україні» та статті 19 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», районна рада  

вирішила: 

 

1.Схвалити текст звернення до Президента України Порошенка П. О., 

Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., Голови Верховної Ради України 

Парубія А.В. щодо розроблення та прийняття «Програми підтримки 

підприємництва у галузі тваринництва для населених пунктів, які мають 

статус гірських на 2017-2021 роки» ( додається). 

2. Направити рішення районної ради Народному депутату України 

Солов’ю Ю. І., голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

Гончаруку О.Р., голові Івано-Франківської обласної ради Сичу О.М., 

Надвірнянській, Коломийській, Косівській районним радам, Коломийській, 

Яремчанській міським радам Івано-Франківської області, Путильській 

районній раді Чернівецької області, Рахівській районній раді Закарпатської 

області, Асоціації органів місцевого самоврядування регіону Гуцульщини та 

Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – 

Україна», Українській асоціації районних та обласних рад та Асоціації міст 

України з метою підтримки даного звернення. 

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

 

 

 

Голова районної ради                          Іван Шкіндюк 
 

 

 

   

http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18134


Президенту України 

Порошенку П. О. 

Прем’єр-міністру України 

Гройсману В.Б. 

Голові Верховної Ради України 

Парубію А.В. 
 

Звернення 
 

Карпатське високогір’я завжди було і залишиться перлиною України, 

регіоном з чистим повітрям, прекрасною природою і працьовитими людьми. 

Однак постійне проживання в цій місцевості є дуже складним. Відсутність 

великих промислових підприємств, а відповідно робочих місць зі 

стабільними заробітними платами, призводить до значної міграції 

працездатного населення. При високій народжуваності чисельність 

населення постійно зменшується. На даний час у високогірному 

Верховинському районі Івано-Франківської області проживає 30 тис. чоловік, 

Путильському районі Чернівецької області - 25тис. чоловік, Рахівському 

районі Закарпатської області - 92 тис. чоловік. З врахуванням частково 

високогірних Косівського, Коломийського, Надвірнянського районів Івано-

Франківської області, Вижницького району  Чернівецької області мова йде 

про не менш, як 300 тисяч жителів. 

Значна частина жителів гірських населених пунктів виживають за 

рахунок ведення індивідуального сільського господарства, основним 

напрямом якого є тваринництво. Сільськогосподарська продукція, вироблена  

у високогір’ї Карпатського регіону, є екологічно чистою, оскільки на 

високогір’ї практикується органічне землеробство і тваринництво, розвиток 

«зеленої» економіки, не застосовуються промислові засоби захисту рослин і 

обробки ґрунту. 

На виконання статті 3 Закону України «Про статус гірських населених 

пунктів в Україні», з метою сприяння соціально-економічному розвитку 

населених пунктів Карпатського регіону, забезпечення зростання доходів 

населення від провадження господарської діяльності в аграрній галузі 

доцільно було б розробити та прийняти «Програму підтримки 

підприємництва у галузі тваринництва для населених пунктів, які мають 

статус гірських на 2017-2021 роки», та передбачити в Державному бюджеті 

України на 2017 рік державну дотацію для розвитку галузі тваринництва в 

гірських регіонах, а саме: 

1. Державну тваринницьку дотацію на корову та вівцематку що 

утримується в господарстві не менше одного року (контроль здійснюється 

через агентство з ідентифікації тварин – наявність заповненого паспорта та 

ветеринарної довідки) та при умові вирощування ідентифікованого згідно 

чинного законодавства молодняка протягом року. Розмір дотації – до 4 тисяч 

гривень. 

2. Державну тваринницьку дотацію – відшкодування за закупівлю 

індивідуальних доїльних апаратів, при умові утримання в господарстві 5 і 

більше ідентифікованих корів. 



3. Державну тваринницьку дотацію територіальним громадам для 

створення міні-лабораторій контролю якості. 

4. Державну дотацію на здешевлення кредитів для створення міні-цехів 

по переробці м’яса і молока. 

5. Державну дотацію Пенсійного фонду України на фінансування 

щомісячних страхових внесків для отримання фермерами права на 

призначення пенсії за віком при умові, що в особистому фермерському 

господарстві вирощується п’ять і більше голів великої рогатої худоби або 

двадцять і більше вівцематок та кіз, які здаються в сільськогосподарські 

заготівельні підприємства. 

Така підтримка практикується в країнах Євросоюзу і сприяє розвитку 

гірських населених пунктів, зменшенню трудової міграції, збереженню 

культури і традицій. 

 

Прийнято на п’ятій сесії 

Верховинської районної ради  VIІ 

демократичного скликання  

24 листопада 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 24 листопада 2016 року 

селище Верховина 

Про виконання програми 

соціально-економічного та  

культурного розвитку району 

за 9 місяців 2016 року 

 

За звітний період в галузі промисловості працювало сім підприємств, 

якими реалізовано промислової продукції на суму  19,7 млн. грн. Темп росту 

обсягу реалізації продукції в порівнянні з відповідним періодом  минулого 

року склав115 відс.. 

 В галузі сільського господарства основна увага була спрямована на 

підготовку інвестиційних пропозицій щодо налагодження переробки молока 

та розведення овець на полонинах, проведено необхідні роботи по 

оптимізації ставок орендної плати за використання пасовищ-полонин. 

Забезпечено участь товаровиробників району в роботі 28 Міжнародної 

виставки «Агро-2016»  в м. Києві. 

 Виконуються роботи з будівництва об’єктів житла, торгівлі,дорожньо-

транспортної  інфраструктури. Ведуться ремонтні роботи в закладах  

медицини та культури, дошкільних закладах, проводиться заміна  

трансформаторних підстанцій для якісного електропостачання населення 

селища та сіл району. 

Завершуються роботи щодо реалізації проекту Європейського Союзу та 

Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - 

ІІІ». 

Рівень безробіття в районі станом на 1жовтня цього року склав 3,83 

відс. до працездатного населення, що менше на 0,12 відс. порівняно з 

відповідним періодом минулого року. 

 Проведено низку культурно-мистецьких заходів з відзначення 

державних та релігійних свят, пам’ятних і ювілейних дат. 

З метою забезпечення соціальною підтримкою найуразливіших та 

незахищених верств населення виконуються державні соціальні програми. 

Забезпечено своєчасну виплату  пенсій та державних соціальних допомог.  

Працює центр надання адміністративних послуг з видачі документів 

дозвільного характеру, реєстрації декларацій та надання практичних 

консультацій суб’єктам підприємницької діяльності. 

   



З урахуванням вищенаведеного, районна рада  

вирішила: 

1. Інформацію про виконання програми соціально-економічного та 

культурного розвитку району за  9 місяців 2016 року взяти до відома.  

2. Управлінням та відділам райдержадміністрації, виконкомам 

селищної та сільських рад: 

- створювати сприятливі умови для стабільної роботи всіх галузей 

економіки, сконцентрувати свої зусилля на вирішення  наявних проблемних 

питань і спрямовувати організаторську роботу у 2016 році на забезпечення 

позитивної динаміки соціально-економічного розвитку, своєчасності виплати 

заробітної плати та інших соціальних виплат; 

- до 15.12.2016 року розробити проект Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Верховинського району на 2017 рік та 

подати для розгляду в постійних комісіях районної ради. 

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

життя заходів щодо реалізації програми соціально-економічного і 

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

відання, вносити пропозиції і рекомендації при розгляді ходу її виконання на 

засіданнях колегії районної державної адміністрації. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства, комунальної власності, розвитку малого і середнього бізнесу 

(Ю.Ванджурак).  

  

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                   Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 

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 24 листопада 2016 року 

селище Верховина 

Про звільнення Янків О.Т. 

 

Відповідно до статей 43 та 60 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", пункту 4 статті 36 та статті 39 «Кодексу 

законів про працю України», рішення Верховинської районної ради від 05 

березня 2015 року «Про управління об'єктами спільної власності 

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

затвердження Положення про порядок призначення та звільнення з посад  

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

територіальних громад сіл, селищ Верховинського району», розглянувши 

заяву директора Верховинського комбінату комунальних підприємств Янків 

О.Т., 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  
 

в и р і ш и л а :  

 

1.  Рекомендувати голові районної державної адміністрації (О.Лютий) 

звільнити  Янків О.Т. з посади директора Верховинського комбінату 

комунальних підприємств згідно поданої заяви. 

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 і 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  24 листопада 2016 року 

селище Верховина 
 

Про звільнення від оплати 

за перебування у Верховинській  

ЗОШ - інтернат І – ІІІ ступенів  
 

У відповідності до статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  керуючись наказом Міністерства освіти і науки  

України від 21 листопада 2002 року  № 667 «Про затвердження Порядку 

встановлення плати для батьків та перебування дітей у державних і 

комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»,  пункту 3 

наказу Міністерства освіти і науки України  від 02 серпня 2002 року №1243 

«Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних 

закладів»,   розглянувши листи голови райдержадміністрації  від 10.10.2016 

року   № 430/01-12/27,  від 10.10.2016 року  № 429/01-12/27, від 24.10.2016 

року №  453/01-12/27, від  24.10.2016 року № 454/01-12/27  щодо звільнення 

від оплати за перебування у Верховинській ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів у      

2016-2017 навчальному році учнів та враховуючи рекомендації постійної 

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

політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової 

інформації,  районна рада 
 

                                              вирішила: 

 

1. Звільнити  Танасійчука Юрія Петровича, жителя села Барвінково, від 

оплати за перебування його  сина Танасійчука Віталія Васильовича, учня        

3 класу,  у Верховинській  ЗОШ-інтернат  І-ІІІ ступенів з 01 вересня 2016 

року по 29 травня 2017 року. 

2. Звільнити Ткачук Марію Дмитрівну, жительку  села Ільці, від оплати 

за перебування її дочки Ткачук Марії Василівни, учениці 9 класу, у 

Верховинській ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів з 01 вересня 2016 року по 29 

травня 2017 року. 

3. Звільнити Копчук Катерину Василівну, жительку  села Дземброня, 

від оплати за перебування її сина Копчука Юрія Івановича, учня 9-А класу, у 

 



Верховинській ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів з 01 вересня 2016 року по 29 

травня 2017 року. 

4. Звільнити Морощука Василя Івановича, жителя села Красник, від 

оплати за перебування його сестер Морощук  Ірини Іванівни, учениці 5 

класу, та Морощук Уляни Іванівни, учениці 1 класу, у Верховинській                 

ЗОШ-інтернат     І-ІІІ ступенів з 01 вересня 2016 року по 29 травня 2017 року. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики, 

спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової інформації 

(0.Чубатько).   

 

 

Голова районної ради                                                                 Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗВІТ 

                         про результати громадського обговорення 

щодо присвоєння  Перехреснянській ЗОШ І-ІІ ступенів  імені Михайла 

Вахнюка -видатного педагога, громадського діяча Гуцульщини 

   
  Відповідно до Закону України №4865–VI від 24.05.2012 року 

«Про присвоєння юридичним особам права власності імен (псевдонімів) 

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

постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 року №989 «Про 

затвердження порядку проведення громадського обговорення під час 

розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права 

власності, за ними закріплених, об’єктам права власності, які належать 

фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових 

дат, назв і дат історичних подій» було проведено громадське обговорення 

питання щодо присвоєння  Перехреснянській ЗОШ І-ІІ ступенів 

імені Михайла Вахнюка –видатного педагога, громадського діяча 

Гуцульщини. 

   Враховуючи звернення трудового колективу Перехреснянської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів,  організатором проведення 

громадського обговорення виступила Верховинська районна  рада   і 

визначила термін проведення громадського обговорення з 29 серпня 

до 30  жовтня 2016 року. 

  Громадське обговорення відбувалось у таких формах: 

     -   загальні збори       педагогічного, батьківського та профспілкового                  

колективів Перехреснянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

          - рішення сесії від 19 липня 2016 року Перехресненської сільської 

          ради. 

         В обговоренні даного питання прийняли участь всі небайдужі жителі 

села, фізичні та юридичні особи.  Під час обговорення була висловлена єдина 

пропозиція: підтримати ініціативу трудового колективу та адміністрації 

школи щодо присвоєння імені Михайла Вахнюка Перехреснянській 

загальноосвітній школі І-ІІ ступенів. Жодних зауважень чи альтернативних 

пропозицій щодо присвоєння  Перехреснянській загальноосвітній школі І-ІІ 

ступенів імені Михайла Вахнюка від учасників громадського обговорення не 

надходило. 

        Таким чином, передбачена Законом України «Про присвоєння  

юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) 

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

постановою Кабінету Міністрів від 24.10.2012 року №989 «Про затвердження 

Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про 

присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними 

закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен 

(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 

історичних подій» процедура організатором громадського обговорення 

витримана.    

Заступник  керуючого  справами виконавчого 

апарату районної ради                                                             Василь Нагірняк 



                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

                                       Сьоме демократичне скликання 

                                                       (П’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

  

від 24 листопада  2016 року 

селище Верховина 

 

Про присвоєння Перехреснянській 

ЗОШ І-ІІ ступенів імені видатного  

педагога і громадського діяча  

Гуцульщини Михайла Вахнюка 

 

 

 У відповідності до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»  та Закону України «Про присвоєння юридичним особам  та 

об»єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та 

святкових дат, назв і дат історичних подій», розглянувши звернення 

Перехреснянської ЗОШ І-ІІ ступенів, звернення жителів села, лист районної 

державної адміністрації від 20.04.2016 року №1049/0112/23, клопотання 

відділу освіти Верховинської райдержадміністрації від 15.04.2016 року         

№ 147/01-25/01 та враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради   з 

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

національного і духовного розвитку та засобів масової інформації, з метою 

увічнення пам'яті видатного педагога і громадського діяча Гуцульщини 

Михайла Вахнюка, беручи до уваги підсумки проведеного громадського 

обговорення із зазначеного питання, районна рада 

 

 

                                                   вирішила:    

 

1. Присвоїти Перехреснянській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів 

Верховинської районної ради Івано-Франківської області ім’я видатного 

педагога та громадського діяча Гуцульщини Михайла Вахнюка. 

2. Змінити найменування Перехреснянської загальноосвітньої школи   

І-ІІ ступенів Верховинської районної ради Івано-Франківської області на 

Перехреснянську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів імені Михайла 

Вахнюка Верховинської районної ради Івано-Франківської області.  

 

 

 



 

 

3. Відділу освіти районної державної адміністрації (В. Гуцуляк) та 

директору Перехреснянської ЗОШ І-ІІ ступенів (О. Дзюбак) внести необхідні 

зміни в установчі документи вищевказаного навчального закладу, 

забезпечити проведення їх державної реєстрації та інших дій, пов’язаних з 

присвоєнням навчальному закладу імені видатного педагога та громадського 

діяча Михайла Вахнюка. 

4. Контроль за виконанням рішення  покласти на заступника голови 

районної ради Івана Маківничука.   
 

 

 

Голова районної ради            Іван Шкіндюк 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

                                                                                                                                                                                                               

                                                                            
 

                                           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  24 листопада  2016 року 

селище Верховина 
 

Про надання дозволу на самостійне  

ведення бухгалтерського обліку   

комунальними загальноосвітніми, 

позашкільними навчальними 

закладами Верховинського  району   

 

 

Керуючись  статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», пунктом 106 «Положення про загальноосвітній навчальний 

заклад», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 

року  № 778, пунктом 47 «Положення про позашкільний навчальний заклад», 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 року      

№ 433 (із змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України 

від 27.08.2010 року №769), пунктом 5.7 «Положення про вечірну школу», 

затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 21.09.2011 року № 1093), «Типовими штатними нормативами 

загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженими наказом Міністерства 

освіти і науки України від 06.12.2010 року № 1205, пунктом 6.5 VI розділу 

«Фінансово-господарська діяльність» «Примірного статуту комунального 

загальноосвітнього  навчального закладу Верховинського району», 

затвердженого рішенням Верховинської районної ради від 19.07.2016 року 

«Про затвердження  примірного статуту комунального загальноосвітнього 

навчального закладу Верховинського району», розглянувши звернення 

керівників комунальних загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів 

району від 02.11.2016 року 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. З метою розширення фінансово-організаційної самостійності 

комунальних загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів 

Верховинського району: 

 



 

 

 1.1. Надати з 01.01.2017 року дозвіл на самостійне ведення 

бухгалтерського обліку комунальним загальноосвітнім і позашкільним  

навчальним закладам району згідно додатку.  

2. Керівникам комунальних загальноосвітніх і позашкільних 

навчальних закладів району до 10.12.2016 року: 

2.1.  підготувати  відповідний  перелік  документів  і подати в УДКСУ у 

Верховинському районі  для  внесення  до Єдиного  реєстру розпорядників та 

одержувачів коштів. Відкрити рахунки  у УДКСУ у Верховинському районі; 

2.2.  ввести в межах затвердженої штатної чисельності та фонду оплати 

праці посаду бухгалтера. 

          3.  Відділу освіти районної державної адміністрації  (В. Гуцуляк) до 

10.12.2016 року:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
          3.1 ввести в мережу розпорядників коштів на 2017 рік комунальні 
загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади, зазначені в пункті 1 
підпункт 1.1; 
            3.2. при  складанні  та затвердженні кошторисів видатків на 

утримання  загальноосвітніх і позашкільних  навчальних закладів врахувати 

пункт 1 даного рішення. 

         4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (В. Ватаманюк) 
здійснювати фінансування комунальних загальноосвітніх і позашкільних 

навчальних закладів згідно додатку за бюджетними призначеннями, 
затвердженими кошторисами. 
         5. Розпорядникам бюджетних коштів вести бухгалтерський облік 
відповідно до правил, встановлених Державним Казачейством України та 
складати звітність відповідно до єдиної методики. 

  6.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника  голови 

районної ради Івана Маківничука і постійну комісію районної ради з  

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

національного і духовного розвитку та засобів масової інформації 

(О.Чубатько). 

 
 

Голова районної ради           Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 



                                                                                              Додаток  

                                                                                                             до  рішення районної ради 

                                                                                                            від 24 листопада 2016 року 

 

 

 Перелік навчальних закладів, яким надається дозвіл на самостійне 

ведення бухгалтерського обліку та звітності 

 

                                                                                                 

№ п/п                                                                 Назви закладу 

1 Верховинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Верховинської районної ради 

Івано- Франківської області 

2 Верховинська загальноосвітня школа - інтернат І-ІІІ ступенів Верховинської районної 

ради Івано- Франківської області 

3 Верховинський ліцей Верховинської районної ради Івано- Франківської області 

4 Верхньоясенівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Верховинської районної ради 

Івано- Франківської області 

5 Білоберізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Верховинської районної ради 

Івано- Франківської області 

6 Гринявська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Верховинської районної ради 

Івано- Франківської області 

7 Довгопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Верховинської районної ради 

Івано- Франківської області 

8 Замагорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Верховинської районної ради 

Івано- Франківської області 

8 Зеленська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Верховинської районної ради 

Івано- Франківської області 

9 Ільцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Верховинської районної ради 

Івано- Франківської області 

10 Красноїльська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Верховинської районної ради 

Івано- Франківської області 

11 Криворівнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Верховинської районної ради 

Івано- Франківської області 

12 Кривопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Верховинської районної ради 

Івано- Франківської області 

13 Черемошнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Верховинської районної ради 

Івано- Франківської області 

14 Верховинська вечірня загальноосвітня школа ІІ- ІІІ ступенів Верховинської районної 

ради Івано- Франківської області 

15 Бистрецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Верховинської районної ради 

Івано- Франківської області 

16 Буковецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Верховинської районної ради 

Івано- Франківської області 

17. Великоходацька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Верховинської районної ради 

Івано- Франківської області 

18 Головівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Верховинської районної ради 

Івано- Франківської області 



19 Грамітнянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Верховинської районної ради 

Івано- Франківської області 

20 Красницька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Верховинської районної ради 

Івано- Франківської області 

21 Перехреснянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Верховинської районної ради 

Івано- Франківської області 

22 Пробійнівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Верховинської районної ради 

Івано- Франківської області 

23 Устеріківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Верховинської районної  ради 

Івано- Франківської області 

24 Стебнівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Верховинської районної  ради 

Івано- Франківської області 

25 Барвінківська загальноосвітня школа І-ступеня Верховинської районної  ради 

Івано- Франківської області 

26 Бережницька загальноосвітня школа І-ступеня Верховинської районної  ради 

Івано- Франківської області 

27 Білорічанська загальноосвітня школа І-ступеня Верховинської районної  ради 

Івано- Франківської області 

28 Голошинська загальноосвітня школа І-ступеня Верховинської районної  ради 

Івано- Франківської області 

29 Синицька загальноосвітня школа І-ступеня Верховинської районної  ради 

Івано- Франківської області 

30  Чорнорічанська загальноосвітня школа І-ступеня Верховинської районної  ради 

Івано- Франківської області 

31 Явірницька загальноосвітня школа І-ступеня Верховинської районної  ради 

Івано- Франківської області 

32 Хороцівський навчально-виховний комплекс 

33 Яблуницький навчально-виховний комплекс 

34 Верховинський навчально-виховний комплекс 

35 Дитяча юнацька спортивна школа 

36 Центр дитячої юнацької творчості 

 

 

 

 

Заступник керуючого справами виконавчого 

апарату районної ради                                                             Василь Нагірняк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(П’ята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   24  листопада   2016 року 

селище Верховина  

 

Про звернення районної ради щодо 

врегулювання ситуації з визначення 

статусу села Устеріки Верховинського 

району 

 

 

Розглянувши звернення територіальної громади села Устеріки 

Верховинського району Івано-Франківської області, беручи до уваги 

результати консультативного опитування жителів вищезгаданого населеного 

пункту та відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" районна рада  

 

в и р і ш и л а :  

1. Підтримати територіальну громаду села Устеріки Верховинського 

району у праві на добровільне визначення свого перебування у складі будь-

якої об’єднаної територіальної громади або у статусі окремої громади. 

2. Схвалити текст звернення до голови Івано-Франківської обласної 

ради О.Сича та голови обласної державної адміністрації О.Гончарука 

(додається): 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

 

Голова районної ради          Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 



Голові Івано-Франківської 

обласної ради 

Сичу О.М. 

 

Голові Івано-Франківської 

облдержадміністрації 

Гончаруку О.Р. 

 

Звернення 

 

Ми, депутати Верховинської районної ради Івано-Франківської області, 

глибоко стурбовані ситуацією яка склалася у Верховинському районі з селом 

Устеріки. Констатуємо, що процес обговорення питання і прийняття рішення про 

об’єднання територіальної громади села Устеріки в об’єднану Білоберізьку 

територіальну громаду пройшов непрозоро, негласно, не об’єктивно та з 

порушенням Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад». Після неодноразових звернень прийнятих Верховинською районною 

радою до вищих органів державної влади, питання врегулювання ситуації в 

Устеріківській громаді і надалі залишається не вирішеним та створює соціальну 

напругу. 

Отож, враховуючи думку громади села Устеріки, їхнє право визначати 

свою подальшу долю та формувати соціально-економічний розвиток гірського 

населеного пункту, звертаємося до Вас з проханням: 

1. Підтримати територіальну громаду села Устеріки Верховинського 

району у праві на добровільне визначення свого перебування у складі будь-якої 

об’єднаної територіальної громади або у статусі окремої громади. 

2. Прийняти рішення обласної ради яким, вважати абзац 1 пункту 4 

рішення обласної ради від 12.08.2016 р. № 262-7/2016 "Про внесення змін до 

рішення обласної ради від 24.07.2015. "Про перспективний план формування 

територій громад області" не виконаним. 

3. Звернутися до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

Генеральної прокуратури України з пропозицією врегулювати ситуацію відносно 

порушення вимог Конституції України та законів України у процесі приєднання 

села Устеріки Верховинського району до Білоберізької об’єднаної територіальної 

громади Верховинського району. 

4. Запропонувати Верховній Раді України прийняти постанову про 

припинення повноважень Устеріківської сільської ради, сільського голови села 

Устеріки та призначення позачергових виборів до Устеріківської сільської ради та 

сільського голови села Устеріки. 

5. Звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням надати офіційні 

роз’яснення стосовно процедури виходу села Устеріки зі складу Білоберізької 

об’єднаної територіальної громади Верховинського району та вжити заходів щодо 

врегулювання ситуації з визначення статусу села Устеріки. 

Просимо проявити властиву вам державну мудрість, виваженість, 

прислухатися до думки громади, прийняти єдино правильне, очікуване рішення для 

Устеріківської сільської громади задля її подальшого розвитку. 

 

Прийнято на п’ятій сесії Верховинської 

районної ради сьомого демократичного 

скликання 24  листопада  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   24  листопада   2016 року 

селище Верховина  

 

Про затвердження Положення  

про присвоєння почесного звання 

«Майстер народної творчості 

Верховинщини» 
 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, розглянувши лист правління Осередку народних майстрів 

Верховинщини» (додається) та враховуючи рекомендації постійної комісії 

районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики, 

спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової інформації 

(О.Чубатько), районна рада 

в и р і ш и л а :  

1. Затвердити Положення Про присвоєння почесного звання «Майстер 

народної творчості Верховинщини» згідно додатку (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної 

політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів 

масової інформації (О.Чубатько). 

 

 

 

Голова районної ради          Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення районної ради 

від 24   листопада    2016 року 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про присвоєння почесного звання 

«Майстер народної творчості Верховинщини»  
 

 Це Положення визначає підстави для присвоєння почесного звання 

«Майстер народної творчості Верховинщини» встановлює порядок його 

присвоєння, вручення та інші правила.  

 

I. Загальні положення  
 

 1.1. Почесне звання «Майстер народної творчості Верховинщини» 

(далі - почесне звання) є нагородою районного значення, що присвоюється за 

особисті заслуги, особам які працюють у галузі народної творчості 

Верховинщини, як правило, не менше десяти років, мають високі трудові 

досягнення і професійну майстерність.  
 

 1.2. Присвоєння почесного звання «Майстер народної творчості 

Верховинщини» проводиться рішенням Верховинської районної ради після 

попереднього розгляду (погодження) профільною постійною комісією 

районної ради. 
 

 1.3. Почесне звання може бути присвоєне тільки жителям 

Верховинського району.  
 

 1.4. Присвоєння почесного звання одній і тій же особі, двічі не 

провадиться.  
 

 1.5. Присвоєння почесного звання посмертно не провадиться.  

 

II. Підстави для присвоєння почесного звання 
 

 2.1. Почесне звання «Майстер народної творчості Верховинщини» 

присвоюється" - майстрам, які створили видатні твори в галузі вишивки, 

килимарства, ткацтва, кераміки, скла, різьблення, моделювання, 

декоративного розпису, живопису та скульптури, ковальства, виготовлення 

унікальних музичних інструментів та інших видів декоративно-ужиткового 

мистецтва. 

 

III. Порядок представлення до присвоєння почесного звання  
 

 3.1. Подання про присвоєння почесного звання вносяться голові 

Верховинської районної ради для подальшого розгляду на сесії 

Верховинської районної ради керівництвом Верховинської районної 

державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, творчими 

спілками, об'єднаннями громадян.  

 3.2. Висунення кандидатур до присвоєння почесного звання 

здійснюється гласно за місцем роботи (діяльності) особи, яку представляють 



до нагородження, у трудових колективах установ, організацій, підприємств 

незалежно від типу, форми власності та господарювання.  
 

 3.3. Органи, яким надано право вносити подання про присвоєння 

почесного звання, надсилають на ім'я голови Верховинської районної ради 

зазначене подання, біографічну довідку і нагородний лист установленого 

зразка та інші підтверджуючі документи.  

 У нагородному листі зазначаються конкретні заслуги особи, що стали 

підставою для порушення клопотання про присвоєння почесного звання 

(список творів, перелік основних мистецьких робіт та ін.).  

 

IV. Порядок вручення посвідчення про присвоєння почесного звання  
 

 4.1. Особі, удостоєній почесного звання, вручаються посвідчення 

встановленого зразка згідно додатку до даного Положення.  
 

 4.2. Вручення посвідчення про присвоєння почесного звання 

проводиться в обстановці урочистості і широкої гласності.  

 Перед врученням оголошується рішення Верховинської районної 

ради про присвоєння відповідного почесного звання.  
 

 4.3. Посвідчення про присвоєння почесного звання «Майстер 

народної творчості Верховинщини» вручає як правило голова Верховинської 

районної ради. 

 

V. Порядок носіння і зберігання нагрудних знаків та посвідчень до 

почесних звань  
 

 5.1. Особи, удостоєні почесного звання, повинні дбайливо ставитися 

до схоронності посвідчення про присвоєння почесного звання «Майстер 

народної творчості Верховинщини».  

 У разі втрати посвідчення удостоєному почесного звання може бути 

видано дублікат, якщо профільною комісією районної ради буде розглянуто 

підстави для видачі такого дубліката та схвалено відповідне рішення.  
 

 5.2. Після смерті удостоєного почесного звання, за наявності 

спадкоємців, посвідчення про присвоєння почесного звання залишаються у 

сім'ї померлого як пам'ять.  

 За згодою спадкоємців, посвідчення про присвоєння почесного 

звання можуть бути передані на тимчасове або постійне зберігання музеям.  
 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                        Ольга Сапріянчук 

 

 

 

 

 

 



                                                Додаток 

до Положення про присвоєння 

почесного звання «Майстер народної 

творчості Верховинщини» 

затвердженого рішенням районної 

ради 

від 24  листопада   2016 року 
 

 

ЗРАЗОК 

посвідчення про присвоєння почесного звання 

«Майстер народної творчості Верховинщини» 

 

 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

 

             ПОСВІДЧЕННЯ № ____ 

 

 

                          Прізвище: ______________ 

                          Ім’я:          _______________ 

                          По-батькові:_____________ 

 
М.П.                  

установи          Особистий підпис:___________ 

Згідно з рішенням п’ятої сесії 

Верховинської районної ради сьомого 

демократичного скликання від 24.11.2016р. 

(майстру народної творчості)   ПІП 

(назва населеного пункту) присвоєно 

почесне звання: «МАЙСТЕР НАРОДНОЇ 

ТВОРЧОСТІ ВЕРХОВИНЩИНИ» 

 

Дата видачі: «____» ___________ 20____ р. 

 

М.П._________________________________ 
                        (підпис керівника установи) 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

ПОСВІДЧЕННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 



                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

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   24  листопада   2016 року 

селище Верховина  

 

Про присвоєння почесного звання 

«Майстер народної творчості 

«Верховинщини» 
  

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, керуючись рішенням Верховинської районної ради від 24.11.2016 

року «Про затвердження положення про присвоєння почесного звання 

«Майстер народної творчості «Верховинщини» та розглянувши лист-подання 

правління Осередку народних майстрів Верховинщини», враховуючи 

рекомендації постійної комісії районної ради з гуманітарних питань: освіти, 

культури, молодіжної політики, спорту, національного і духовного розвитку 

та засобів масової інформації (О.Чубатько), районна рада 

в и р і ш и л а :  

3. Присвоїти почесне звання «Майстер народної творчості 

«Верховинщини»: 

- Кутащук Галині Дмитрівні - майстру народної творчості з 

бісероплетіння (с.Криворівня); 

- Марфієвич Ганні Григорівні - майстру народної творчості з 

моделювання одягу, вишивка (с.Довгопілля); 

- Ванджурак Галині Дмитрівні - майстру народної творчості з 

моделювання одягу, вишивка бісером (смт.Верховина); 

4. 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   24   листопада  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 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Депутатський запит М.Мартищук щодо можливості виплати 

компенсації на освітлення придорожньої смуги (кільце в с.Верхній Ясенів) на 

дорозі державного значення Р-24 «Татарів – Кам’янець-Подільський» 

направити для розгляду начальнику служби автомобільних доріг в Івано-

Франківській області  Буджаку В.С. (додається). 

2. Відповідь на запит подати районній раді та депутату у місячний 

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   24   листопада  2016 року 

селище Верховина  

 

 

Про депутатський запит  

В.Ватаманюка, Ю.Федорчука, 

В.Комана  

 

 

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

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

депутатів місцевих рад», районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Депутатський запит В.Ватаманюка, Ю.Федорчука, В.Комана щодо 

ремонту автомобільного моста в с.Гринява Верховинського району 

направити для розгляду начальнику служби автомобільних доріг в 

Івано-Франківській області Буджаку В.С. (додається). 

2. Відповідь на запит подати районній раді та депутату у місячний 

термін. 

 

 

 

    Голова районної ради         Іван Шкіндюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


