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1. Загальні відомості
1.1. Склад районної ради сьомого демократичного скликання
До Верховинської районної ради сьомого демократичного скликання за
результатами виборів 25 жовтня 2015 року обрано 34 депутати.
Депутатські мандати здобули, зокрема:
- Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» – 9 мандатів;
- Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» – 7 мандатів;
- Всеукраїнське об’єднання «Свобода» – 4 мандати;
- Партія «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» – 4 мандати;
- Партія «Воля» – 4 мандати;
- Українська Народна партія – 4 мандати;
- Народний Рух України – 2 мандати.
Станом на 01 грудня 2016 року склад депутатів районної ради за віком
визначився таким чином:
- 30 років і менше – 2 депутати (наймолодший депутат –
О.Сапріянчук, 25 років);
- від 31 до 40 років – 10 депутатів;
- від 41 до 50 років – 12 депутатів;
- від 51 до 60 років – 9 депутатів;
- від 61 до 70 років – 1 депутат (найповажніший депутат –
Д.Філипчук).
На даний час у районній раді сформовано депутатські фракції.
Депутатські фракції:
- «Солідарність» – 7 депутатів;
- ВО «Батьківщина» – 7 депутатів;
- ВО «Свобода» – 4 депутати;
- «ВОЛЯ» – 4 депутати;
- «УКРОП» – 4 депутати;
«УНП» – 4 депутати.
Позафракційні: 4 депутати.
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1.2. Структура та чисельність виконавчого апарату районної ради
Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 43, статті 58 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою забезпечення
виконавчим апаратом районної ради повноважень, визначених Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення районної ради від
26.01.2016 року «Про структуру і чисельність виконавчого апарату районної
ради та чисельність працівників, що працюють за цивільно-правовими
угодами» 27 січня 2016 року районна рада на другій сесії сьомого
демократичного скликання затвердила структуру і чисельність виконавчого
апарату районної ради. Чисельний склад виконавчого апарату районної ради
й надалі становить 15,5 штатних одиниць.
Структура і чисельність
виконавчого апарату районної ради
№
П№/п

Назва структурного підрозділу
та посада

Кількість
штатних
одиниць
1
1
1

Голова районної ради
Заступник голови районної ради
Керуючий справами виконавчого апарату районної
ради
44
Заступник керуючого справами виконавчого апарату
1
районної ради
55
Радник голови районної ради
2
Загально-організаційний відділ виконавчого апарату районної ради
66
Начальник загально-організаційного відділу
1
виконавчого апарату районної ради
77
Головний спеціаліст з питань організаційного
1
забезпечення виконавчого апарату районної ради
88
Головний спеціаліст з питань звернень громадян та
1
діловодства виконавчого апарату районної ради
Відділ правового забезпечення та комунального майна виконавчого
апарату районної ради
99
Начальник відділу правового забезпечення та
1
комунального майна виконавчого апарату районної
ради.
11
22
33

110.

Головний спеціаліст з питань координації роботи з
підготовки та реалізації проектів і програм розвитку
місцевого самоврядування виконавчого апарату
районної ради

1
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Головний спеціаліст з питань кадрової роботи,
1
правового забезпечення, захисту прав споживачів та
поновлення прав реабілітованих виконавчого апарату
районної ради
Відділ обліку і звітності та комп’ютерного забезпечення виконавчого
апарату районної ради
112. Начальник відділу обліку і звітності та
1
комп’ютерного забезпечення виконавчого апарату
районної ради.
113. Головний спеціаліст з питань організації роботи
1
депутатського корпусу та зв’язків з територіальними
громадами виконавчого апарату районної ради
114. Водій
1
115. Прибиральниця
0,5
Всього:
15,5
111.

Серед працівників виконавчого апарату районної ради – 9 жінок і 6
чоловіків віком:
• від 20 до 30 років - 6;
• від 31 до 40 років - 4;
• від 41 до 50 років - 1;
• від 51 до 60 років - 3;
• від 61 року й далі – 0
Усі працівники, які є посадовими особами місцевого самоврядування,
мають вищу освіту. Три працівники виконавчого апарату районної ради (у
т.ч. й керівництво районної ради) є депутатами районної ради, один
працівник є депутатом Стебнівської сільської ради. На даний час є вакантна
посада радника голови районної ради.
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2. Пленарні засідання сесій районної ради
2.1. Рішення, прийняті районною радою шостого демократичного
скликання за звітний період
За період діяльності районної ради сьомого демократичного скликання
з грудня 2015 року по грудень 2016 року проведень 5 сесій та 10 пленарних
засідань, на яких розглянуто 248 питань та прийнято 228 рішень районної
ради, зокрема:
1. Про звернення до народних депутатів України щодо прийняття Закону
України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях
пріоритетного розвитку у гірських зонах України.
2. Про надання дозволу відділу освіти райдержадміністрації на звільнення від
плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах в 2016 році.
3. Про введення додаткових ставок гурткової роботи духовнопросвітницького напрямку у 2015-2016 начальному році.
4. Про розгляд протоколу зборів з підписами жителів села Устеріки з питання
скасування рішення Устеріківської сільської ради про приєднання до
Білоберізької громади.
5. Про надання згоди на вилучення земельних ділянок лісогосподарського
призначення.
6. Про виділення додаткових коштів для організації харчування учнів
пільгових категорій.
7. Про звернення районної ради щодо скасування постанови № 3141 від
28.12.2015 року «Про внесення змін до Порядку диференціювання за
годинами доби тарифів на електроенергію».
8. Про Угоду між районною радою та селищною і сільськими радами.
9. Про рекомендації селищній та сільським радам щодо наповнення
місцевого бюджету.
10. Про забезпечення лісосировинними ресурсами пільгових категорій
населення.
11. Про інформування органів місцевого самоврядування про лісозаготівлі.
Районна рада затвердила 56 районних програм, які стосуються різних
сфер соціально-економічного та культурного розвитку району та розвитку
органів місцевого самоврядування, зокрема:
1. Районну програму будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів
дорожньо-транспортної інфраструктури Верховинського району до 2020
року.
2. Районну програму «Духовне життя» на 2016 рік.
3. Районну програму розвитку місцевого самоврядування, орієнтованого на
громаду в 2016 році.
4. Районну програму «Фонд районної ради на виконання депутатських
повноважень» на 2016 рік.
5. Районну програму «Нагороди та відзнаки районної ради» на 2016 рік.
6. Районну програму «Збереження культури і побуту гуцулів» на 2016 рік;
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7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

Програму «Верховинська районна літературно-мистецька премія з
розвитку та популяризації Гуцульщини імені Дмитра Ватаманюка на
2016 рік.
«Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського
піклування» на 2016 рік.
Районну програму «Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань на 2016 рік;
Районну програму «Молодь Верховинщини» на 2016 рік;
Районну комплексну програму розвитку футболу у Верховинському
районі на 2016 рік.
Районну програму «Підтримки засобів масової інформації району» на
2016 рік.
Комплексну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту
населення та території Верховинського району від надзвичайних
ситуацій природного і техногенного характеру на 2016 рік.
Районна програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та
підвищення
рівня
готовності
аварійно-рятувальної
служби
Верховинського району до дій за призначенням на 2016 рік;
Районна програма «Поводження з твердими побутовими відходами» на
2016 рік;
Районна комплексна програма забезпечення правопорядку, боротьби із
злочинністю і корупцією, захисту прав і свобод громадян на 2016 рік;
Районну програму розвитку молодіжного житлового будівництва у
Верховинському району на 2016 рік.
Районну програму інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів
державної влади та управління, протидії проявам терористичного
характеру, організованій злочинній діяльності та корупції на території
Верховинського району» на 2016 рік.
Районну програму будівництва (придбання) доступного житла у
Верховинському районі» на 2016 рік.
Комплексну програму забезпечення містобудівною документацією
Верховинського району на 2016 рік.
Програму містобудівного кадастру Верховинського району на 2016 рік.
Районну програму підвищення ефективності системи державного
управління народногосподарським комплексом району на 2016 рік.
Районну програму підтримки індивідуального житлового будівництва на
селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення
«Власний дім» на 2016 рік.
Районну програму підтримки учасників бойових дій, осіб, які
перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що
утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України та інших громадян, які залучалися і брали
безпосередню участь в анти терористичній операції в районах її
проведення.
Районну програму приписки та призову на військову службу на 2016 рік.
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26. Районну цільову програму зовнішнього освітлення селища та сільських
населених пунктів району на 2016-2020 роки, на 2016 рік.
27. Районну екологічну програму «Виготовлення контейнерів для сміття».
Районна рада протягом звітного періоду спрямовувала свою роботу на
поліпшення соціально-побутових умов жителів району та закладів охорони
здоров’я, з цього приводу прийнято ряд важливих рішень. Так, згідно
рішення районної ради від 24.12.2015 року затверджено районну програму
«Комплексна програма соціальної підтримки інвалідів зору та соціально
незахищених верств населення у Верховинському районі на 2016 рік» в сумі
352,4 тис. гривень, з них на:
1.1.додаткову виплату воїнам ОУН-УПА з місцевого бюджету виплачено 22
особам на суму 119000 грн.
1.2.пільги інвалідам зору – 43 особи на суму 38120 грн., в тому числі:
- на дрова – 27 579 грн.;
- на газ 3459 грн.;
- на телефон 1272 грн.;
- на електроенергію 5810 грн.
1.3.пільги воїнам ОУН-УПА на тверде паливо – 2 особам на суму 1369 грн.;
1.4.одноразова грошова допомога малозабезпеченим громадянам, виплачено
202 особам на суму 47000 грн.;
1.5.допомогу на поховання непрацюючим – 41 особі на суму 73080 грн.;
1.6.фінансову підтримку Косівського «УТОСУ» на суму 3000 грн.;
1.7. співфінансування на придбання житла незахищених верств населення –
на суму 8000 грн.
Згідно з рішенням районної ради від 24.12.2015 року затверджено
районну програму «Фонд районної ради на виконання депутатських
повноважень» на 2016 рік, виділено кошти в сумі 170 тис. грн., з них
виплачено:
- матеріальну допомогу на поліпшення матеріально-побутових умов та
лікування громадянам – 139400 гривень;
- матеріально-технічне забезпечення загальноосвітніх і дошкільних
навчальних закладів, фельдшерсько-акушерських пунктів, сільських рад –
14600 гривень.
Згідно з рішенням районної ради від 01.01.2016 року прийнято районну
програму «Підтримки учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи
перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та інших
громадян, які залучалися і брали безпосередньо участь в антитерористичній
операції в районах її проведення, воїнів ОУН-УПА та учасників бойових дій
на території інших держав на 2016 рік» та передбачено кошти в сумі 110 тис.
грн.. Станом на листопад 2016 року виплачено кошти у сумі 98 тисяч, а саме:
допомогу на реабілітацію учасникам АТО – 25 000 грн.; матеріальну
допомогу для покращення матеріально-побутових умов учасникам АТО – 73
тис. грн..
Верховинській центральній районній лікарні виділено кошти з
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районного бюджету в сумі 160 тисяч гривень, з них на:
- проведення капітального ремонту медичного обладнання - 56,80 тис.
грн.
- перевезення гуманітарної допомоги (функціональні ліжка з матрацами
та приліжковими тумбами в кількості 40 комплектів) з м. Берлін,
Німеччина, які надано Всесвітнім Товариством Червоного Хреста , – в
сумі 31,20 тис. грн.;
- придбання вакцин – 12 тис. грн;
- придбання медикаментів та виробів медичного призначення учасникам
АТО – 50 тис. грн.
На сесіях районної ради неодноразово порушувались питання
суспільно-політичного характеру, соціально-економічного захисту населення
району в умовах різкого погіршення якості життя, забезпечення видатками на
заробітну плату працівників бюджетних установ Верховинщини, зокрема
працівників освіти та медицини, непомірного підвищення тарифів на
житлово-комунальні послуги, зростання цін на продукти харчування, товари
повсякденного вжитку, ліки тощо.
Чи не найважливіший акцент голова та депутати районної ради у
поточному році зробили на питанні збереження Верховинського району як
окремої адміністративно-територіальної одиниці та подальшого поступу
Верховинського краю вперед в соціально-економічному, культурнодуховному плані, збереженні автентики Гуцуульщини тощо.
У зв’язку з цим депутатами районної ради сьомого демократичного
скликання прийнято відповідні звернення до Президента України
П. Порошенка, Голови Верховної Ради України А. Парубія, Прем'єр-міністра
України В. Гройсмана, центральних органів влади, народних депутатів
України щодо прийняття і впровадження реальних реформ, вирішення
доленосних питань для Верховинського району і в цілому для Карпатського
регіону, реалізації заходів, які сприятимуть покращенню рівня добробуту
наших краян.
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2.2. Відвідування депутатами районної ради пленарних засідань сесій районної ради
за звітний період (грудень 2015 – грудень 2016)
( сесій – 5, пленарних засідань -10 )
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Прізвище, ім»я та
по батькові депутата

ВАНДЖУРАК Юрій Іванович
ВАТАМАНЮК Всеволод Дмитрович
ГЛУШКО Василь Іванович
ДЕМИДЮК Василь Миколайович
ЖИКАЛЯК Микола Миколайови
ЖИЧИЦЬКИЙ Роман Михайлович
ЗЕЛЕНЧУК Василь Іванович
ЗЕЛЕНЧУК Михайло Васильович
КОМАН Василь Миколайович
КІКІНЧУК Галина Миколаївна
КІКІНЧУК Ярослав Миколайович
КРАВЕЦЬ Василина Танасіївна
ЛЮТИЙ Олег Валерійович
МАКІВНИЧУК Іван Михайлович
МАРОТЧАК Василь Юрійович
МАРТИЩУК Марія Фоківна
МИЦКАНЮК Володимир Васильович
НЕЧАЙ Михайло Михайлович
ПУГАЛЬСЬКИЙ Володимир Оттович

І
сесія
24.12.
2015
р. ІІ

ІІ
сесія
26.01.
2016
р.

пл.засідання
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ІІІ
сесія
26.02.
2016
р.
І
пл.засідання
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ІІІ
сесія
27.02.
2016
р. ІІ
пл.засідання

ІІІ
сесія
01.04.
2016
р. ІІІ
пл.засідання

ІІІ
сесія
21.04.
2016
р. ІУ
пл.засідання

ІУ
сесія
07.06.
2016
р. І
пл.засідання

ІУ
сесія
19.07.
2016
р. ІІ
пл.засідання

У
сесія
27.09.
2016
р. І
пл.засідання

У
сесія
24.11.
2016
р. ІІ
пл.засідання

Кількість
засідань

Кількість
пропусків

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1
3
5
4
6
1
4
1
3
3
5
3
5
2
10

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

РИБЕНЧУК Микола Васильович
САВЧУК Людмила Іванівна
САПРІЯНЧУК Ольга Петрівна
СОЛОМІЙЧУК Ольга Василівна
СУМАРУК Володимир Іванович
СУМАРУК Іра Петрівна
СУХАРЧУК Андрій Михайлович
УРШЕДЖУК Світлана Ярославівна
ФЕДЮК Василь Танасійович
ФЕДОРЧУК Юрій Юрійович
ФІЛИПЧУК Дмитро Іванович
ФІЛИПЧУК Юрій Юрійович
ЧУБАТЬКО Оксана Степанівна
ШКІНДЮК Іван Юрійович
ЯКУБ»ЯК Руслан Васильович

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2
2
1
1
1
1
5
1
6

Депутатська фракція “Солідарність»
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Прізвище, ім’я та
по батькові депутата

ЖИЧИЦЬКИЙ Роман Михайлович
ЛЮТИЙ Олег Валерійович
МАРОТЧАК Василь Юрійович
НЕЧАЙ Михайло Михайлович

І
сесія
24.12.
2015
р. ІІ

ІІ
сесія
26.01.
2016
р.

пл.засідання
+
+
+
+

+
+
-

ІІІ
сесія
26.02.
2016
р.
І
пл.засідання
+
-

ІІІ
сесія
27.02.
2016
р. ІІ
пл.засідання

ІІІ
сесія
01.04.
2016
р. ІІІ
пл.засідання

ІІІ
сесія
21.04.
2016
р. ІУ
пл.засідання

ІУ
сесія
07.06.
2016
р. І
пл.засідання

ІУ
сесія
19.07.
2016
р. ІІ
пл.засідання

У
сесія
27.09.
2016
р. І
пл.засідання

У
сесія
24.11.
2016
р. ІІ
пл.засідання

Кількість
засідань

Кількість
пропусків

+
-

+
+

+
+
+

+
-

-

+
+
+

+
+
+
+

10
10
10
10

6
5
3
5
11

5.
6.
7.

САВЧУК Людмила Іванівна
УРШЕДЖУК Світлана Ярославівна
ФЕДОРЧУК Юрій Юрійович

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
-

+
+
-

+
+
-

+
+
-

-

+
+
+

+
+
+

10
10
10

2
1
5

Депутатська фракція ВО «Батьківщина»
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Прізвище, ім’я та
по батькові депутата

ВАНДЖУРАК Юрій Іванович
ДЕМИДЮК Василь Миколайович
КОМАН Василь Миколайович
КРАВЕЦЬ Василина Танасіївна
МИЦКАНЮК Володимир Васильович
ФЕДЮК Василь Танасійович
ШКІНДЮК Іван Юрійович

І
сесія
24.12.
2015
р. ІІ

ІІ
сесія
26.01.
2016
р.

пл.засідання
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

ІІІ
сесія
26.02.
2016
р.
І
пл.засідання
+
+
+
+
+
+

ІІІ
сесія
27.02.
2016
р. ІІ
пл.засідання

ІІІ
сесія
01.04.
2016
р. ІІІ
пл.засідання

ІІІ
сесія
21.04.
2016
р. ІУ
пл.засідання

ІУ
сесія
07.06.
2016
р. І
пл.засідання

ІУ
сесія
19.07.
2016
р. ІІ
пл.засідання

У
сесія
27.09.
2016
р. І
пл.засідання

У
сесія
24.11.
2016
р. ІІ
пл.засідання

Кількість
засідань

Кількість
пропусків

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

10
10
10
10
10
10
10

1
5
4
3
1

ІУ
сесія
07.06.
2016
р. І
пл.засідан-

ІУ
сесія
19.07.
2016
р. ІІ
пл.засідан-

У
сесія
27.09.
2016
р. І
пл.засідан-

У
сесія
24.11.
2016
р. ІІ
пл.засідан-

Кількість
засідань

Кількість
пропусків

Депутатська фракція ВО «Свобода»
№
п/п

Прізвище, ім’я та
по батькові депутата

І
сесія
24.12.
2015
р. ІІ
пл.за-

ІІ
сесія
26.01.
2016
р.

ІІІ
сесія
26.02.
2016
р.
І
пл.за-

ІІІ
сесія
27.02.
2016
р. ІІ
пл.засідан-

ІІІ
сесія
01.04.
2016
р. ІІІ
пл.засідан-

ІІІ
сесія
21.04.
2016
р. ІУ
пл.засідан-
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1.
2.
3.
4.

ГЛУШКО Василь Іванович
ЗЕЛЕНЧУК Василь Іванович
ЗЕЛЕНЧУК Михайло Васильович
МАКІВНИЧУК Іван Михайлович

сідання
+
+
+
+

+
+
+
+

сідання
+
+
+
+

ня

ня

ня

ня

ня

ня

ня

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

10
10
10
10

1
-

Депутатська фракція «ВОЛЯ»
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Прізвище, ім’я та
по батькові депутата

КІКІНЧУК Галина Миколаївна
МАРТИЩУК Марія Фоківна
САПРІЯНЧУК Ольга Петрівна
СОЛОМІЙЧУК Ольга Василівна

І
сесія
24.12.
2015
р. ІІ

ІІ
сесія
26.01.
2016
р.

пл.засідання
+
+
+
+

+
+
+
+

ІІІ
сесія
26.02.
2016
р.
І
пл.засідання
+
+
+

ІІІ
сесія
27.02.
2016
р. ІІ
пл.засідання

ІІІ
сесія
01.04.
2016
р. ІІІ
пл.засідання

ІІІ
сесія
21.04.
2016
р. ІУ
пл.засідання

ІУ
сесія
07.06.
2016
р. І
пл.засідання

ІУ
сесія
19.07.
2016
р. ІІ
пл.засідання

У
сесія
27.09.
2016
р. І
пл.засідання

У
сесія
24.11.
2016
р. ІІ
пл.засідання

Кількість
засідань

Кількість
пропусків

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

10
10
10
10

1
2
-

ІІІ
сесія

ІУ
сесія

ІУ
сесія

У
сесія

У
сесія

Кількість

Кількість

Депутатська фракція «УКРОП»
№
п/п

Прізвище, ім’я та
по батькові депутата

І
сесія

ІІ
сесія

ІІІ
сесія

ІІІ
сесія

ІІІ
сесія
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1.
2.
3.
4.

РИБЕНЧУК Микола Васильович
СУМАРУК Володимир Іванович
СУХАРЧУК Андрій Михайлович
ФІЛИПЧУК Юрій Юрійович

24.12.
2015
р. ІІ

26.01.
2016
р.

пл.засідання
+
+
+

+
+
+
+

26.02.
2016
р.
І
пл.засідання
+
+
+
+

27.02.
2016
р. ІІ
пл.засідання

01.04.
2016
р. ІІІ
пл.засідання

21.04.
2016
р. ІУ
пл.засідання

07.06.
2016
р. І
пл.засідання

19.07.
2016
р. ІІ
пл.засідання

27.09.
2016
р. І
пл.засідання

24.11.
2016
р. ІІ
пл.засідання

засідань

пропусків

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

10
10
10
10

1
1
-

Депутатська фракція «УНП»
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Прізвище, ім’я та
по батькові депутата

ЖИКАЛЯК Микола Миколайови
КІКІНЧУК Ярослав Миколайович
ПУГАЛЬСЬКИЙ Володимир Оттович
ФІЛИПЧУК Дмитро Іванович

І
сесія
24.12.
2015
р. ІІ

ІІ
сесія
26.01.
2016
р.

пл.засідання
+

+
+
+

ІІІ
сесія
26.02.
2016
р.
І
пл.засідання
+
+
+

ІІІ
сесія
27.02.
2016
р. ІІ
пл.засідання

ІІІ
сесія
01.04.
2016
р. ІІІ
пл.засідання

ІІІ
сесія
21.04.
2016
р. ІУ
пл.засідання

ІУ
сесія
07.06.
2016
р. І
пл.засідання

ІУ
сесія
19.07.
2016
р. ІІ
пл.засідання

У
сесія
27.09.
2016
р. І
пл.засідання

У
сесія
24.11.
2016
р. ІІ
пл.засідання

Кількість
засідань

Кількість
пропусків

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

10
10
10
10

4
3
2
-

Позафракційні
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№
п/п

1.
2.
3.
4.

Прізвище, ім’я та
по батькові депутата

ВАТАМАНЮК Всеволод Дмитрович
СУМАРУК Іра Петрівна
ЧУБАТЬКО Оксана Степанівна
ЯКУБ»ЯК Руслан Васильович

І
сесія
24.12.
2015
р. ІІ

ІІ
сесія
26.01.
2016
р.

пл.засідання
+
+
+
-

+
+
+
+

ІІІ
сесія
26.02.
2016
р.
І
пл.засідання
+
+
-

ІІІ
сесія
27.02.
2016
р. ІІ
пл.засідання

ІІІ
сесія
01.04.
2016
р. ІІІ
пл.засідання

ІІІ
сесія
21.04.
2016
р. ІУ
пл.засідання

ІУ
сесія
07.06.
2016
р. І
пл.засідання

ІУ
сесія
19.07.
2016
р. ІІ
пл.засідання

У
сесія
27.09.
2016
р. І
пл.засідання

У
сесія
24.11.
2016
р. ІІ
пл.засідання

Кількість
засідань

Кількість
пропусків

+
+
-

+
+
+
+

+
+
+
-

+
+
+

+
+
-

+
+
+
+

+
+
+
-

10
10
10
10

3
1
6

15

3. Президія районної ради
У підготовці сесій районної ради важливе місце посідає дорадчий орган ради
– президія районної ради, на якій попередньо розглядаються та
погоджуються пропозиції і рекомендації щодо внесених на розгляд ради
відповідних питань.
Згідно з рішенням першої сесії районної ради сьомого демократичного
скликання від 24.12.2015, утворено президію районної ради. До її складу
ввійшли:
Іван Шкіндюк – голова районної ради, голова президії.
Іван Маківничук – заступник голови районної ради,
заступник голови президії.
Члени президії:
Ольга Сапріянчук – голова постійної комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів і податків.
Юрій Ванджурак – голова 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.
Галина Кікінчук – голова постійної комісії районної ради з питань охорони
здоров'я, соціального захисту населення та пенсійного забезпечення.
Оксана Чубатько – голова постійної комісії районної ради з гуманітарних
питань: освіти, культури, молодіжної політики, спорту, національного і
духовного розвитку та засобів масової інформації.
Ярослав Кікінчук – голова постійної комісії районної ради з питань
децентралізації влади, адміністративно-територіальної реформи, органів
місцевого самоврядування, мандатна, депутатської діяльності, етики,
регламенту, захисту прав людини, законності та правопорядку.
Ольга Соломійчук – голова постійної комісії районної ради з питань
захисту прав учасників і ветеранів антитерористичної операції на сході
України та їх сімей, уповноважений представник депутатської фракції
політичної партії «Воля».
Михайло Нечай – уповноважений представник депутатської фракції
політичної партії Блок П.Порошенка «Солідарність».
Володимир Мицканюк - уповноважений представник депутатської фракції
політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина».
Василь Зеленчук - уповноважений представник депутатської фракції
політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода».
Юрій Філипчук - уповноважений представник депутатської фракції
політичної партії «Українське об’єднання патріотів-УКРОП».
Володимир Пугальський - голова депутатської фракції політичної партії
«Українська Народна Партія».
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За період сьомого демократичного скликання з грудня 2015 року по грудень
2016 року проведено 8 засідань президії та ініційовано 13 питань порядку
денного, а саме:
- Про забезпечення дотримання правил експлуатації, утримання доріг і
мостів у Верховинському районі.
- Про створення робочої групи щодо вивчення питання приєднання с.
Устеріки до Білоберізької ОТГ.
- Про звернення районної ради щодо будівництва візит-центру в селі
Ільці.
- Про списання сценічного гуцульського одягу.
За результатами розгляду даних питань районному керівництву та
виконавчому апарату районної ради дано відповідні доручення і
рекомендації.
4. Робота постійних та тимчасових комісій районної ради
Однією з найважливіших організаційних форм діяльності районної
ради та її депутатів є робота постійних і тимчасових комісій. Практика
показала, що абсолютна більшість питань, що вносяться на розгляд
пленарних засідань сесій районної ради, попередньо активно обговорюються
на засіданнях постійних комісій районної ради. Це в свою чергу дає
можливість конструктивно і злагоджено ухвалювати рішення з питань, що
розглядаються на пленарних засіданнях.
Відповідно до рішення районної ради від 19.11.2015 року утворено 5
постійних комісій районної ради та обрано їхній склад, які, згідно з
Положенням про постійні комісії районної ради та плану роботи районної
ради, активно функціонують по даний час:
- постійна комісія з питань бюджету, фінансів і податків;
- постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку,
інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу;
- постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту
населення та пенсійного забезпечення;
- постійна комісія з гуманітарних питань: освіти, культури,
молодіжної політики, спорту, національного і духовного розвитку та
засобів масової інформації;
- постійна комісія з питань децентралізації влади, адміністративнотериторіальної реформи, органів місцевого самоврядування, мандатна,
депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, законності
та правопорядку.
Рішенням першої сесії районної ради від 24.12.2015 року створено
тимчасову комісію районної ради з контролю за якістю та організацією
харчування в дошкільних навчальних закладах і загальноосвітніх школах
району.
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Рішенням другої сесії районної ради від 26.01.2016 року утворено:
- постійну комісію районної ради з питань захисту прав учасників і
ветеранів антитерористичної операції на сході України та їх сімей;
- комісію районної ради з питань поновлення прав реабілітованих.
Рішенням третьої сесії районної ради від 01 квітня 2016 року утворено:
- комісію районної ради з підтримки учасників бойових дій, осіб, які
перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що
утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередньо
участь в антитерористичній операції в районах її проведення, воїнів ОУНУПА та учасників бойових дій на території інших держав;
- тимчасову комісію районної ради з реалізації лісосировинних ресурсів
для потреб пільгових категорій населення.
Постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів і
податків (голова комісії – Ольга Сапріянчук )
За звітний період постійною комісією районної ради з питань бюджету,
фінансів і податків (далі – комісія) проведено 34 засідання, на яких
розглянуто 609 питань, які стосувалися дохідної і видаткової частин
районного бюджету.
Характерним виявом оперативності, злагодженості та професійності
роботи комісії стали її позачергові засідання щодо спрямування,
перерозподілу субвенцій з державного бюджету соціального характеру
місцевим бюджетам, коли членам комісії вдавалося знаходити порозуміння в
умовах обмеженого фінансового ресурсу й приймати ефективні рішення.
Протягом звітного року у міжсесійний період комісія розглядала
питання, що стосувалися внесення змін до бюджетних призначень по
головних розпорядниках коштів районного бюджету, затверджувала розподіл
резервного фонду районного бюджету, розподіл додаткової дотації на
вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та розподіл
вільних залишків коштів загального фонду районного бюджету.
Постійною комісією районної ради з питань бюджету і фінансів також
розглянуто 107 проектів рішень, які вносилися на розгляд сесій районної
ради, з наданням необхідних висновків. З великою відповідальністю комісія
брала активну участь у підготовці проектів рішень районної ради з
бюджетних питань, які стосувалися внесення змін для фінансування
районних програм.
Комісія постійно дотримувалася вимог Бюджетного та Податкового
кодексів України, інших Законів України та нормативних актів, які
регламентують вирішення бюджетних і фінансових питань. Також виважено
підходили до прийняття рішень, враховуючи бачення і позицію керівництва
районної ради і районної державної адміністрації, голів місцевих рад та
керівників установ району – головних розпорядників коштів.
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Протягом 2016 року проводився системний аналіз показників місцевих
бюджетів та оцінка їх фінансового забезпечення для здійснення своєчасної
виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та недопущення
виникнення заборгованості з оплати енергоносіїв, що споживаються
бюджетними установами.
Спільно з іншими постійними комісіями районної ради комісія з питань
бюджету, фінансів і податків брала участь у підготовці звернень до Кабінету
Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства культури
України, Міністерства освіти і науки України, народним депутатам України,
до обласної ради, обласної державної адміністрації. У звітному періоді
підготовлено ряд важливих звернень, зокрема:
- щодо виділення додаткової дотації на вирівнювання фінансової
забезпеченості місцевих бюджетів Верховинського району для забезпечення
виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери району, особливо
для працівників медичної та освітньої галузі.
Депутати комісії, володіючи станом справ, що стосуються бюджетної
сфери району та господарських підприємств, вносили конкретні пропозиції
щодо програми соціально-економічного та культурного розвитку району,
підтримки творчих особистостей, громадських та релігійних організацій, а
також розглядали звернення фізичних осіб та при необхідності запрошували
на засідання комісії осіб, які подавали на розгляд відповідні питання.
Постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного
розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського
і дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку малого та
середнього бізнесу (голова комісії - Юрій Ванджурак)
Постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного
розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і
дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку малого та
середнього бізнесу у звітному періоді провела 13 засідань, на яких
розглянуто 147 питань, в тому числі одне виїзне засідання, де депутати
відвідали Верховинський комбінат комунальних підприємств та оглянули
стан районного сміттєзвалища.
Комісією опрацьовано та взято до відома 3 обласні цільові програми,
зокрема:
– обласну цільову Програму розвитку лісового та мисливського
господарства в Івано-Франківській області на 2017-2021 роки;
– цільову Програму запобігання виникнення надзвичайних ситуацій
природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності
аварійно-рятувальної служби області до дій за призначенням на 2016-2020
роки;
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– обласну цільову Програму енергоефективності та розвитку сфери
виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії ІваноФранківській області на 2016-2020 роки.
Комісія розглядала і надавала пропозиції до Програми соціальноекономічного та культурного розвитку району, районної програми «Питна
вода», районної програми запобігання виникнення надзвичайних ситуацій
природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності
аварійно-рятувальної служби до дій за призначенням на 2016рік, районної
програми Поводження з твердими побутовими відходами на 2016 рік,
Комплексної програми забезпечення містобудівною документацією
Верховинського району на 2016 рік, Програми містобудівного кадастру
Верховинського району на 2016 рік, районної програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житловопобутових умов сільського населення «Власний дім» на 2016 рік, програми
соціально-економічного розвитку та сільських населених пунктів району на
2014-2020 роки, на 2016 рік, районної екологічної програми «Виготовлення
контейнерів для сміття» та районної цільової програми зовнішнього
освітлення селища та сільських населених пунктів району на 2016 рік.
На засіданнях комісії заслуховувались питання про роботу
Верховинського комбінату комунальних підприємств щодо збирання та
вивезення твердих побутових відходів, щодо встановлення нових
тарифів на вивезення твердих побутових відходів, про роботу філії
«Верховинський
ДЕД»,
про
вилучення
земельних
ділянок
лісогосподарського призначення, про заборону вивезення необробленої
деревини
за
межі
Верховинського
району,
про
забезпечення
лісосировинними ресурсами пільгових категорій населення.
Окрім того, комісія розглянула і підтримала звернення депутатів
районної ради до центральних органів виконавчої влади щодо необхідності
ремонту автомобільних доріг району, зменшення тарифів на електроенергію
для населення та про забезпечення лісосировиною підприємців району, які
здійснюють повну переробку деревини і створюють додаткові робочі місця, з
пропозицією передачі до комунальної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст всіх земель, які розташовані за межами населених пунктів у
межах територій сільських, селищних, міських рад та делегувати
повноваження органам місцевого самоврядування щодо розпорядження
цими землями, необхідності 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.
При прийняті рішень районна рада постійно врахувала рекомендації
постійної комісії.
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Постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я,
соціального захисту населення та пенсійного забезпечення (голова
комісії – Галина Кікінчук)
Постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я, соціального
захисту населення та пенсійного забезпечення, голова комісії Галина
Кікінчук, за звітний період провела 16 засідань, на яких розглянуто 83
питання. З них 42 питання внесено на розгляд сесії районної ради та
прийнято відповідні рішення.
Відповідно до своєї специфіки комісією в основному розглядаються
питання матеріально-технічної бази медичних установ району, забезпечення
населення медикаментами, а також, що стосуються соціального захисту
громадян, в тому числі інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян похилого
віку, соціально-незахищених верств населення у районі. Комісією розглянуто
питання, що стосувались соціально-економічного та культурного розвитку
району, підсумків виконання районного бюджету, про виділення коштів для
перевезення хворих на гемодіаліз для отримання хворими з хронічною
нирковою недостатністю курсів програмного гемодіалізу на базі Косівської
ЦРЛ.
Важливе місце у процесі діяльності комісії займали розгляд проектів
районних програм та заходів, спрямованих на вирішення проблем
соціального захисту населення, а саме:
1. Комплексна цільова соціальна програма надання громадянам району
соціальної підтримки за принципом «Єдиного вікна» та виїзної роботи
«Мобільного соціального офісу» на 2016 рік.
2. Програма соціального захисту ветеранів війни та праці, громадян
похилого віку у Верховинському районі на 2016 рік.
3. Комплексна програма соціальної підтримки інвалідів зору та соціально
незахищених верств населення у Верховинському районі на 2016 рік.
4. Районна програма «Цукровий діабет» на 2016 рік.
5. Програма боротьби з онкологічними захворюваннями в районі на 2016
рік.
6. Програма протидії захворювання на туберкульоз у районі на 2016 рік.
7. Районна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в районі
на 2016 рік.
8. Регіональна цільова програма розвитку донорства крові, її компонентів та
виготовлення препаратів з них на 2016 рік.
9. Районна цільова програма «Запобігання та лікування серцево-судинних і
судинно-мозкових захворювань» на 2016 рік.
10.Програма «Здоров’я населення Прикарпаття» на 2016 рік;
11.Районна
цільова програма розвитку первинно медико-санітарної
допомоги на засадах сімейної медицини на 2016 рік;
12.Районна цільова програма «Репродуктивне здоров’я населення
Верховинського району» на 2016 рік.
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Постійна комісія районної ради з гуманітарних питань: освіти,
культури, молодіжної політики, спорту, національного і духовного
розвитку та засобів масової інформації (голова комісії –
Оксана Чубатько).
Постійна комісія районної ради з гуманітарних питань: освіти,
культури, молодіжної політики, спорту, національного і духовного розвитку
та засобів масової інформації (голова комісії – О. Чубатько) утворена
рішенням районної ради від 19.11. 2015 року у кількості 5 депутатів.
Головне завдання комісії, до складу якої входить, зокрема, освітяни,
сприяти розвитку освіти, дошкільного виховання, молоді і спорту та
патріотичному вихованню молоді на національних та християнських
традиціях з урахуванням кращих європейських освітніх надбань.
Протягом звітного періоду проведено 15 засідань, на яких розглянуто
понад 161 питання.
Постійна комісія з гуманітарних питань: освіти, культури,
молодіжної політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів
масової інформації розглянула та погодила 47 проектів рішень районної
ради, що входять до її компетенції, зокрема:
- «Про очікувану мережу установ і закладів освіти району в
2016-2017 навчальному році».
- «Про надання дозволу на функціонування установ і закладів
освіти в 2016 - 2017 навчальному році».
- Про присвоєння Перехреснянській ЗОШ І – ІІ ступенів імені видатного
педагога і громадського діяча Михайла Вахнюка.
Про використання державної символіки в дошкільних і
загальноосвітніх закладах Верховинського району.
- Про створення освітянської ради Верховинського району.
- Про надання дозволу відділу освіти райдержадміністрації на звільнення
від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах в 2016 році.
- Про затвердження примірного Статуту комунального
загальноосвітнього навчального закладу району.
- Про виділення додаткових коштів для організації харчування учнів
пільгових категорій.
- Про районну цільову соціальну програму з оздоровлення та
відпочинку дітей на 2016 – 2020 роки.
- Про роботу редакції газети «Верховинські вісті» з висвітлення питань
національного і духовного відродження у районі.
- Про розвиток музейної справи в районі.
- Про надання дозволу на самостійне ведення бухгалтерського обліку
комунальними загальноосвітніми закладами Верховинського району.
Комісія аналізує ефективність використання бюджетних коштів, що
спрямовуються на галузі освіти, науки, молоді і спорту. На засіданнях
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розглядалися, зокрема, питання «Про районний бюджет на 2016 рік»,
«Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік» та інші питання.
На адресу комісії надходили звернення від батьків, діти яких
навчаються у Верховинській ЗОШ - інтернат І – ІІІ ступенів щодо
звільнення від оплати за перебування їхніх дітей у школі-інтернаті. Члени
комісії брали активну участь у підготовці проектів рішень з даних питань.
З питань, розглянутих на засіданнях, комісія отримувала від
керівників органів виконавчої влади необхідні матеріали і документи для
вивчення і узагальнення, залучала відповідних фахівців до їх розгляду.
Важливим аспектом у діяльності комісії районної ради стала співпраця
та взаємодія з іншими постійними комісіями районної ради, відділом
освіти райдержадміністрації та іншими установами і організаціями. Зокрема
проведено виїзне засідання комісії спільно з профільною комісією та
депутатами Путильської районної ради з приводу самостійного ведення
бухгалтерського обліку комунальними загальноосвітніми, позашкільними
навчальними закладами Верховинського району.
Постійна комісія районної ради з питань децентралізації влади,
адміністративно - територіальної реформи, органів місцевого
самоврядування, мандатна, депутатської діяльності, етики,
регламенту, захисту прав людини, законності та правопорядку
(голова комісії – Ярослав Кікінчук)
Постійна комісія районної ради з питань децентралізації влади,
адміністративно-територіальної реформи, органів місцевого
самоврядування, мандатна, депутатської діяльності та етики, захисту прав
людини, законності і правопорядку (голова – Ярослав Кікінчук) утворена
рішенням районної ради від 19.11.2015року «Про утворення постійних
комісій районної ради» та рішенням районної ради від 19.11.2015р «Про
обрання складу постійних комісій районної ради». Пізніше склад комісії
змінено рішенням ради від 26.02.2016 року «Про внесення змін до рішення
районної ради «Про обрання складу постійних комісій районної ради».
До складу комісії входить 4 депутати районної ради, що представляють
різні політичні сили, яким населення району висловило підтримку. Майже
всі вони мають чималий досвід як депутатської діяльності, так і
управлінської роботи.
Комісія планує свою роботу, враховуючи доручення районної ради та її
керівництва, керуючись виключно положеннями Конституції України,
вимогами законів України, Регламенту районної ради та інших нормативноправових актів.
За відповідний період постійною комісією районної ради мандатна, з
питань децентралізації влади, адміністративно-територіальної реформи,
органів місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики,
захисту прав людини, законності і правопорядку проведено 9 засідань.
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Всього комісією розглянуто 56 питань. В абсолютній більшості з них
сесією районної ради прийнято відповідні рішення.
Окрім проектів рішень районної ради та питань, які розглядаються у
постійних комісіях районної ради, доречно виокремити розгляд комісією
наступних проектів рішень щодо районних програм та інших важливих
питань, зокрема:
- «Районна програма приписки та призову на військову службу у 2016
році».
- «Цільова програма фінансування мобілізаційних заходів у
Верховинському районі на 2016 рік».
- Районна програма «Нагороди та відзнаки районної ради у 2016
році».
- Районна
програма
«Розвитку
місцевого
самоврядування,
орієнтованого на громаду у 2016 році».
- Районна програма «Фонд районної ради на виконання депутатських
повноважень на 2016 рік».
- «Районна програма інформаційно-аналітичної роботи в інтересах
органів державної влади та управління, протидії проявам
терористичного характеру, організованій злочинній діяльності та
корупції на території Верховинського району у 2016 році».
- «Районна комплексна програма забезпечення правопорядку, боротьби
із злочинністю і корупцією, захисту прав і свобод громадян у 2016
році».
- «Районна програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та
підвищення
рівня
готовності
аварійно-рятувальної
служби
Верховинського району до дій за призначенням у 2016 році».
- «Комплексна цільова соціальна програми розвитку цивільного захисту
населення та території Верховинського району від надзвичайних
ситуацій природного і техногенного характеру у 2016 році»;
- «Про збереження Верховинського району як цілісної існуючої
адміністративно територіальної одиниці».
- «Про Регламент районної ради».
- «Про підсумки виконання «Районної програми підтримки сімей
військовослужбовців і працівників правоохоронних органів та членів
добровольчих загонів, які беруть участь в Антитерористичній операції
в східних областях України на 2015 рік».
- «Про внесення змін та доповнень до Положень про Подяку та Грамоту
Верховинської районної ради, затвердженого рішенням районної ради
від 14.11.2008 року».
- «Про звіти депутатів районної ради перед виборцями».
Також, на засіданні постійної комісії розглядалися листи-звернення
жителів села Устеріки, щодо незаконного приєднання с. Устеріки до
Білоберізької ОТГ. З приводу даних листів-звернень, на сесіях районної ради
неодноразово приймалися відповідні звернення до вищих органів державної
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влади. Крім вищезгаданого звернення, комісією також було розглянуто та
внесено відповідні пропозиції до звернень районної ради, що стосуються
збереження Верховинського району як адміністративно територіальної
одиниці та виконання Закону України «Про статус гірських населених
пунктів в Україні».
У березні цього року голова комісії Я.Кікінчук, заступник голови
комісії М.Нечай спільно із представниками освіти та медицини здійснили
робочу поїздку з метою вивчення аспектів (позитивні та негативні сторони)
об’єднання в Печеніжинській ОТГ Коломийського району. Про підсумки
поїздки було поінформовано депутатів на черговій сесії районної ради.
У виконанні своїх повноважень комісія тісно співпрацює із
прокуратурою району, відділенням поліції та СБУ в районі, управлінням
юстиції, депутатами місцевих рад усіх рівнів та виконавчим апаратом ради.
Комісія висловлює подяку усім мешканцям району, керівникам органів
державної влади та місцевого самоврядування, депутатам районної ради та
місцевих рад, громадським діячам, засобам масової інформації, іншим
небайдужим особам за їх активну позицію у забезпеченні захисту прав
громадян, дотриманні законності та правопорядку на території нашого
району.
Постійна комісія районної ради з питань захисту прав учасників і
ветеранів АТО на сході України та їх сімей (голова комісії – Ольга
Соломійчук).
Постійна комісія районної ради з питань захисту прав учасників і
ветеранів антитерористичної операції на сході України та їх сімей
за період з лютого 2016 року по грудень 2016 року провела 5 засідань. Як
свідчить аналіз, постійною комісією розглянуто 17 питань, більшість з яких
внесено на розгляд сесії районної ради та підтримано депутатським
корпусом ради.
Комісією рекомендовано на розгляд сесії районну програму підтримки
учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі
добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які
залучалися і брали безпосередньо участь в антитерористичній операції в
районах її проведення, воїнів ОУН-УПА та учасників бойових дій на
території інших держав на 2016 рік.
Найважливішим аспектом у діяльності комісії є питання підтримки
учасників АТО у районі. Комісією розглянуто програму підтримки
учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі
добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які
залучалися і брали безпосередньо участь в антитерористичній операції в
районах її проведення, воїнів ОУН-УПА та учасників бойових дій на
території інших держав на 2016 рік. До розгляду даного питання комісія
підійшла надзвичайно зважено та ґрунтовно.
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Особливу увагу звернуто на розгляд питання про програму розвитку
соціально-економічного та культурного розвитку району на 2016 рік.
Комісія намагатиметься й надалі бути активним учасником у вирішенні
проблем соціально-економічного та культурного розвитку Верховинського
району.
Члени постійної комісії плідно співпрацювали над вирішенням профільних
питань з галузевими відділами та управліннями, селищним та сільськими
головами, установами різних форм власності, громадськими організаціями.
Тимчасова комісія з реалізації лісосировинних ресурсів для потреб
пільгових категорій населення
01 квітня 2016 року на третій сесії районної ради прийнято рішення
про забезпечення лісосировинними ресурсами пільгових категорій населенн.
Згідно з даним рішенням створена тимчасова комісія районної ради з
реалізації лісосировинних ресурсів для потреб пільгових категорій
населення.
За період з квітня 2016 року по грудень 2016 року проведено 8
засідань. Як свідчить проведений аналіз, тимчасовою комісією розглянуто 61
заяву громадян, які відносяться до пільгової категорії населення.
Комісія рекомендувала:
- ДП «Верховинське лісове господарство» Александрову О.В., ДП
«Гринявське лісове господарство» Стефанюку Р.П. реалізовувати для потреб
пільгових категорій населення дрова паливні та деревину для
індивідуального ремонту і будівництва;реалізовувати пільговим категоріям
населення деревину для забезпечення потреб фермерських господарств і
соціальної сфери за пільговими цінами з рентабельністю не вище одного
відсотка.
- Верховинському районному лісгоспу дозволити реалізувати для потреб
пільгових категорій населення до двох відсотків лісосічного фонду за
пільговими цінами з рентабельністю не вище одного відсотка.
Згідно з рішенням комісії вирішено надати заявникам з числа пільгових
категорій населення 592 метри кубічні пільгового лісу та 47 метрів кубічних
паливних дров.
Відвідування депутатами засідань постійних комісій районної ради за
звітний період (грудень 2015 р. – грудень 2016 р.)
Постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів і податків
№
№
п/п

ПІП депутата

Кількість
засідань
комісій

Кількість
пропусків
26

Сапріянчук Ольга Петрівна
Мицканюк Володимир Васильович
Глушко Василь Іванович
Ватаманюк Всеволод Дмитрович
Лютий Олег Валерійович
Кравець Василина Танасіївна
Мартищук Марія Фоківна
Філипчук Юрій Юрійович
Якуб’як Руслан Васильович

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

34
34
34
34
34
34
34
34
34

2
3
10
3
15
25
5
3
22

Постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного
розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського
і дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку малого та
середнього бізнесу (голова комісії - Юрій Ванджурак )

ПІБ

Ванджурак Ю.І.
Сумарук В.І.
Жикаляк М.М.
Демидюк.В.М.
Зеленчук.М.В.
Коман В.М.
Уршеджук С.Я.

Назва комісії

Голова комісії
Заступник голови комісії.
Секрктар комісії.
Член комісії.
Член комісії.
Член комісії.
Член комісії.

К-сть
засідань

К-сть
пропусків

13
13
13
13
13
13
13

К-сть
пропускі
в
з
невідом
их
причин

1
1
3
10
3
8
2

0
0
0
0
0
0
0

Постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я,
соціального захисту населення та пенсійного забезпечення (голова
комісії – Галина Кікінчук)
№№
п/п
11
22

Прізвище, ім’я по батькові депутата Кількість
засідань
комісій
Кікінчук Галина Миколаївна
16
Федюк Василь Танасійович

16

Кількість
пропусків
1
0
27

33

Пугальський Володимир Оттович

16

4

44

Жичицький Роман Михайлович

16

14

55

Сумарук Іра Петрівна
(переведена в іншу комісію)

6

-

Постійна комісія районної ради з гуманітарних питань: освіти,
культури, молодіжної політики, спорту, національного і духовного
розвитку та засобів масової інформації (голова комісії –
Оксана Чубатько).

№
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Кількість
засідань
комісій

ПІП депутата

Чубатько Оксана Степанівна
Сухарчук Андрій Михайлович
Зеленчук Василь Іванович
Маротчак Василь Юрійович
Філипчук Дмитро Іванович

15
15
15
15
15

Кількість
пропусків
з
поважних
причин
1
7
5
7
-

Постійна комісія районної ради з питань децентралізації влади,
адміністративно - територіальної реформи, органів місцевого
самоврядування, мандатна, депутатської діяльності, етики,
регламенту, захисту прав людини, законності та правопорядку
(голова комісії – Ярослав Кікінчук)
№
п/п

ПІП депутата

11.
22.
33.
44.
55.

Кікінчук Я.М.
Нечай М.М.
Савчук Л.І.
Рибенчук М.В.
Соломійчук О.В.
(до лютого 2016р.)

Кількість
засідань
комісії
9
4

Кількість
пропусків
0
4
1
1
1

З них з
поважних
причин
4 (відрядж.)
1 (нарада)
1 (лікарн.)
1 (лікарн.)
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5. Розпорядження голови районної ради
За період з 01 грудня 2015 року по 01 грудня 2016 року головою
районної ради прийнято 324 розпорядження, з них: з основної діяльності 133, з кадрових - 76, по депутатському Фонду – 51, про відрядження - 64.
За розпорядженням районної ради від 04.12.2015 року №100-р з нагоди
відзначення професійного свята Дня місцевого самоврядування 18
працівників органів місцевого самоврядування нагороджено Грамотою
районної ради.
Серед розпоряджень районної ради, які прийнято протягом звітного
періоду, варто виокремити наступні:
- від 13.01.2016 року №5-р «Про створення робочої групи з питань
збереження Верховинського району та реформування органів місцевого
самоврядування»;
- від 27.01.2016 року №12-р «Про організацію діяльності депутатів в
адміністративно-територіальних одиницях району»;
- від 16.02.2016 року №16-р «Про проведення Карпатського Форуму
народовладдя»;
- від 16.05.2016 року №37-р «Про реалізацію гуманітарного проекту
«Даруємо дітям любов до читання книг»;
- від 25.07.2016 року №59-р «Про застосування системи електронних
закупівель у Верховинській районній раді»;
- від 25.07.2016 року №61-р «Про участь органів місцевого
самоврядування Верховинського району в щорічних обласних конкурсах»;
- від 04.08.2016 року №63-р «Про участь у Всеукраїнській Прощі до місця
з’явлення Матері Божої біля Довбушевої криниці на полонині Ґаджина у
Чорногорі»;
- від 31.08.2016 року №75-р «Про відзначення Дня працівника лісу та Дня
підприємця»;
- від 19.09.2016 року №83-р «Про присудження літературно-мистецької
премії з розвитку та популяризації Гуцульщини імені Дмитра Ватаманюка»;
- від 04.10.2016 року №92-р «Про проведення виставки-конкурсу виробів
майстрів народної творчості та прикладного мистецтва»;
- від 27.10.2016 року №102-р «Про проведення інвентаризації цілісного
майнового комплексу Верховинського АТП»;
Також головою районної ради було прийнято 8 розпоряджень про
надання одноразових допомог на оздоровлення та реабілітацію учасникам
бойових дій та членам їх сімей на загальну суму 103 тис. грн.
За звітний період головою районної ради прийнято 51 розпорядження
про виділення коштів з фонду районної ради на виконання депутатських
повноважень.
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Протягом звітного періоду чималу кількість наших краян нагороджено
відзнаками Верховинської районної ради, серед яких: 7 – Подяки
Верховинської районної ради, 261 – Грамоти Верховинської районної ради,
162 – спільні грамоти Верховинської районної ради та районної державної
адміністрації, вручено три нагороди Верховинської районної ради «Почесна
медалі за заслуги перед територіальною громадою району».
З першого грудня 2015 року по 30 листопада 2016 року головою районної
ради спільно з головою районної державної адміністрації прийнято 16
розпоряджень, зокрема:
- від 03.12.2015 року №424/98-р «Про заходи з увічнення в районі
пам’яті захисників України на період до 2020 року»;
- від 14.12.2015 року №445/102-р було «Про проведення Третього
районного літературного фестивалю «Письменницька ватра над
Черемошем»;
- від 13.01.2016 року №9-к/7-р «Про скерування на навчання державних
службовців у 2016 році»;
- від 11.02.2016 року №49/13-р «Про проведення у селищі Верховина
презентації книги Романа Кумлика «Гуцульські співанки»;
- від 23.09.2016 року №293/77-р. «Про проведення ІV кіномистецького
фестивалю «Тіні забутих предків: стежками фільму «Анничка»;
- від 26.09.2016 року №307/86-р. «Про проведення ІV кіномистецького
фестивалю «Тіні забутих предків: стежками фільму «Анничка» та
відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського»;
Проведено нагородження спільними грамотами голови районної ради та
районної державної адміністрації громадян та трудових колективів з нагоди
державних та професійних свят, відзначення ювілеїв і пам'ятних дат.
6. Взаємодія Верховинської районної ради з Верховинською районною
адміністрацією, органами місцевого самоврядування, громадськими
організаціями
Протягом звітного періоду районна рада ефективно співпрацювала з
районною державною адміністрацією, селищною і сільськими радами,
Народною радою та громадськими організаціями.
Районна рада вчасно розглядала усі звернення, що надходили від
районної державної адміністрації, та скликала сесії районної ради, щоб
прийняти необхідні рішення для життєдіяльності району. Хотів би
наголосити на тому, що районна рада спільно з райдержадміністрацією
значну увагу приділяли розвитку освіти, культури, охорони здоров’я,
дорожнього та лісового господарства. В результаті, забезпечено
реалізацію Програми соціально-економічного та культурного розвитку
району, районних програм.
Неодноразово брав участь в зустрічах у трудових колективах,
сходах селян населених пунктів району. Такі зустрічі відбулися
протягом року в усіх населених пунктах.
30

Органи місцевого самоврядування Верховинського району отримали
чимало викликів протягом звітного періоду. Розвиток громадянського
суспільства, про яке так часто говорилося, зреалізувалося після Революції
Гідності, люди розпочали активно обговорювати необхідність підвищення
повноважень та важелів управління для представницької влади в регіонах як
запоруки розвитку суспільства.
Районна рада стала на захист відкритості і добровільності при
створенні об’єднаних територіальних громад у районі, справедливо стала на
захист прав та інтересів сільської громади села Устеріки.
Для практичного втілення реформаторських кроків у життя
неодноразово проводилися зустрічі голів селищної, сільських рад, керівників
установ та організацій та представників громадських організацій. Загалом
були напрацьовані конкретні пропозиції, які направлено Президенту України
Петру Порошенку, Прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману,
народним депутатам, керівникам профільних комітетів Верховної Ради.
За пропозицією Народної ради, Самооборони районна рада вивчала та
виносила при потребі на розгляд сесії районної ради ряд питань, що дало
можливість громадськості мати відкритий доступ до всіх проектів рішень.
У 2016 році підписано Угоду про співпрацю між органами місцевого
самоврядування району, головою районної ради і головами селищної та
сільських рад.
7. Участь районної ради та територіальних громад Верховинського
району в обласному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування та проекті ПРООН
Успішна практика та позитивний досвід організації, проведення і
результатів впровадження обласних конкурсів проектів та програм розвитку
місцевого самоврядування, оголошеного Івано-Франківською обласною
радою в рамках прийнятої першої в Україні регіональної програми розвитку
місцевого самоврядування в області, була продовжена й у звітному періоді.
Шостий обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування стартував 25 лютого 2015 року та завершиться в грудні
звітного року.
Переможцями конкурсу від району стали Верховинська селищна рада,
Стебнівська, Перехреснянська та Замагорівська сільські ради, які
реалізовують п’ять мікропроектних пропозицій, загальна сума яких складає
744 тис. грн., а саме:
Верховинська селищна рада реалізувала проект «Енергозберігаючі
технології – металопластикові вікна для школи-інтернату» (заміна вікон в
школі) на загальну суму 160 тис. грн.; районний бюджет – 15 тисяч гривень.
Стебнівська сільська рада завершує реалізацію проектів «Капітальний
ремонт будинку спеціалістів та благоустрій території довкола будівлі в селі
Стебні» (Ремонт адмінприміщення), «Будівництво огорожі кладовища та
благоустрій території в селі Стебні за ініціативою та участю сільської
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громади» (встановлення огорожі кладовища) на загальну суму 320 тис. грн.,
районний бюджет – 60 тисяч гривень;
Перехреснянська сільська рада реалізує проект «Здорові діти в
«Дивокраї» – щастя і радість у рідному краї» (встановлення дитмайданчика)
на загальну суму 134 тис. грн., районний бюджет – 13 тисяч гривень;
Замагірська сільська рада завершує реалізацію проекту «Капітальний
ремонт (запровадження енергозберігаючих технологій) Замагорівського
сільського клубу та благоустрій довкола клубу» (ремонт клубу) на загальну
суму 141 тис. грн., районний бюджет – 18 тисяч гривень.
Переможцями сьомого конкурсу проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування визнано Верховинську селищну та вісім сільських рад
району: Стебнівську, Перехресненську, Красноїльську, Красницьку,
Довгопільську, Головівську, Криворівнянську, Замагорівську сільські ради.
Реалізація конкурсу дозволяє місцевим радам шляхом участі у
конкурсі залучати кошти обласного та районного бюджетів на вирішення
проблемних питань розвитку територіальних громад. Громади отримують
реальний результат і, як наслідок, готові включитися у роботу з підготовки
проектів для участі у наступному етапі обласного конкурсу.
Реалізація Проекту Європейського союзу та Програми розвитку ООН
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІII» розпочалася у
Верховинському районі з підписання 28 листопада 2014 року угоди про
партнерство між Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй,
Верховинською районною державною адміністрацією і Верховинською
районною радою у третій фазі Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду».
Станом на 01.10.2016 року в районі функціонують чотири Організації
Громади, які співпрацюють із Проектом ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду – IIІ» – с. Перехресне, с. Устеріки, с. Ільці, с.
Білоберізка та впроваджують чотири мікропроекти:
- с. Перехресне: «Енергозберігаючі заходи в ДНЗ "Дивокрай» (утеплення
внутрішніх стін, заміна вікон та дверей), вартість проекту - 190998 грн., в
т.ч. 40 тисяч з районного бюджету, проект завершено;
- с. Устеріки:
«Інноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення
с.Устеріки. Реконструкція існуючої мережі з застосуванням ВДЕ»), вартість
проекту - 509019 грн., в т.ч. 50 тисяч грн. з районного бюджету, ведуться
будівельно-монтажні роботи;
- с. Ільці: «Реконструкція ФАПу села Великий Ходак Ільцівської сільської
ради», вартість проекту 362 519 грн., в т.ч.
40 тисяч грн. з
районного бюджету, проект завершено;
- с. Білоберізка: «Інноваційні енергоефективні заходи з вуличного
освітлення в с.Білоберізка. Реконструкція існуючої мережі з застосуванням
світлодіодних ламп», вартість проекту - 307 753 грн., в т.ч. 40 тисяч грн.,з
районного бюджету, проект завершено.
32

Районна програма розвитку місцевого самоврядування, орієнтованого
на громаду в 2016 році
Районна програма розвитку місцевого самоврядування, орієнтованого
на громаду в 2016 році» затверджена рішенням районної ради 24 грудня
2015 року, де передбачено кошти в сумі 100 тис. грн., і спрямована на
забезпечення подальшого розвитку місцевого самоврядування, зміцнення
його організаційних, правових, матеріально-фінансових, інформаційних
засад.
Реалізований комплекс заходів забезпечив подальший розвиток
місцевого самоврядування в районі ефективному управлінню бюджетними
процесами, комунальною власністю, комплексному соціально-економічному
розвитку населених пунктів, належній взаємодії органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, поліпшення матеріально-технічного
забезпечення місцевих рад тощо
Районна програма «Фонд районної ради на виконання депутатських
повноважень» на 2016 рік
Фонд районної ради на виконання депутатських повноважень
утворено відповідно до статті 43, пункту 11 частини 6 статті 55 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та частин 2 ,3, 6 статті 30
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».
Загальна сума фонду, затверджена районною радою при прийнятті
районного бюджету на 2016 рік, становить 170 тисяч гривень.
Одним із напрямів використання коштів Програми є надання адресної
матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та на лікування й
оздоровлення громадян, використано 147 790 грн.
Всього з фонду районної ради на виконання депутатських
повноважень використано 166 100 гривень.
Районна програма «Нагороди та відзнаки районної ради»
в 2016 році
Реалізація районної програми «Нагороди та відзнаки районної ради» в
2016 році дала можливість стимулювати кращих представників громад
району, які досягли значних успіхів у виробничій, науковій, державній,
творчій та інших сферах діяльності, проявили високий професіоналізм,
зробили значний внесок у створення матеріальних та духовних цінностей,
поліпшення умов для забезпечення життєдіяльності та соціального захисту
населення району, залучення громадських організацій, жителів сіл, селища
до процесів розвитку місцевого самоврядування у районі.
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Обсяг фінансування для виконання районної програми «Нагороди та
відзнаки районної ради» в 2016 році становить 50 тис. грн.
Програма «Районна літературно-мистецька премія з розвитку та
популяризації Гуцульщини» імені Д.Ватаманюка»
Програма «Верховинська районна літературно-мистецька премія з
розвитку та популяризації Гуцульщини імені Дмитра Ватаманюка» є однією
з невід’ємних складових цілісної комплексної Програми збереження та
подальшого поступу вперед матеріальної і духовної культури гуцулів,
розвитку духовних оберегів предківського краю.
Головним завданням Програми є збереження та примноження
матеріальної і духовної культури гуцулів, національно-християнських
цінностей; продовження літописання історії Гуцульщини, зокрема
Верховинського краю, видання книг на гуцульську тематику про історію
рідного краю, його видатних людей та легендарних героїв, борців за волю та
незалежність Самостійної, Соборної України; формування іміджу
Міжнародного автентико-просвітницького центру Гуцульщини у Верховині.
Програма передбачає Фінансове стимулювання народних умільців,
майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, авторів книг про Гуцульщину,
Верховинщину, Карпатський край. Премію вручено трьом номінантам в
розмірі по 10 тисяч гривень кожному.
8. Співпраця Верховинської районної ради з органами місцевого
самоврядування інших регіонів, міжнародне співробітництво
Співпраця з районними радами інших регіонів протягом звітного
періоду здійснювалося передусім у рамках Української асоціації районних
та обласних рад.
У процесі свого функціонування Асоціація покликана координувати
діяльність органів місцевого самоврядування при вирішенні питань, що
відповідають інтересам усіх або значної кількості територіальних громад,
місцевих рад, які є членами Асоціації, розробляє та вносить до органів
державної влади пропозиції щодо підтримки розвитку місцевого
самоврядування. Вагоме місце у діяльності цієї інституції посідає й
обговорення та внесення пропозицій до проектів нормативно-правових актів,
які безпосереднім чином стосуються місцевого самоврядування.
Координуючим органом на терені усього Гуцульського регіону слугує
громаді Асоціація органів місцевого самоврядування. Районна рада входить в
Асоціацію органів місцевого самоврядування, яка створена 16 червня 2000
року Установчими зборами Асоціації.
Асоціація займає важливе місце в координації дій органів місцевого
самоврядування, спрямованих на вирішення питань соціально-економічного,
державно-політичного та культурно-духовного розвитку, сприяє
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вдосконаленню управлінської діяльності, надає допомогу в організації
проведення гуцульських фестивалів, зльотів творчої молоді Гуцульщини.
19 лютого 2015 року в селищі Верховина відбулося спільне засідання
Асоціації органів місцевого самоврядування, на якому розглянуто важливі
питання, зокрема: «Про проект Закону України «Про внесення змін до Закону
України про статус гірських населених пунктів в Україні»,
«Адміністративно-територіальна реформа – переваги та недоліки», питання
про ефективне використання лісових ресурсів в інтересах місцевих громад,
про заборону вивозу лісу-кругляка та про управління землями за межами
населених пунктів. Підтримано звернення районної ради до Президента
України, Верховної Ради, уряду щодо відсутності належного фінансування
органів місцевого самоврядування у районі та щодо недопущення
приватизації важливих державних підприємств і виключення державних
лісгоспів і всіх лісогосподарських підприємств з переліку підприємств, з яких
знімається заборона на приватизацію.
Верховинська районна рада є асоційованим членом громадської
організації «Єврорегіон «Карпати - Україна». Співпраця у рамках
Єврорегіону «Карпати - Україна» дає можливість одержати певну підтримку
Європейських країн у вирішенні проблем та перспективи розвитку гірських
територій Українських Карпат.
Десятого грудня 2016 року з ініціативи голови Верховної Ради України
Андрія Парубія за участю громадської організації «Єврорегіон «Карпати Україна», голів обласних та районних рад гірських регіонів України у селі
Плав’я Сколівського району на Львівщині проведено широке обговорення
проблем розвитку Карпат в ході круглого столу «Проблеми та перспективи
розвитку гірських районів України».
Ради справедливості потрібно сказати, що спільні та рішучі дії,
наполегливість учасників Карпатського Форуму народовладдя – голів
районних ради гірських районів Закарпатської, Івано-Франківської,
Львівської та Чернівецької областей – знайшла державницьке продовження
на львівській землі і, будемо мати надію, логічне завершення у стінах
парламенту України.
На зустрічі з головою Верховної Ради окреслено найважливіші
проблемні питання, з якими зіткнулися гірські райони під час проведення
адміністративно-територіальної реформи. Спікера Верховної Ради України
Андрія Парубія поінформовано про ті життєво важливі доповнення до Закону
України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» щодо збільшення
державних гарантій в соціально-економічному розвитку гірських територій.
Учасники круглого столу прийняли Звернення до Кабінету Міністрів
України щодо необхідності розробки та затвердження державної програми
підтримки розвитку Українських Карпат; вирішено створити на рівні
парламенту робочу групу, в тому числі за участю Асоціації органів місцевого
самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» з метою напрацювання
пропозицій до законопроектів, які б мали сприяти розвитку території Карпат.
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Вирішено також спільно працювати на рівні карпатських областей у
трьох основних напрямках: інфраструктура, екологія та збереження
природної спадщини; туризм і збереження культурної спадщини, в тому
числі з тим, аби продовжувати діалог з європейськими партнерами щодо
макрорегіональної стратегії для регіону Карпат на зразок Альпійської і,
відповідно, фінансування її імплементації; сформувати пакет пропозиції до
Оксани Юринець, голови Міжфракційного об'єднання "Карпати" у Верховній
Раді України з метою просування вказаних ідей на парламентському рівні;
використати існуючу платформу співпраці самоврядних органів – Асоціація
"Єврорегіон Карпати - Україна" як інструмент реалізації вказаної ініціативи.
Надзвичайно важливим рішення є створення у Верховній Раді України
робочої групи з вирішення проблем гірських районів, яку очолить голова
Верховної Ради Андрій Парубій.
Продовжена цілеспрямована робота в напрямку розвитку
міжнародного співробітництва, зокрема участі у проекті прикордонного
співробітництва «Місцевий розвиток та передумови відкриття пункту
пропуску та будівництва автодороги через румунсько-український
кордон в межах населених пунктів Шибене (с.Зелене Верховинського
району) та Поеніле-де-Суб-Мунте повіту Марамуреш (Румунія)». В
межах цього проекту розроблено Стратегічний план розвитку
Верховинського району та Рущанської долини повіту Марамуреш.
12 лютого 2016 року в залі засідань Верховинської районної ради
відбулася зустріч з генеральним консулом Румунії в місті Чернівці
Елеонорою Молдован з метою обговорення співпраці між Верховинським
районом – етнографічним центром Гуцульщини та Республікою
Румунія, а також всесторонньої підтримки на міждержавному рівні у
напрямку транскордонного співробітництва. В результаті зустрічі
налагоджено транскордонне співробітництво, тісні, добросусідські взаємини
між двома країнами, оскільки протягом історичного розвитку країн-сусідів
відносини було згорнуто.
16 березня 2016 року в місті Солотвино відбулася тристороння зустріч
Верховинського району, з метою вивчення питання міжнародної співпраці та
підготовки проектів Євросоюзу з партнерами по транскордонній співпраці –
румунською стороною та представниками Закарпатської і Чернівецької
областей. В результаті проведеної зустрічі сторонами прийнято рішення про
прийняття Звернення Верховинською районною радою та Марамуреським
повітом відповідно до урядів України та Румунії щодо будівництва
автодороги та відкриття пункту пропуску через румунсько-український
державний кордон в районі Шибене, Верховинський район, Україна, та
Поєніле-де-суб-Мунте, Марамуреський повіт, Румунія.
11 квітня 2016 року в с. Нижня Апша, що на Закарпатті, відбулася
зустріч представників музеїв прикордонних територій України та Румунії, а
саме директорів та завідувачів музеїв Закарпаття, Буковини, ІваноФранківщини та Румунії. Основною метою було налагодження
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транскордонної співпраці з розвитку музейної справи України та Румунії. У
результаті зустрічі відбулося висунення й обговорення пропозицій та ідей
майбутнього проекту, у якому взяли активну участь всі учасники делегацій
прикордонних областей. Верховинці також висловили своє бачення проекту
та запропонували його назву: «Культурно-митецька спадщина
транскордонних територій України та Румунії.
23 квітня 2016 року на запрошення голови районної державної
адміністрації Ізмаїльського району Одещини Валентини Стайкової та голови
екологічного проекту Олега Дімова голова районної ради з радником голови
Ольгою Сапріянчук та представником молодіжного громадського центру
«Еталон» Лесею Аронець взяли участь у засіданні «Круглого столу» на тему:
«Екологічні проблеми Придунайського регіону і шляхи їх вирішення». На
даному заході розглядалися проблеми навколишнього середовища,
обговорювалися пропозиції щодо вирішення існуючих проблем та
налагодження німецько-української співпраці. За результатами «круглого
столу» опрацьовано багато різноманітної інформації, тому планується
самостійно провести екологічну акцію «Сміття менше – життя краще» у
Верховинському районі, залучивши до цього загальноосвітні навчальні
заклади.
6 листопада 2016 року у селищі Верховина проведено зустріч голови
ради Всеукраїнської Федерації роботодавців у сфері туризму Тетяною
Тимошенко з представниками туристичного бізнесу Верховинщини з метою
сприяння розвитку туризму у районі та залучення інвестицій. У ході зустрічі
обговорено та узгоджено кроки на шляху до зростання туристичного
потенціалу району.
01 грудня 2016 року голова районної ради спільно з головою районної
державної адміністрації Олегом Лютим, заступником керуючого справами
виконавчого апарату Василем Нагірняком та радником голови Марією
Маківничук взяв участь в офіційному прийомі з нагоди Національного Дня
Румунії у місті Чернівці за участю генерального консула Румунії в Чернівцях
пані Елеонори Молодван та пана консула Ауреліана Руджіна.
9. Дні депутата в районній раді та Єдиний день депутата
Відповідно до частини третьої статті 30 Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад», пункту 6 частини шостої статті 55 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою організації вивчення
депутатами районної ради законодавства, досвіду роботи, забезпечення
депутатів довідково-інформаційними матеріалами та проектами рішень для
підготовки роботи сесії проведено п’ять Днів депутата в районній раді.
Розглянуто ряд важливих питань, зокрема:
- про стратегію розвитку Верховинського району та пріоритетні
напрямки роботи районної ради УІІ демократичного скликання;
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- про правовий статус депутатів місцевих рад як представників
інтересів територіальної громади відповідно до Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад»;
- про співпрацю Верховинщини з центром міжнародних програм,
ЮНЕСКО та залучення до співпраці вчителів українознавства;
- про створення сайту при районній раді;
- про збереження гірського Верховинського району;
- про розвиток туризму у гірській місцевості;
- щодо реалізації транскордонного проекту «Місцевий розвиток і
передумови відкриття пункту пропуску та будівництво автодороги через
Румунсько-Український державний кордон в межах населених пунктів
Щибене Верховинського району та Поеніле де-суб-Мунте повіту Марамуреш
Румунія»;
- про хід виконання рішення районної ради від 18.02.2011 року «Про
надання погодження ТзОВ «Верховинський завод мінеральних вод «Буркут»
на отримання спеціального дозволу на право користування надрами
мінеральних підземних вод свердловини №7 в селищі Верховина
Верховинського району»;
- про стан реорганізації установ району під час проведення
адміністративно-територіальної реформи;
- про інвестиційний проект «Верховинський реабілітаційний центр»;
- про незабезпеченість фінансування та проблеми галузей освіти,
охорони здоров’я та культури;
- про виявлення Верховинським відділенням поліції Косівського ВП
ГУНП в Івано-Франківській області та недопущення вчинення злочинів,
пов’язаних з незаконним обігом наркотиків;
- про соціально-економічний розвиток території Голошинської
сільської ради;
- про ринок праці та надання послуг Службою зайнятості;
- про розширення території Національного природного парку
«Верховинський», як один з важливих чинників збереження біорізноманіття
Чивчино-Гринявських гір;
- про проведення Карпатських Форумів народовладдя з питань
невідкладного вирішення проблем гірських районів України;
- про участь громадських організацій у патріотичному вихованні
молоді та їх роль у допомозі воїнам АТО;
- про проведену роботу філією «Верховинська ДЕД» з
експлуатаційного утримання доріг у Верховинському районі в 2016 році;
- щодо недопущення передачі комунального майна Устеріківської ЗОШ
І-ІІ ступенів та про допомогу в правовому полі вийти із Білоберізької ОТГ;
- про самостійне ведення бухгалтерського обліку комунальними
загальноосвітніми навчальними закладами Верховинського району;
- про стан безпеки дорожнього руху на території району протягом 2016
року.
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Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» на першій сесії районної
ради УІІ демократичного скликання 24.12.2015 року прийнято рішення «Про
Єдиний день депутата» як засобу постійного зв’язку з виборцями і місцевими
територіальними громадами. Також 27.01.2016 року затверджено
розпорядженням голови районної ради №12-р «Розподіл депутатів
Верховинської районної ради для роботи в адміністративно-територіальних
одиницях району». Відповідно до прийнятих рішень для здійснення
депутатських повноважень депутатами районної ради кожного третього
четверга місяця проводиться Єдиний день депутата в районі.
10. Депутатські запити та звернення районної ради
10.1 Депутатські запити
З початку УІІ демократичного скликання районною радою прийнято 34
рішення за запитами депутатів. Відповідно до рішення районної ради
виконавцями депутатських запитів визначені: районна державна
адміністрація (18), керівництво районної ради (13), філія «Верховинська
ДЕД» (2), Служба автомобільних доріг в Івано-Фравнківській області, інші
обласні та районні установи і організації.
Станом на 01 грудня 2016 року виконано і знято з контролю 19
депутатських запитів, 15 запитів знаходяться на контролі. У запитах
порушувалися питання фінансування та ремонту автомобільних доріг і
мостів, ремонту ліній електропередач і заміни електроопор, виділення
коштів для фінансування об'єктів соціально-культурного призначення,
питання освіти, медицини, про вирубку лісів та обсяги продажу
необробленої деревини, дотримання прав та законних інтересів громадян.
Ряд проблем, піднятих в запитах, не вирішено дотепер в основному через
відсутність відповідних фінансових та матеріальних ресурсів.
Протягом звітного періоду депутатами подано 5 депутатських
звернень на розгляд районної ради, а саме:
- щодо придбання лісодеревини на пільгових умовах;
- щодо використання бюджетних коштів Верховинської ЦРЛ;
- щодо закриття діючого полігону твердих побутових відходів у
селі Бережниця;
- щодо забезпечення загальноосвітніх шкіл району швейними
електричними машинками;
- щодо виділення коштів для заміни водоканалізаційної системи
поліклінічного відділення Верховинської ЦРЛ.
На підставі вищенаведених звернень депутатам районної ради надано
конкретні відповіді щодо їх виконання.
10.2 Звернення районної ради
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За звітний період районною радою прийнято 42 звернення районної
ради для вирішення надзвичайно важливих економічних та соціальних
питань і проблем з розвитку Верховинського району. Районна рада направила
офіційні звернення до: Президента України, Прем’єр-міністра України,
Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, ІваноФранківської обласної державної адміністрації, Івано-Франківської обласної
ради, районних установ.
Зокрема:
З питань, що стосуються адмінреформи Верховинського району:
- Про збереження Верховинського району як окремої адміністративнотериторіальної одиниці (І сесія від 24.12.2015);
- Про звернення районної ради щодо збереження Верховинського району як
окремої адміністративно-територіальної одиниці та не застосування у
гірських районах кардинальних змін під час проведення реформи (ІІ сесія
від 26.01.2016);
- Про звернення районної ради про державну реєстрацію статутів
територіальних громад як юридичних осіб публічного права (ІІ сесія від
26.01.2016.);
- Про звернення районної ради щодо ліквідації управлінь, відділів та
відділень центральних органів виконавчої влади у Верховинському районі
(ІІІ сесія 26.02.2016);
- Про звернення районної ради про скасування перших виборів на території
Устеріківської сільської ради Івано-Франківської області 27 березня 2016
року, оскільки сільська громада села Устеріки висловила категоричну
незгоду щодо об’єднання з Білоберізькою територіальною громадою (ІІ
сесія від 27.02.2016.);
- Про створення робочої групи щодо вивчення питання приєднання
с.Устеріки до Білоберізької ОТГ (ІV сесія від 19.07.2016.);
З питань, що стосуються державного регулювання у сфері енергетики:
- Про звернення районної ради щодо забезпечення Верховинського району,
на який поширюється дія Закону «Про статус гірських населених пунктів
в Україні», максимального пільгового тарифу на електроенергію,
збільшення енергопотужностей, встановлення багатозонних лічильників, з
метою переведення усіх підприємств, установ, організацій та населення
району на енергозбереження у комунально-побутовій сфері району (І сесія
від 24.12.2015.);
- Про звернення районної ради щодо оплати за електроенергію (ІІ сесія від
26.01.2016.);
- Про звернення районної ради щодо скасування постанови № 3141 від
28.12.2015 року «Про внесення змін до Порядку диференціювання за
годинами доби тарифів на електроенергію» (ІІ сесія від 26.01.2016.);
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- Про звернення районної ради щодо оплати за електроенергію (ІІІ сесія від
26.02.2016.);
З питань, що стосуються галузі освіти:
- Про звернення районної ради щодо внесення змін до Порядку надання
послуг з організації дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних
закладах, додатково виділивши з Державної субвенції 900 тис. грн. для
забезпечення в 2016 році гарячим харчуванням дітей із високогірного
району Українських Карпат (ІІ сесія від 26.01.2016.);
З питань, що стосуються галузі культури:
- Про звернення районної ради щодо спільної праці зі збереження
цілісності Верховинського району та гуцульського етносу, матеріальної і
духовної культури гуцулів (ІІ сесія від 26.01.2016);
- Про звернення районної ради щодо будівництва візит-центру в селі Ільці
(ІV сесія від 07.06.2016).
З питань фінансування бюджетних установ району:
- Про звернення районної ради щодо відсутності належного фінансування
органів місцевого самоврядування у Верховинському районі (ІІІ сесія від
01.04.2016.);
З питань дорожнього господарства у Верховинському районі:
- Про звернення районної ради щодо ремонту в 2016 році автомобільних
доріг у Верховинському районі( І сесія від 24.12.2015.);
- Про звернення районної ради щодо прискорення підписання
міждержавної Угоди про будівництво автодороги через румунськоукраїнський кордон та відкриття міждержавного пункту пропуску(ІІІ сесія
від 01.04.2016.)
З питань лісокористування, санітарно-екологічного стану та
землекористування та сільського господарства у Верховинському районі:
- Про звернення районної ради про надання в розпорядження
Верховинської районної ради 25% лісосічного фонду (І сесія від
24.12.2015);
- Про звернення районної ради щодо зміни рентної плати на лісопродукцію
(І сесія від 24.12.2015);
- Про звернення районної ради щодо недопущення реформи лісової галузі у
концепції задекларованій Держлісагентством, яким передбачено
створення єдиного лісогосподарського підприємства України ( ІІ сесія від
26.02.2016);
- Про звернення районної ради щодо виділення лісгоспами дров та
будівельного лісу малозабезпеченим і пільговим категоріям населення за
зниженими цінами (ІІІ сесія від 26.02.2016);
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- Про звернення районної ради щодо інвестицій у деревообробну галузь
району (ІІІ сесія від 01.04.2016);
- Про звернення районної ради щодо виділення коштів з державного і
обласного бюджетів для будівництва необхідних споруд з очищення
стічних вод у селищі Верховина ( І сесія від 24.12.2016);
- Про звернення районної ради щодо обопільної праці з покращення
благоустрою та санітарно-екологічного стану в районі (ІІІ сесія
01.04.2016);
- Про звернення районної ради щодо знесення незаконно спорудженої ГЕС
на річці Дземброня (ІІІ сесія від 01.04.2016);
- Про звернення до Кабінету Міністрів України про зміну цільового
призначення земельних ділянок лісогосподарського призначення (ІІІ сесія
01.04.2016).
- Про звернення районної ради щодо передачі до комунальної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст всіх земель, які розташовані за
межами населених пунктів ( І сесія від 24.12.2015);
- Про звернення районної ради щодо надання державної дотації для
сільськогосподарських виробників (ІІ сесія від 26.01.2016);
- Про звернення районної ради щодо надання в оренду полонин на території
Верховинського району переважно жителям Верховинського району та
інформування районної ради та райдержадміністрації про звернення щодо
оренди полонин на території району (ІІІ сесія від 01.04.2016);
- Про звернення районної ради щодо звернення до Кабінету Міністрів
України та голови Верховної Ради України з проханням вирішити на
законодавчому рівні питання передачі до комунальної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст, всіх земель, які розташовані за
межами населених пунктів у межах територій сільських, селищних,
міських рад та делегувати повноваження органам місцевого
самоврядування щодо розпорядження цими землями (ІІІ сесія від
01.04.2016);
- Про звернення до Кабінету Міністрів України про зміну цільового
призначення земельних ділянок лісогосподарського призначення (ІІІ сесія
від 01.04.2016);
- Про звернення Верховинської районної ради щодо передачі повноважень
розпорядників земельних, лісових та водних ресурсів до сфери управління
органів місцевого самоврядування (ІІІ сесія від 01.04.2016);
- Про звернення районної ради щодо розроблення та підтримки
підприємництва у галузі тваринництва для населених пунктів, які мають
статус гірських на 2017-2021 роки» (V сесія від 24.11.2016).
З питань, що стосуються соціального захисту, охорони здоров’я:
- Про звернення районної ради щодо виділення додаткових коштів на
утримання фахівців із соціальної роботи Верховинського районного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (І сесія від 24.12.2015);
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- Про звернення районної ради щодо збереження у Верховинському районі
управління Пенсійного фонду України (ІІ сесія від 26.01.2016);
- Про звернення районної ради щодо компенсаційних виплат на пільговий
проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян (ІІ сесія
від 26.01.2016);
- Про звернення районної ради щодо вирішення питання про передачу
конфіскованого гелікоптера та сучасного автомобіля невідкладної
медичної допомоги для Верховинського відділення екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф, а також забезпечення трьох сільських
рад повнопривідними автомобілями підвищеної прохідності «УАЗ» для
транспортування вантажів та забезпечення життєдіяльності сіл і присілків
(І сесія від 24.12.2015);
- Про звернення районної ради щодо виділення додаткових коштів на
обстеження незавершеного будівництва та відновлення проектнокошторисної документації Верховинської центральної районної лікарні
(ІІІ сесія від 01.04.2016);
- Про звернення районної ради щодо фінансування медичної галузі району
(ІІІ сесія від 21.04.2016);
- Про звернення районної ради щодо фінансування медичної галузі району
(ІV сесія від 19.07.2016);
З інших питань, які спрямовувались для покращення життєдіяльності
жителів району:
- Про звернення районної ради щодо проведення об’єктивного
розслідування обставин загибелі учасника АТО Ткачука Миколи
Васильовича (І сесія від 24.12.2015);
- Про звернення районної ради щодо спів фінансування для відкриття та
функціонування в селі Яблуниця підрозділу місцевої пожежної охорони
(ІІІ сесія від 01.04.2016);
- Про звернення районної ради щодо необхідності впровадження в Україні
державної системи моніторингу (V сесія від 27.09.2016).
На ряд звернень керівниками держави та уряду, профільними міністрами
Кабінету Міністрів України, народними депутатами надіслано відповіді, про
що поінформовано депутатів районної ради у матеріалах сесій.
11. Заходи районної ради, спрямовані на вшанування
видатних особистостей українського народу,
інші патріотичні та культурно-мистецькі заходи
Верховинська районна рада сьомого демократичного скликання бере
активну участь у державотворчих процесах, утвердженні гуманістичних
принципів, високої моралі, національної самосвідомості та патріотизму,
сприяє розвитку позитивних тенденцій у культурно-духовній сфері
суспільного життя Гуцульщини та Прикарпаття.
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Увесь депутатський корпус ради проявляє велику активність у
суспільно-політичному житті, національно-духовному відродженні краю.
Протягом звітного періоду депутати брали безпосередню участь у проведенні
культурно-мистецьких, духовно-патріотичних, освітніх, літературних та
просвітницьких заходів та акцій у районі. Магістральним напрямком нашої
роботи в культурно-духовній царині є збереження предковічних традицій та
звичаїв гуцульського етносу, забезпечення розвитку творчого потенціалу та
культурного простору.
Верховинська районна рада протягом звітного періоду свої
державницькі, національно-патріотичні заходи спрямовувала на вшанування
видатних особистостей українського народу, вікопомно-пам’ятні події в історії
українського народу та інші патріотичні, культурно-мистецькі заходи.
З-посеред програми заходів слід виокремити наступні:
- урочистий захід з нагоди Дня Соборності України;
- районний та кущові огляди-конкурси читців Шевченківської поезії
«Шевченкове слово в віках не старіє» з нагоди відзначення 202-ої річниці від
дня народження Тараса Шевченка;
- святкові урочистості з нагоди 20-ї річниці Конституції України;
- святкування Дня Державного Прапора та 25-ої річниці Незалежності
України;
- урочисті заходи з нагоди відзначення 160-ої річниці від дня
народження видатного українського письменника та поета, громадського діяча
Івана Франка;
- відзначення 74-ої річниці Української Повстанської Армії та Дня
українського козацтва;
- народне віче з нагоди Дня Гідності та Свободи за участю керівництва
району, представників підприємств, установ, організацій, громадськополітичних об’єднань, учнівської молоді та громадськості району;
- вечір-реквієм з нагоди вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні;
У контексті районної Програми проведення культурно-мистецьких
заходів на 2016 рік в рамках Програми розвитку культури Верховинського
району на 2012 – 2016 роки, яку затвердила Верховинська районна рада та
забезпечила фінансуванням, проведено ряд цікавих духовно-просвітницьких
заходів. Це, зокрема:
- районне театралізоване свято «Гуцульська розколяда»;
- перший районний фестиваль-конкурс духовного співу «Співаймо,
Господу, співаймо»;
- духовно-просвітницька поїздка у Манявський Скит;
- друга Всеукраїнська проща до місця з’явлення Божої Матері біля
Довбушевої криниці на полонині Ґаджина;
- Гуцульське народне дійство «Полонинське літо -2016»;
- відродження та проведення величного і славного в минулому
традиційного свята вшанування працівників лісового господарства району,
які доглядають та охороняють зелені верховини, дбають про відтворення
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лісових ресурсів та збереження карпатського золота для нащадків під назвою
«Карпатське свято лісоруба»;
- четвертий кіномистецький фестиваль «Тіні забутих предків: стежками
фільму «Анничка»;
- другий районний фестиваль-конкурс гуцульської співанки імені Марії
Крєчунєк (Чукутихи).
Народні аматорські колективи демонстрували автентичне гуцульське
мистецтво в обласних фестивалях «Арканове коло», «Родослав»,
«Карпатський простір» в Івано-Франківську та міжнародному Гуцульському
фестивалі у місті Рахові.
Районна рада та її депутатський корпус в основу розвитку культури та
мистецтва Верховинщини та Гуцульщини в цілому ставлять популяризацію
та розвитку гуцульського автентичного мистецтва, зокрема гуцульської
співанки, народного танцю, гуцульських звичаїв, традицій тощо.
Заходи районної ради, спрямовані на вшанування видатних особистостей
українського народу, інші патріотичні та культурно-мистецькі заходи та участь
в них керівництва районної ради яскраво засвідчують про високу
державницьку позицію представницького органу місцевого самоврядування,
поглиблення демократичних процесів у районі, забезпечення поступу
національно-культурного відродження українського народу, його історичної
свідомості, розбудову незалежної самостійної соборної Української держави.
12. Робота із зверненнями громадян
Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» громадяни
України мають право звернутися до органів місцевого самоврядування,
посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями,
скаргами та пропозиціями, що стосуються статутної діяльності, заявою або
клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та
особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.
За період з грудня року 2015 по грудень 2016 року до районної ради
надійшло 241 звернення від жителів району. За звітний період головою
районної ради проведено 34 прийоми громадян з особистих питань, на яких
прийнято 180 мешканців нашого краю. З них колективних – 27, в яких
піднімались питання ремонту доріг, мостів, роботи навчальноконсультативних пунктів, повторних – 2, які стосувались питання виділення
коштів на придбання житла.
У зверненнях громадяни порушили 241 питань, що стосувалися
зокрема:
– надання матеріальної допомоги для лікування, та покращення житловопобутових умов – (84);
– АПК та земельних відносин (12);
– будівництва та підприємництва (6);
– комунального і шляхового господарства (17);
– забезпечення житлом (6);
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– транспорту і зв’язку (2);
– науки і освіти (4);
– сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури і спорту (12 );
– екології та природних ресурсів (3 );
– праці та заробітної плати (4 );
– надання дозволу про виділення по пільговій ціні лісосировини (73);
– інші (18 ).
Найбільше надійшло звернень від жителів селища Верховина – 82, сіл:
Білоберізка – 9, Бистець – 4, Буковець – 2, Верхній Ясенів – 13, Голови – 5,
Голошино – 1, Довгопілля – 6, Замагора – 3, Зелене – 10, Ільці – 18,
Красноїлля – 12, Красник – 11, Кривопілля - 12, Криворівня – 18, Пробійна –
7, Перехресне – 5, Стебні – 4, Устеріки – 6, Гринява – 12, Яблуниця – 1.
Жодне звернення не залишилося поза увагою.
13. Кореспонденція районної ради
За звітний період до Верховинської районної ради надійшло 2466
документів від юридичних осіб, з них:
– 305 від сільських, селищної, рад та їх виконавчих комітетів;
– 66 від обласної державної адміністрації;
– 171 від районної державної адміністрації
– 169 від районних рад, районних державних адміністрацій, міських рад, міст
обласного значення та обласної ради;
– 87 з Верховної Ради України;
–144 від районних установ та організацій;
– 89 від підприємств області;
– 32 від громадських організацій;
– 33 від судових органів, прокуратури;
– 25 від народних депутатів України;
– 4 від релігійних громад;
– 375 від інших установ та організацій.
- 386 листів стосувалися фінансування, бюджету, виділення коштів;
- 36 – з питань управління майном, приватизації, надання приміщень в
оренду, 45 – з питань нагородження;
– 30 з питань організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення ;
–186 з питань транспорту і зв’язку, шляхового господарства, 10 – з питань
екології та природокористування, охорони навколишнього природного
середовища;
21– з питань соціального захисту та пенсійного забезпечення;
48 – з питань житлово-комунального господарства;
39 – із земельних питань,
40 – адмінреформи та ін.
За звітний період районною радою відправлено 1177 листів. У них
порушувалися питання спорудження та ремонту доріг і мостів, ремонту ліній
електропередач, соціально-економічного, культурного розвитку району,
46

бюджету та фінансів, охорони здоров’я, законності і правопорядку, туризму,
лісового, сільського господарства, з питань освіти, дошкільного виховання,
молоді і спорту та ряд інших питань.
14. Реалізація громадянами права на доступ до інформації
Верховинська районна рада та її керівництво працює за принципами
публічності та відкритості, керуючись у своїй діяльності законами України
«Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», іншими
законодавчими актами.
При підготовці відповідей на запити на інформацію працівники виконавчого
апарату районної ради у своїй роботі керуються «Порядком реалізації права
на доступ до публічної інформації за інформаційним запитом у
Верховинській районній раді», Регламентом та Інструкцією з діловодства
Верховинської районної ради, які розроблено відповідно до законів України
«Про доступ до публічної інформації», «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про
доступ до публічної інформації».
На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»
питання, які вносилися на розгляд сесій районної ради, розміщувались на
інтернет-сторінці Верховинської районної ради, а тому депутати мали
можливість ознайомитись з проектами рішень та довідковими матеріалами до
них, належно підготуватися до пленарного засідання. Громадськість теж має
змогу не лише довідатися про питання, які розглядатимуться, а разом з
депутатами взяти участь в обговоренні порушених проблем.
За звітний період до Верховинської районної ради надійшло сім
інформаційних запитів від фізичних та юридичних осіб. Підняті запити
стосувались питань фінансового характеру, комунальної власності,
земельних відносин, електроенергетики та інше. Всім суб’єктам звернень
надіслані відповіді згідно чинного законодавства.
15. Управління майном спільної власності
територіальних громад сіл та селища району
Управління об’єктами права комунальної власності – це діяльність,
спрямована на використання об’єктів права комунальної власності
відповідно до завдань та функцій, які покладено на органи місцевого
самоврядування. Від правильної організації цієї роботи на місцях залежить
благополуччя всієї територіальної громади, задоволення жителів цієї громади
у роботах, послугах, інших громадських потребах. Уміння ефективно
управляти майном спільної власності територіальних громад сіл та селища,
району – ключове питання розвитку економіки. Фактично при цьому мають
бути розв’язані три завдання: забезпечення збереження об’єктів комунальної
власності, раціонального використання та примноження потрібного району
майна.
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Управління комунальним майном делеговано Верховинській районній
державній адміністрації, а районна рада здійснюється управлінські функції у
відповідності до рішень районної ради на основі затвердженої районною
радою Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна,
що належить до спільної власності територіальних громад району та переліку
підприємств і об’єктів, які належать до районної комунальної власності.
24 грудня 2015 року Верховинською районною радою прийнято рішення
«Про надання згоди Верховинській центральній районній лікарні на
укладення договору оренди», 26 січня 2016 року районною радою прийнято
рішення «Про надання згоди на вилучення земельних ділянок
лісогосподарського призначення», «Про призупинення реорганізації
Верховинської центральної районної лікарні та призупинення введення в дію
як юридичної особи Центру первинної медико-санітарної допомоги», «Про
звернення до Народних депутатів України щодо прийняття Закону України
«Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях
пріоритетного розвитку у гірських зонах України», «Про звернення районної
ради щодо оплати за електроенергію», «Про звернення районної ради до
Прем’єр-міністра України та голови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг щодо
тарифу на зовнішнє освітлення».
01 квітня 2016 року радою прийнято рішення «Про хід виконання
рішення районної ради від 18.02.2011 року «Про надання погодження ТзОВ
«Верховинський завод мінеральних вод «Буркут»
на отримання
спеціального дозволу на право користування надрами мінеральних
підземних вод - свердловина №7-А в селищі Верховина Верховинського
району», «Про заборону вивезення необробленої деревини за межі
Верховинського району», «Про інформування органів місцевого
самоврядування про лісозаготівлі», «Про забезпечення лісосировинними
ресурсами пільгових категорій населення», «Про звернення до Кабінету
Міністрів України про зміну цільового призначення земельних ділянок
лісогосподарського призначення», «Про план діяльності районної ради з
підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік», від 19 липня 2016 року
«Про затвердження тарифів на вивіз твердих побутових відходів», Про
затвердження змін до Статуту Верховинського комбінату комунальних
підприємств», «Про роботу Верховинського комбінату комунальних
підприємств щодо збирання та вивезення твердих побутових
відходів», «Про затвердження нової редакції Статуту комунального
підприємства «Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурнопланувальне бюро», «Про надання згоди на вилучення земельних ділянок
лісогосподарського призначення», «Про затвердження примірного статуту
комунального загальноосвітнього навчального закладу Верховинського
району», від 27 вересня 2016 року «Про доручення голові районної ради
укласти договір оренди». На виконання даного рішення було проведено
незалежну оцінку основних засобів цілісного майнового комплексу
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«Верховинське автотранспортне підприємство» та 24 листопада 2016 року
підписано договір про передачу цього підприємства в оренду.
16. Висвітлення діяльності районної ради
в засобах масової інформації
Верховинська районна рада є засновником народного часопису
«Верховинські вісті» та районного радіомовлення «Вісті Верховини» і діє
відповідно до укладених установчих угод. Поглиблення співпраці районної
ради із засобами масової інформації сприяє більш цілісному, систематичному
та усесторонньому висвітленню діяльності районної ради, роботи інших
органів місцевого самоврядування Верховинщини.
Основними інформаційними приводами висвітлення роботи ради в
засобах масової комунікації району слугували перш за все сесійні засідання,
які відбувалися регулярно і позачергово на вимогу постійної комісії ради чи
депутатів (відповідно до Регламенту роботи районної ради). Після на
шпальтах районної газети відкрито, прозоро і гласно висвітлено роботу
представницького органу влади. Практично у кожному номері редакція
газети «Верховинські вісті» друкує різнопланові інформаційні та аналітичні
повідомлення за поданням прес-служби районної ради, а також
кореспонденції та статті про роботу органів місцевого самоврядування.
Публікуються виступи та інтерв’ю голови районної ради, зустрічі за круглим
столом, прес-конференції журналістів місцевих ЗМІ із головою районної
ради, анотації та короткий виклад прийнятих рішень представницького
органу, аналітичні статті щодо діяльності депутатів у виборчих округах
тощо.
З грудня 2015 по грудень 2016 року в інформаційному газетному
просторі району побачили світ більше двохсот різножанрових публікацій з
діяльності районної ради, удвічі більше, ніж торік. З-поміж видрукуваних
матеріалів – інтерв’ю з головою районної ради, відповіді на запитання
журналістів тощо. Практично опубліковано всі основні рішення чи виклад з
основних рішень, що приймалися депутатами протягом року.
Працівниками виконавчого апарату забезпечено підготовку 5
тематичних випусків районної ради на сторінках районної газети
«Верховинські вісті» під назвою «Громада. Влада. Самоврядування».
Народний часопис надає слово для виступів перед громадами як
очільнику районної ради, так і сільським головам. Зокрема, широкий
позитивний резонанс викликали інтерв’ю журналістів «Верховинських
вістей» з керівниками районної ради та їхні виступи з приводу
децентралізації, реформування органів місцевого самоврядування,
проведення Карпатського Форуму народовладдя та комплекс заходів і
спільних дій з головами районних рад Закарпатської, Івано-Франківської,
Львівської та Чернівецької областей щодо збереження гірських районів як
окремих адміністративно-територіальних одиниць.
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Значний резонанс викликали у жителів району, виборців та
громадськості звернення районної ради, спрямовані на вирішення важливих
соціально-економічних питань розвитку Верховинського краю, захисту
інтересів працівників освіти, культури, охорони здоров’я тощо.
У полі зору як прес-служби районної ради, так і безпосередньо
редакційних працівників – висвітлення роботи постійних комісій районної
ради. Для того, щоб кожна важлива інформація, кожна важлива подія, яка
ініціюється органами місцевого самоврядування, була доведена до
громадськості, діє офіційний сайт районної ради, де кожен громадянин може
почерпнути корисну для себе суспільно важливу інформацію.
На сьогодні офіційна інтернет-сторінка Верховинської районної ради.
Структура сайту представлена широким спектром розділів: «Новини»,
«Діяльність районної ради», «Виконавчий апарат ради», «Депутати районної
ради», «Президія районної ради», «Постійні комісії районної ради»,
«Прийом громадян», «Нормативно-правові акти», « Протоколи поіменних
голосувань», «Доступ до публічної інформації», «Регуляторна політика»,
«Захист прав споживачів», «Народна рада», «Звернення районної ради»,
«Виконання Закону «Про очищення влади».
На сайті районної ради анонсуються повідомлення та порядки денні
пленарних засідань сесій, інших офіційних заходів районної ради. Усі ці
заходи, поза всяким сумнівом, є відкритими й усі користувачі Інтернету мають
до них вільний доступ.
Інформаційні сторінки з розділу «Новини» яскраво доповнюють
фотоілюстрації, які забезпечують працівники виконавчого апарату ради.
Регулярно друкуються проекти рішень, а після завершення сесійних засідань
– протоколи поіменних голосувань депутатів ради. Налагоджено оперативне
інформування діяльності органів місцевого самоврядування, найважливіших
подій політичного, економічного та культурного життя краю.
Веб-сайт постійно оновлюється, а його функціонування знаходиться на
контролі в керівництва ради.
Районна рада у 2016 році надала вагому фінансову підтримку засобам
масової інформації району. Зокрема для фінансової підтримки редакції газети
«Верховинські вісті» спрямовано кошти у сумі 467 тисяч гривень, для
редакції районного радіомовлення «Вісті Верховини» – 427 тисяч гривень, в
тому числі для отримання частот на мовлення – 200 тисяч гривень, редакції
журналу «Гуцульщина» для фінансування «Гуцульського календаря» - 65
тисяч гривень.
За сприяння районної ради редакція Верховинського районного
комунального радіомовлення «Вісті Верховини» із позивним «Гуцульська
столиця» отримала ліцензію на мовлення упродовж 24 годин на добу на
частоті 107,4 МГц. Відтепер на частоті 107,4 МГц у кожному населеному
пункті району можна почути автентичнішу гуцульську хвилю. Районне радіо
отримало унікальну можливість мовлення 24 години на добу.
17. Прогнозовані перспективні завдання для районної ради
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у 2017 році
Основним пріоритетом діяльності Верховинської районної ради
сьомого демократичного скликання і надалі залишатиметься розвиток
місцевого самоврядування на Верховинщині, активна участь в його
реформуванні, а також у реалізації та поглибленні започаткованих та
напрацюванні нових ініціатив.
Головним завданням для керівництва та депутатського корпусу
Верховинської районної ради на 2017 рік є збереження Верховинського
району як окремої адміністративно-територіальної одиниці, збереження
мережі соціально-культурних установ та збереження представництв
центральних органів влади з прямим підпорядкуванням обласним
структурам центральних органів влади.
Першочерговими завданнями Верховинської районної ради на 2017 рік
можна визначити:
- забезпечення подальшої підтримки місцевого самоврядування
шляхом розширення конкурсу проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування і запровадження нових форм підтримки місцевих громад на
конкурсній основі;
- об’єднання територіальних громад тільки з волі громад і на
добровільній основі;
- створення умов для розвитку самодостатніх та дієздатних
територіальних громад;
- ефективне управління об'єктами спільної власності територіальних
громад району. Домагатися реалізації статутних вимог комунальними
підприємствами районної ради;
- подальше вдосконалення практики і змісту розгляду на кожній сесії
районної ради стану виконання рішень, прийнятих на виконання
депутатських запитів;
- подальша робота щодо реалізації транскордонного проекту «Місцевий
розвиток і передумови відкриття пункту пропуску та будівництво автодороги
через Румунсько-Український державний кордон в межах населених пунктів
Шибене Верховинського району, Україна, та Поеніле-де-суб-Мунте повіту
Марамуреш, Румунія»;
- інвестиційна привабливість та інвестиційна діяльність
Верховинського району і міжнародне співробітництво;
- розвиток туризму в гірській місцевості та підтримка національнодуховної і культурної спадщини регіону Гуцульщини;
- стан дорожнього господарства та розвиток соціальної інфраструктури
в населених пунктах району, капітальний ремонт автомобільних доріг
загального користування державного значення Р-24 «Татарів – Кам’янецьПодільський», Р-62 «Криворівня – Чернівці» та доріг місцевого значення;
- надання воїнам АТО та їхнім сім’ям належної матеріальної підтримки
та реабілітації.
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18. Робота районної ради з внутрішніми переселенцями та
військовослужбовцями, що перебували в зоні АТО
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №588-р
«Питання соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з
тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної
операції», при управлінні праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації створено відповідно робочу групу та інформаційний
центр для внутрішніх переселенців та учасників Антитерористичної операції,
де зорганізована робота щодо:
оформлення документів для надання пільг:
отримання земельної ділянки;
працевлаштування;
виплата матеріальної допомоги;
Основна мета робочої групи та центру – реагування на звернення тих,
хто повертається з зони проведення АТО та членів їх сімей, створення єдиної
інформаційної бази, яка міститиме матеріали щодо соціального супроводу
поранених бійців, надання консультацій та всебічної допомоги потребуючим.
Всебічну і постійну допомогу надають як безпосередньо усі жителі
району, так і підприємства, установи та організації, загальноосвітні школи,
громадськість району у забезпеченні всім необхідним наших військових у
зоні АТО. Посильний вклад у забезпечення верховинців засобами захисту та
продуктами харчування надають громадська організація «Самооборона»,
волонтери Верховинщини тощо. Волонтерські групи району постійно
відвідують бійців з нашого району, які несуть службу в Донецькій та
Луганській областях.
24 грудня 2015 року на першій сесії Верховинської районної ради була
прийнята районна Програма підтримки учасників бойових дій, осіб, які
перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що
утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередньо
участь в антитерористичній операції в районах її проведення на 2016 рік, на
реалізацію якої передбачено кошти в сумі 250 тис. грн. з районного бюджету;
01 квітня 2016 року на третій сесії Верховинської районної ради була
прийнята районна Програма про підтримку учасників бойових дій, осіб, які
перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що
утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередньо
участь в антитерористичній операції в районах її проведення, воїнів ОУНУПА та учасників бойових дій на території інших держав на 2016 рік, на
реалізацію якої передбачено кошти в сумі 110 тис. грн з районного бюджету.
Відповідно до рішення районної ради затверджено склад комісії
підтримки учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у
складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які
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залучалися і брали безпосередньо участь в антитерористичній операції в
районах її проведення, воїнів ОУН-УПА та учасників бойових дій на
території інших держав на 2016 рік. З квітня 2016 року по грудень 2016 року
проведено 8 засідань. Як свідчить аналіз, комісією розглянуто 78 заяв
учасників АТО та виплачено допомог на суму 110 тисяч гривень.
Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень
соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний клімат в родинах
сімей військовослужбовців і працівників правоохоронних органів та членів
добровольчих загонів, які брали участь в АТО, а також дасть можливість
сім’ям отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме
вирішенню інших соціально-побутових питань.
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УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 22 грудня 2016 року
селище Верховина
Про роботу редакції районного
радіомовлення «Вісті Верховини»
за 2016 рік»
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», враховуючи пропозиції постійних комісій районної ради,
заслухавши звіт директора редакції районного радіомовлення «Вісті
Верховини» Олександри Клим «Про роботу редакції районного
радіомовлення «Вісті Верховини» у 2016 році, районна рада
вирішила:
1. Звіт директора редакції районного радіомовлення «Вісті Верховини»
Олександри Клим «Про роботу редакції районного радіомовлення «Вісті
Верховини» за 2016 рік» взяти до уваги.
2. Визнати роботу редакції районного радіомовлення «Вісті
Верховини» за 2016 рік задовільною.
3. Редакції районного радіомовлення «Вісті Верховини» (О. Клим),
беручи до уваги широкий діапазон цілодобового мовлення районного радіо
на власному каналі частоти 107,4 FM:
3.1. Забезпечити широке та оперативне висвітлення діяльності органів
місцевого самоврядування району з питань соціально-економічного,
культурно-духовного розвитку району, сесійної діяльності, роботи постійних
комісій ради, питань, пов’язаних з депутатською діяльністю на виборчих
округах, виконанням депутатських повноважень.
3.2. Запровадити систематичні виступи в ефірі районного
радіомовлення голів районної, селищної та сільських рад з питань діяльності
місцевих рад, децентралізації та адміністративно-територіальної реформи,
вирішення життєво важливих питань для горян та розвитку Верховинщини.
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3.3. Спільно з головами постійних комісій районної ради скласти
графік виступів та забезпечити виступи депутатів районної ради в ефірі
районного радіомовлення з висвітлення питань депутатської діяльності на
своїх виборчих округах у населених пунктах району.
3.4. Запровадити інформаційні рубрики: «Селищний та сільський
депутати інформують», «У постійних комісіях місцевих рад», «Неординарні
постаті Гуцульщини», «Цікаві особистості».
3.5. Практикувати проведення «круглих столів» у редакції районного
радіомовлення з керівниками органів місцевого самоврядування, депутатами
місцевих рад спільно з представниками громадських об’єднань.
3.6. З метою урізноманітнення журналістської діяльності та
привернення широкого кола радіослухачів до районного радіо рекомендувати
організовувати журналістські розслідування з проблемних питань та
транслювати їх в ефірі районного радіо.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, національного і
духовного розвитку та засобів масової інформації (О. Чубатько).
Голова районної ради

Іван Шкіндюк
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УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 22 грудня 2016 року
селище Верховина
Про передачу установ та об’єктів
Білоберізькій
сільській
раді
об’єднаної територіальної громади
Верховинського району
Відповідно до статей 43 та 60 Закону України
«Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 8 Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», враховуючи лист Верховинської
райдержадміністрації № 2991/01-14/22 від 13 грудня 2016 року,
розглянувши клопотання Білоберізької сільської ради № 82/02.2-18/01
від 31 жовтня 2016 року, рішення Білоберізької сільської ради№ 66/84/2016 від 31 жовтня 2016 року «Про підняття перед Верховинською
районною радою клопотання про передачу майна, що належать органам
місцевого самоврядування, що приєдналися до Білоберізької сільської
ради об’єднаної територіальної громади Верховинського району Івано Франківської області та знаходяться у спільній власності територіальних
громад Верховинського району», звернення колективу Устеріківської
ЗОШ І-ІІ ст. та рішення загальних зборів села Устеріки, враховуючи
рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціальноекономічного розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового,
сільського і дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку
малого та середнього бізнесу, районна рада
вирішила:
1. Передати майно бюджетних установ та об’єктів, що перебувають
на території адміністративно-територіальних одиниць, які приєдналися до
Білоберізької сільської ради об’єднаної територіальної громади
Верховинського району Івано-Франківської області і належать до
спільної власності територіальних громад Верховинського району, в
безоплатне користування Білоберізькій сільській раді об’єднаної
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територіальної громади Верховинського району Івано-Франківської
області, згідно додатку.
2.Доручити голові районної ради укласти договір безоплатної
передачі
майна
спільної
власності
територіальних
громад
Верховинського району в
безоплатне користування Білоберізької
сільської ради об’єднаної територіальної громади Верховинського
району Івано-Франківської області.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій,
будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу
(Ю.Ванджурак)

Голова районної ради

Іван Шкіндюк
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УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 22 грудня 2016 року
селище Верховина
Інформація начальника Верховинського
відділення поліції Косівського відділу
Головного управління Національної
поліції в Івано-Франківській області
про стан законності, боротьби із
злочинністю, охорони громадського порядку
та результати діяльності на території
Верховинського району протягом 2016 року
Відповідно до пункту 36 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст.5 Закону України «Про Національну поліцію»
та заслухавши інформацію начальника Верховинського відділення поліції
Косівського відділу Головного управління Національної поліції в ІваноФранківській області Б.Сокола про стан законності, боротьби із злочинністю,
охорони громадського порядку та результати діяльності на території
Верховинського району протягом 2016 року, районна рада
вирішила:
1. Інформацію начальника Верховинського відділення поліції
Косівського відділу Головного управління Національної поліції в ІваноФранківській області Б.Сокола про стан законності, боротьби із злочинністю,
охорони громадського порядку та результати діяльності на території
Верховинського району протягом 2016 року взяти до уваги (додається).
2. Рекомендувати начальнику Верховинського відділення поліції
Косівського відділу Головного управління Національної поліції в ІваноФранківській області Б.Соколу:
- постійно вживати заходів щодо зменшення криміногенної ситуації в
районі та покращення охорони громадського порядку задля безпеки життя та
здоров’я жителів району;
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- вжити заходів щодо покращення боротьби з незаконним обігом
наркотичних та психотропних засобів, особливо серед молоді;
- продовжити роботу по встановленню в селищі Верховина камер
відеоспостереження;
- щоквартально інформувати на сесії Верховинської районної ради
про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку
та результати діяльності на території Верховинського району протягом
звітного кварталу;
- щоденно надавати у Верховинську районну раду зведену
інформацію щодо ситуації в районі;
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань децентралізації влади, адміністративнотериторіальної реформи, органів місцевого самоврядування, мандатна,
депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, законності
та правопорядку (Я.Кікінчук).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк
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УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 22 грудня 2016 року
селище Верховина
Про стан законності, боротьби зі
злочинністю, охорони громадського
порядку та результати діяльності
Верховинського відділу Надвірнянської
місцевої прокуратури у 2016 році
Відповідно до пункту 36 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 6 Закону України «Про прокуратуру» та
заслухавши інформацію заступника керівника Надвірнянської місцевої
прокуратури, юриста 1 класу Б.Дроніва про стан законності, боротьби зі
злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності
Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури у 2016 році,
районна рада
вирішила:
1. Інформацію заступника керівника Надвірнянської місцевої
прокуратури, юриста 1 класу Б.Дроніва про стан законності, боротьби зі
злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності
Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури у 2016 році
взяти до уваги (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань децентралізації влади, адміністративнотериторіальної реформи, органів місцевого самоврядування, мандатна,
депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, законності
та правопорядку (Я.Кікінчук).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк
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УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 22 грудня 2016 року
селище Верховина
Про план роботи районної ради
сьомого демократичного скликання
на 2017рік
Відповідно до пункту 6 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", районна рада
вирішила:
1. Затвердити план роботи районної
скликання на 2017 рік (додається).

ради

сьомого

демократичного

2. Рішення "Про план роботи районної ради сьомого демократичного
скликання на 2017 рік" опублікувати на веб-сайті районної ради та в
районній газеті "Верховинські вісті" .
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної
ради Івана Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк
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« ЗАТВЕРДЖЕНО »
рішенням районної ради
від 22 грудня 2016 року
ПЛАН РОБОТИ
Верховинської районної ради на 2017 рік
І. Питання, що розглядатимуться на сесіях районної ради.
І квартал 2016 року
1. Звіт голови райдержадміністрації про виконання програми соціальноекономічного та культурного розвитку району за 2016 рік.
Готують: управління економіки райдержадміністрації,
постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного
розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового,
сільського і дорожнього господарства, комунальної власності,
розвитку малого та середнього бізнесу;
2. Про підсумки виконання районного бюджету за 2016 рік.
Готують: фінансове управління райдержадміністрацїі,
постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів і
податків.
3. Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік.
Готують: фінансове управління райдержадміністрацїі,
постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів і податків.
4. Про затвердження переліку об’єктів комунального майна району, які
підлягають приватизації у 2017 році.
Готують: управління економіки райдержадміністрації,
постійна комісія районної ради з питань соціально економічного розвитку, інвестицій, будівництва, туризму,
екології, лісового, сільського і дорожнього господарства,
комунальної власності, розвитку малого та середнього
бізнесу.
5. Про хід виконання рішення районної ради від 24.12.2015 року «Про
районну цільову Програму підтримки книговидання у районі на 2016-2020
роки».
Готують: райдержадміністрація,
постійна комісія районної ради з гуманітарних питань: освіти,
культури, молодіжної політики, спорту, національного і
духовного розвитку та засобів масової інформації;
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6. Про хід виконання рішення районної ради від 24.12.2015 року «Про
районну програму Молодь Верховинщини».
Готують: райдержадміністрація,
постійна комісія районної ради з гуманітарних питань: освіти,
культури, молодіжної політики, спорту, національного і
духовного розвитку та засобів масової інформації;
7. Про звіт постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і
податків.
Готують: постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів і
податків;
виконавчий апарат районної ради.
8. Про організацію національного та військово-патріотичного виховання
учнівської молоді в 2016-2017 навчальному році.
Готують: відділ освіти райдержадміністрації;
постійна комісія районної ради з гуманітарних питань:
освіти, культури, молодіжної політики, спорту,
національного і духовного розвитку та засобів масової інформації.
9. Про хід виконання рішення районної ради від 01.04.2016 року «Про
районну програму підтримки учасників бойових дій, осіб, які
перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що
утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України та інших громадян, які залучалися і брали
безпосередньо участь в антитерористичній операції в районах її
проведення, воїнів ОУН-УПА та учасників бойових дій на території
інших держав».
Готують: Постійна комісія районної ради з питань захисту прав
учасників і ветеранів антитерористичної операції на сході
України та їх сімей;
Комісія районної ради підтримки учасників бойових дій, осіб,
які перебувають чи перебували у складі добровольчих
формувань, що утворилися для захисту незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України та
інших
громадян, які залучалися і брали безпосередньо участь
в
антитерористичній операції в районах її проведення, воїнів
ОУН-УПА та учасників бойових дій на території інших
держав.
10. Інформація райдержадміністрації про роботу
із залучення
інвестицій та покращення інвестиційної привабливості району з метою
створення робочих місць.
63

Готують: райдержадміністрація;
постійна комісія районної ради з питань соціально економічного розвитку, інвестицій, будівництва, туризму,
екології, лісового, сільського і дорожнього господарства,
комунальної власності, розвитку малого та середнього
бізнесу.
11. Інформація райдержадміністрації про стан діючого полігону твердих
побутових відходів та про роботу з вишукування та облаштування
нового полігону твердих побутових відходів.
Готують: райдержадміністрація;
постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного
розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового,
сільського і дорожнього господарства, комунальної власності,
розвитку малого та середнього бізнесу.
II квартал 2017 року
1. Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку
району за І квартал 2017 року.
Готують: управління економіки райдержадміністрації,
постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного
розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового,
сільського і дорожнього господарства, комунальної власності,
розвитку малого та середнього бізнесу.
2. Про підсумки виконання районного бюджету за І квартал 2017 року.
Готують: фінансове управління райдержадміністрації,
постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів і
податків.
3. Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік.
Готують: фінансове управління райдержадміністрацїі, постійна комісія
районної ради з питань бюджету, фінансів і податків.
4. Про очікувану мережу установ і закладів освіти в 2017-2018 навчальному
році.
Готують : відділ освіти райдержадміністрації,
постійна комісія районної ради з гуманітарних питань:
освіти, культури, молодіжної політики, спорту, національного
і духовного розвитку та засобів масової інформації.
5. Про звіти депутатів районної ради перед виборцями.
Готує: виконавчий апарат районної ради.
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6. Про звіт 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.
Готує: постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного
розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового,
сільського і дорожнього господарства, комунальної власності,
розвитку малого та середнього бізнесу.
7. Про хід виконання рішення районної ради від 24.12.2015 року «Про
районну цільову програму зовнішнього освітлення селища та сільських
населених пунктів району на 2016-2020 роки».
Готують: відділ капітального будівництва райдержадміністрації,
постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного
розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового,
сільського і дорожнього господарства, комунальної власності,
розвитку малого та середнього бізнесу.
8. Про роботу Верховинського центру дитячої творчості в 2016-2017
навчальному році (пропозиції постійної комісії районної ради з
гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики, спорту,
національного і духовного розвитку та засобів масової інформації).
Готують: відділ освіти райдержадміністрації;
постійна комісія районної ради з гуманітарних питань: освіти,
культури, молодіжної політики, спорту, національного і
духовного розвитку та засобів масової інформації.
9. Інформація про роботу тимчасової комісії районної ради з реалізації
лісосировинних ресурсів для потреб пільгових категорій населення.
Готують: Тимчасова комісія районної ради з реалізації лісосировинних
ресурсів для потреб пільгових категорій населення.
10. Звіт начальника відділу культури і мистецтв райдержадміністрації про хід
виконання рішення районної ради від 24.12.2015 року «Про районну
програму проведення культурно-мистецьких заходів», в рамках програми
розвитку культури Верховинського району на 2012-2016 роки.
Готують: відділ культури і мистецтв райдержадміністрації,
постійна комісія районної ради з гуманітарних питань: освіти,
культури, молодіжної політики, спорту, національного і духовного
розвитку та засобів масової інформації.
11. Інформація Верховинського районного лісгоспу та державного
підприємства «Верховинське лісове господарство» про роботу лісової галузі
та ефективність використання коштів за лісогосподарські втрати.
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Готують: Верховинський районний лісгосп,
ДП «Верховинське лісове господарство»,
постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного
розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового,
сільського і дорожнього господарства, комунальної власності,
розвитку малого та середнього бізнесу.
12. Інформація філії «Верховинська ДЕД» про стан дорожнього будівництва
та перспективи ремонту автомобільних доріг на території району.
Готують: філія «Верховинська ДЕД»;
постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного
розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового,
сільського і дорожнього господарства, комунальної власності,
розвитку малого та середнього бізнесу.
III квартал 2017 року
1. Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку
району за перше півріччя 2017 року.
Готують: управління економіки райдержадміністрації,
постійна комісія районної ради з питань соціальноекономічного
розвитку, інвестицій, будівництва, туризму,
екології, лісового,
сільського і дорожнього господарства,
комунальної власності,
розвитку малого та середнього
бізнесу.
2. Про підсумки виконання районного бюджету за перше півріччя 2017
року.
Готують: фінансове управління райдержадміністрації,
постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів і
податків.
3. Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік.
Готують: фінансове управління райдержадміністрації, постійна
комісія районної ради з питань бюджету, фінансів і
податків.
4. Про надання дозволу на функціонування установ і закладів освіти
в 2017 – 2018 навчальному році.
Готують : відділ освіти райдержадміністрації, постійна комісія
районної
ради з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної
політики, спорту, національного і духовного розвитку та
засобів масової інформації.
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5. Про звіт постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я,
соціального захисту населення та пенсійного забезпечення.
Готують: постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я,
соціального захисту населення та пенсійного забезпечення,
виконавчий апарат районної ради.
6. Про хід виконання рішення районної ради від 24.12.2015 року «Про
Програму соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів
району на 2014-2020 роки».
Готують: райдержадміністрація, постійна комісія районної ради
постійна комісія районної соціально-економічного розвитку,
інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і
дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку малого
та середнього бізнесу.
7. Про хід виконання рішення районної ради від 26.02.2016 року «Про
районну програму будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів
дорожньо-транспортної інфраструктури Верховинського району до 2020
року»
Готують: відділ архітектури та містобудування
райдержадміністрації,
постійна комісія районної ради соціальноекономічного розвитку,
інвестицій, будівництва, туризму,
екології, лісового, сільського і
дорожнього господарства,
комунальної власності, розвитку малого
та середнього бізнесу.
8. Про хід виконання рішення районної ради від 01.04.2016 року «Про
районну програму «Духовне життя»».
Готують: постійна комісія районної ради з гуманітарних питань: освіти,
культури, молодіжної політики, спорту, національного і духовного
розвитку та засобів масової інформації;
Виконавчий апарат районної ради.
9. Про роботу редакції районної газети «Верховинські вісті» з висвітлення
питань національного і духовного відродження у районі.
Готують: редакція газети «Верховинські вісті»;
постійна комісія районної ради з гуманітарних питань: освіти,
культури, молодіжної політики, спорту, національного і духовного
розвитку та засобів масової інформації;
10. Про роботу районного радіомовлення «Вісті Верховини».
Готують: районне радіомовлення «Вісті Верховини»;
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постійна комісія районної ради з гуманітарних питань: освіти,
культури, молодіжної політики, спорту, національного і духовного
розвитку та засобів масової інформації.
11. Інформація Верховинського комбінату комунальних підприємств про
організацію роботи зі збору та вивезення сміття і твердих побутових
відходів та надання населенню і суб’єктам підприємницької діяльності інших
послуг.
Готують: Верховинський комбінат комунальних підприємств.
постійна комісія районної ради соціально-економічного розвитку,
інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і
дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку малого
та середнього бізнесу.
ІV квартал 2017 року
1. Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку
району за 9 місяців 2017 року.
Готують: управління економіки райдержадміністрації, постійна комісія
районної ради з питань соціально-економічного розвитку,
інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і
дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку
малого
та середнього бізнесу.
2. Про підсумки виконання районного бюджету за 9 місяців 2017 року.
Готують: фінансове управління райдержадміністрації, постійна комісія
районної ради з питань бюджету, фінансів і податків.
3. Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік.
Готують: фінансове управління райдержадміністрації, постійна комісія
районної ради з питань бюджету, фінансів і податків.
4. Звіт голови районної ради.
Готують: заступник голови районної ради, постійні комісії районної ради,
виконавчий апарат районної ради.
5. Інформація прокурора Верховинського району про стан виконання заходів
щодо дотримання законності на території району за 2017 рік.
Готують: відділ прокуратури у Верховинському районі, постійна
комісія районної ради мандатна, з питань децентралізації
влади,
адміністративно-територіальної реформи, органів
місцевого
самоврядування, мандатна, депутатської діяльності,
етики,
регламенту, захисту прав людини, законності та
правопорядку.
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6. Про хід виконання рішення районної ради від 09.11.2012 року
«Про районну цільову програму «Питна вода» на 2012-2020 роки».
Готують: управління капітального будівництва райдержадміністрації,
постійна комісія районної ради з питань соціальноекономічного
розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового,
сільського і дорожнього господарства,
комунальної власності,
розвитку малого та середнього бізнесу.
7. Про хід виконання рішення районної ради від 07.06.2016 року «Про
районну цільову програму з оздоровлення та відпочинку дітей на 20162020 роки.
Готують: РЦСССДМ Верховинської РДА, відділ сім’ї та молоді
райдержадміністрації, постійна комісія районної ради з
гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики,
спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової
інформації.
8. Про програму соціально-економічного та культурного розвитку району на
2018 рік.
Готують:
управління економіки райдержадміністрації,
постійна комісія районної ради з питань соціальноекономічного розвитку, інвестицій, будівництва,
туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього
господарства, комунальної власності, розвитку
малого та середнього бізнесу.
9.Про районний бюджет на 2018 рік.
Готують: фінансове управління райдержадміністрації, постійна комісія
районної ради з питань бюджету, фінансів і податків.
10. Про затвердження районних програм.
Готують: начальники управлінь і відділів райдержадміністрації,
керівники організацій і служб району, постійні комісії
районної ради.
11. Про план роботи районної ради сьомого демократичного скликання на
2018 рік.
Готують: постійні комісії районної ради,
виконавчий апарат районної ради.
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II. Питання для розгляду на засіданнях президії районної ради.
1.Пропозиції, рекомендації президії районної ради з питань, що
вносяться на розгляд районної ради згідно з вимогами чинного
законодавства.
2. Узгодження плану роботи районної ради на 2018 рік.
3. Розгляд та узгодження планів роботи постійних комісій районної ради.
III. Питання до розгляду на засіданнях постійних комісій районної ради.
1.Постійні комісії районної ради проводять свої засідання згідно складених
планів роботи, розглядають питання соціально-економічного та культурного
розвитку, бюджету району та інші питання, які вносяться на засідання
районної ради.
2.Плани роботи постійних комісій є складовою частиною плану роботи
районної ради.
3.Плани роботи всіх постійних комісій районної ради розглядаються і
погоджуються президією районної ради.
IV. Питання, пов"язані з депутатською діяльністю, виконання
депутатських повноважень.
1. Організація і проведення «Єдиного дня депутата» у багатомандатному та
одномандатних мажоритарних виборчих округах.
Третій четвер кожного місяця
Керівництво районної ради, голови
постійних комісій, виконавчий апарат
районної ради
2. Узагальнення пропозицій і зауважень виборців, висловлених під
час
проведення «Єдиного дня депутата» у багатомандатному
та
одномандатних мажоритарних виборчих округах, доведення їх до
виконавців для реалізації та інформування депутатів про вжиті заходи.
Щомісячно
Заступник голови районної ради,
голови
постійних
комісій,
виконавчий апарат районної ради.
3. Робоча поїздка з питань обміну досвідом роботи з питань та організації
територіальних громад у сусідніх областях України.
70

Протягом року
Керівництво районної ради,
депутати районної ради,
виконавчий апарат районної
ради.
4. Робоча поїздка постійної профільної комісії спільно з фахівцями (10-15
чол.) до Румунії та Польщі з метою вивчення досвіду проведення
децентралізації влади.
Протягом року
Керівництво районної ради,
депутати районної ради,
виконавчий апарат районної
ради;
галузеві фахівці.
5. Проведення виїзних днів депутата у сільських громадах з метою вивчення
проблемних питань громади.
Протягом року
Керівництво районної ради,
депутати районної ради,
виконавчий апарат районної
ради.
6. Забезпечення участі членів комісії у роботі форумів та регіональних нарад
з питань децентралізації та адміністративно-територіальної реформи.
Протягом року
Керівництво районної ради,
депутати районної ради,
профільна комісія,
виконавчий апарат районної
ради.
7. Ознайомлення з роботою старост та голів громад у республіці Польща,
Словаччині, Литві та ін..
Протягом року
Керівництво районної ради,
депутати районної ради,
профільна комісія,
виконавчий апарат районної
ради.
8. Проведення Дня депутата в районній раді за тематикою:
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I квартал 2017 року
- Про стан залучення інвестицій в туристичну галузь на території району.
- Про відбудову Верховинського районного будинку культури.
II квартал 2017 року
- Про соціально-економічний та культурний розвиток Верховинщини у
2017
році й на перспективу.
III квартал 2017 року
- Про надання усіх видів державних соціальних допомог, субсидій та пільг
населенню.
IV квартал 2017 року
- Про особливості формування місцевих бюджетів на 2017 рік.

9. Узагальнення пропозицій і зауважень депутатів, висловлених на
сесіях районної ради, доведення їх до виконавців для вжиття заходів
щодо реалізації та інформування депутатів.
районної
року

Після проведення сесій
ради протягом 2017
Заступник голови районної ради,
виконавчий апарат районної

ради.
10. Організація та проведення виступів
депутатів районної ради
на
районному радіомовленні «Вісті Верховини».
Постійно протягом 2017 року.
Заступник голови районної ради,
виконавчий апарат районної ради,
редакція районного радіомовлення
11. Висвітлення діяльності районної ради, її органів у районній
газеті
"Верховинські вісті", запровадження нових рубрик з питань реалізації
депутатських повноважень.
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Постійно протягом 2017 року.
Заступник голови районної ради,
виконавчий апарат районної ради,
редакція районної газети
"Верховинські вісті".
V. Питання щодо реалізації Угоди між районною радою
та селищною і сільськими радами.
1. Організація роботи районного координаційного комітету при
голові
районної ради, розгляд за пропозиціями селищного та сільських голів
на його засіданнях питань, що стосуються соціальноекономічного та культурного розвитку селища та сіл району.
Постійно протягом 2017 року.
Заступник голови районної
ради,
виконавчий апарат районної
ради
2. Проведення районних нарад-семінарів з селищним та сільськими
головами з метою поліпшення діяльності органів місцевого
самоврядування щодо подальшого розвитку територій.
Постійно протягом 2017 року.
Керівництво районної ради,
виконавчий апарат районної ради
3. Надання консультативно-методичної та практичної допомоги в роботі
селищної та сільських рад.
Постійно протягом 2017 року.
Заступник голови районної ради,
виконавчий апарат районної ради
4. Організація підготовки та проведення заходів щодо відзначення органами
місцевого самоврядування району Дня місцевого самоврядування.
IV квартал 2017 року.
Керівництво районної ради,
виконавчий апарат районної
ради
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Ольга Сапріянчук
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УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Шоста сесія )
РІШЕННЯ
від 22 грудня 2016 року
селище Верховина
Про виконання рішення районної
ради від 27.09.2016 року «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. Інформацію районної державної адміністрації щодо інформування про
освоєння коштів, які були виділені на продовження будівництва дитячого
садка в селі Верхній Ясенів взяти до уваги (додаються).
2. Рішення районної ради від 27.09.2016 року «Про депутатський запит
М.Мартищук» зняти з контролю.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

74

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Шоста сесія )
РІШЕННЯ
від 22 грудня 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», розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 року №980-р, рішенням районної
ради від 26.01.2016 року «Про внесення змін до рішення районної ради
«Про районний бюджет на 2016 рік», рішенням обласної ради від 09.12.2016
року №334-11/2016 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік»,
протоколом засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій від 16.12.2016 року №32, рекомендаціями
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і податків від
01.12.2016 року №34, від 09.12.2016 року №35, 14.12.2016 року №36, від
15.01.2016 року №37, від 20.12.2016 року № 38, від 21.12.2016 року № 39,
районна рада
вирішила:
1. Розглянувши підсумки виконання районного бюджету за 10 місяців
2016 року, збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету на суму 601800 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 – 321800 гривень, з них:
- по КФКВ 091204 КЕКВ 2111 – 142518 гривень, КЕКВ 2120 – 28882
гривень;
- по КФКВ 091101 КЕКВ 2111 – 55326 гривень, КЕКВ 2120 – 12874
гривень, КЕКВ 2273 – 9100 гривень;
- по КФКВ 250344 КЕКВ 2620 - 28000 гривень на реалізацію заходів
Районної програми підвищення ефективності системи державного
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управління народногосподарським комплексом району для проведення
ремонту приміщення управління житлово-комунального господарства та
будівництва райдержадміністрації;
- по КФКВ 240601 КЕКВ 2281 - 5100 гривень на реалізацію заходів
Районної програми поводження з твердими побутовими відходами для
оплати за експертизу робочого проекту «Рекультивація полігону ТПВ в с.
Бережниця»;
- по КФКВ 250404 КЕКВ 2210 на реалізацію заходів Районної
комплексної програми розвитку футболу у Верховинському районі – 40000
гривень.
1.2 Відділу культури і мистецтв райдержадміністрації – 150000
гривень, з них:
- по КФКВ 110204 КЕКВ 2111 – 96725 гривень, КЕКВ 2120 – 53275
гривень.
1.3 Відділу освіти райдержадміністрації - 60000 гривень, з них по
КФКВ 130107 КЕКВ 3110 - 30000 гривень на придбання спортивного
інвентаря та по КФКВ 070401 КЕКВ 3110 - 30000 гривень на придбання
костюмів для будинку дитячо-юнацької творчості, передавши зазначені
призначення до спеціального фонду (бюджету розвитку) районного бюджету.
1.4 Відділу освіти райдержадміністрації – 25000 гривень по КФКВ
070101 КЕВ 2240 для проведення робіт по підключенню до електромережі
Устеріківського ДНЗ.
1.5 Фінансовому управлінню райдержадміністрації – 45000 гривень по
КФКВ 250380 КЕКВ 3220 для спрямування трансфертів обласному бюджету
для Департаменту будівництва, житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА, з них:
- 25000 гривень на співфінансування проекту «Реконструкція будівлі
ЗОШ І-ІІІ ст. з добудовою навчального корпусу та спортивного залу в
с. Красноїлля Верховинського району Івано-Франківської області»;
- 20000 гривень на співфінансування проекту «Нове будівництво
зруйнованого пожежею Народного дому в смт.Верховина Івано-Франківської
області».
Укласти договір між Верховинською районною радою та ІваноФранківською обласною радою про передачу міжбюджетних трансфертів.
2.Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету
за кодом 41033900 “Освітня субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам”
в сумі 6 644 000 гривень спрямувавши їх головному
розпоряднику коштів – відділу освіти райдержадміністрації за КФКВ 070201
“Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі),
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» - 5 670 020 гривень КЕКВ
2111 в сумі 5 130 000 гривень та КЕКВ 2120 в сумі 540 020 гривень, за КФКВ
070202 “ Вечірні (змінні) школи ” – 115480 гривень КЕКВ 2111 в сумі 88 140
гривень та КЕКВ 2120 в сумі 27 340 гривень та за КФКВ 070301
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“Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школиінтернати ” – 858500 гривень КЕКВ 2111 в сумі 702 800 гривень та КЕКВ
2120 в сумі 155 700 гривень.
3. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету за кодом бюджетної класифікації 41034200 «Медична субвенція з
Державного бюджету місцевим бюджетам» на суму 1769900 гривень,
спрямувавши їх головному розпоряднику коштів районного бюджету –
районній державній адміністрації за КФКВ 080101 КЕКВ 2111 – 11050434
гривень КЕКВ 2120 – 471597 гривень, КФКВ 080300 КЕКВ 2111 – 54774
гривень КЕКВ 2120 – 7835 гривень, КФКВ 080600 КЕКВ 2111 – 69885
гривень КЕКВ 2120 – 15375 гривень.
4. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного
бюджету за кодом бюджетної класифікації 41035000 «Інші субвенції» в сумі
150000,00 гривень, спрямувавши їх головному розпоряднику коштів
районного бюджету – районній державній адміністрації по КФКВ 150101
«Капітальні видатки» КЕКВ 3142 – 150000,00 гривень, з яких 119819,02
гривень на розроблення проектно-кошторисної документації по об’єкту
«Реконструкція котельні Верховинської центральної районної лікарні» та
30180,98 гривень на проведення робіт по об’єкту «Реконструкція котельні
Верховинської центральної районної лікарні».
5. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету по коду 41035000 “Інші субвенції ” в сумі 225 000 гривень та
спрямувати головним розпорядникам коштів:
- відділу освіти райдержадміністрації 215000 гривень, а саме: по
КФКВ 070101 “Дошкільні заклади освіти ” КЕКВ 2210 в сумі 130 000
гривень для зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних
закладів району (Головівського ДНЗ “Ластівка” - 25 000 гривень,
Красноїлівського ДНЗ “Дударик” – 20 000 гривень, Устеріківського ДНЗ
“Вишиванка” - 45 000 гривень, Голошинського ДНЗ «Дюймовочка» - 20 000
гривень, Замагорівського ДНЗ «Лісова казка» - 20000 гривень.)
- по КФКВ 070201 “ Загальноосвітні школи (в т. ч. школа - дитячий
садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми”
КЕКВ 2210 в сумі 85 000 гривень (Головівської ЗОШ І-ІІ ступенів – 37 820
гривень, Красноїлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 47 180 гривень).
- районній державній адміністрації за КФКВ 250404 КЕКВ 2210 в
сумі 10000 гривень для оплати витрат, пов`язаних з виготовленням і
встановленням туристично-інформаційних стендів на Кривопільському та
Буковецькому перевалах у Верховинському районі.
6. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету за кодом класифікації доходів 41034500 «Субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій » на суму 1000000 гривень та
відповідно планові призначення головних розпорядників бюджетних коштів:
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6.1 Відділу освіти райдержадміністрації на суму 300000 гривень за
КФКВ 150122 КЕКВ 3110 для реалізації інвестиційних проектів для закладів
освіти села Буковець - 100 000 гривень і Зелене - 200 000 гривень, передавши
зазначені призначення до спеціального фонду (бюджету розвитку) районного
бюджету;
6.2 Фінансового управління райдержадміністрації за КФКВ 250366
КЕКВ 3220 в сумі 700000 гривень для спрямування субвенції місцевим
бюджетам для реалізації інвестиційних проектів:
- Білоберізькій сільській раді - 350000 гривень;
- Ільцівській сільській раді -150000 гривень;
- Стебнівській сільській раді - 150000 гривень;
- Буковецькій сільській раді - 50 000 гривень.
7. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного
бюджету по коду 41035000 “Інші субвенції” в сумі 349000 гривень та
спрямувати їх головним розпорядникам бюджетних коштів:
7.1 Відділу освіти райдержадміністрації – 171000 гривень за КФКВ
150101 ”Капітальні вкладення” КЕКВ 3132 в сумі 146 000 гривень з них для
капітального ремонту (заміна вікон) в дитячому садочку “Вишиванка” в
с.Устеріки – 46 000 гривень та капітального ремонту НВК “Арніка” в
с.Яблуниця – 100 000 гривень, КЕКВ 3110 – 25000 гривень для
Черемошнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
7.2 Фінансовому управлінню райдержадміністрації за КФКВ 250380
КЕКВ 3220 в сумі 178000 гривень для спрямування субвенцій наступним
сільським бюджетам:
- Красноїльському сільському бюджету – 150000 гривень для
проведення капітального ремонту (заміну вікон) в сільському будинку
культури села Красноїлля;
- Стебнівському сільському бюджету 28000 гривень на проведення
ремонтно-будівельних робіт по облаштуванню та заміні вікон в сільському
клубі в селі Стебні.
8.
Здійснити перепланування невикористаних кошторисних
призначень за 2016 рік по головному розпоряднику коштів районного
бюджету - відділу освіти райдержадміністрації, а саме:
8.1. Зменшити планові призначення:
- по КФКВ 070101 “Дошкільні заклади освіти” КЕКВ 2111 – 6 799
гривень, КЕКВ 2275 – 9 088 гривень та КЕКВ 2230 - 31 000 гривень;
- по КФКВ 070401 “Позашкільні заклади освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми ” та КЕКВ 2111- 55 655 гривень;
- по КФКВ 070802 “ Методична робота, інші заходи у сфері народної
освіти ” та КЕКВ 2120 - 295 гривень;
- по КФКВ 070201 “ Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий
садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми”
КЕКВ 2230 - 840 000 гривень, КЕКВ 2240 – 700 000 гривень, КЕКВ 2250 40 000 гривень та КЕКВ 2273 - 100 000 гривень;
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- по КФКВ 070202 “Вечірні (змінні) школи” КЕКВ 2210 - 9 500
гривень, КЕКВ 2240 - 2 040 гривень та КЕКВ 2275 – 3985 гривень;
- по КФКВ 070301 “Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні
санаторні школи-інтернати ” та КЕКВ 2240 - 4 900 гривень, КЕКВ 2275 12 240 гривень та КЕКВ 2800 - 1 300 гривень.
8.2.Збільшити планові призначення :
- по КФКВ 070101 “Дошкільні заклади освіти ” КЕКВ 2120 - 47 176
гривень;
- по КФКВ 070401 “Позашкільні заклади освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми ” та КЕКВ 2120 – 2 202 гривень;
- по КФКВ 070802 “ Методична робота, інші заходи у сфері народної
освіти” КЕКВ 2111 - 20 464 гривень;
- по КФКВ 070805 “Групи централізованого господарського
обслуговування ” та КЕКВ 2111 - 352 гривень, КЕКВ 2120 - 1 099 гривень;
- по КФКВ 070804 “Централізовані бухгалтерії обласних, міських,
районних відділів освіти” КЕКВ 2111 - 5 726 грн., КЕКВ 2120 - 2 318 грн.;
- по 130107 КЕКВ 2111 - 17 646 гривень, КЕКВ 2120 - 5 854 гривень;
- по КФКВ 070201 “Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий
садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми”
КЕКВ 2111- 200 000 гривень, КЕКВ 2120 - 1 300 000 гривень, КЕКВ 2210 –
180000 гривень;
- по КФКВ 070202 “Вечірні (змінні) школи” та КЕКВ 2111-15525 грн.;
- по КФКВ 070301 “Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні
санаторні школи-інтернати ” та КЕКВ 2111 - 15 160 гривень та КЕКВ 2120 –
3 280 гривень.
9. Внести зміни до кошторисних призначень головного
розпорядника коштів районного бюджету – районної державної
адміністрації за загальним фондом, а саме:
- зменшити призначення по КФКВ 080101 КЕКВ 2210 – 261000
гривень, КЕКВ 2220 – 100000 гривень, КЕКВ 2240 – 272191 гривень, КЕКВ
2272 – 17253 гривень, КЕКВ 2710 – 38774 гривень, КЕКВ 2730 – 9225
гривень, КЕКВ 2800 – 5000 гривень, збільшити по КЕКВ 2111 – 711489
гривень , КЕКВ 2273 - 70252 гривень;
- зменшити призначення по КФКВ 080300 КЕКВ 2120 – 9462
гривень, КЕКВ 2210 – 17507 гривень, КЕКВ 2220 – 10890 гривень, КЕКВ
2240 – 18255 гривень, збільшити по КЕКВ 2111 - 40854 гривень;
- зменшити призначення по КФКВ 080600 КЕКВ 2210 – 53541
гривень, КЕКВ 2220 – 49639 гривень, КЕКВ 2240 – 21164 гривень,
збільшити по КЕКВ 2111 – 124344 гривень;
- зменшити призначення по КФКВ 081002 КЕКВ 2210 – 19900
гривень, КЕКВ 2220 – 25761 гривень;
- зменшити призначення по КФКВ 081008 КЕКВ 2220 – 5600
гривень;
- зменшити призначення по КФКВ 081009 КЕКВ 2220 – 8291
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гривень;
- зменшити призначення по КФКВ 081010 КЕКВ 2220 – 3486
гривень.
- зменшити призначення по КФКВ 090412 «Інші видатки на
соціальний захист» КЕКВ 2710 - 15380 гривень, КЕКВ 2730 - 2500 гривень;
- збільшити планові призначення по КФКВ 091204 КЕКВ 2111 14304 гривень, КЕКВ 2120 - 3576 гривень.
10. Внести зміни до кошторисних призначень головного розпорядника
коштів районного бюджету – відділу культури і мистецтв РДА, а саме :
10.1. Зменшити невикористані кошторисні призначення:
- КФКВ 110104 « Окремі програми по реалізації програм» КЕКВ 2210 5000 гривень ;
- КФКВ 110201 «Бібліотеки» КЕКВ 2240-10000 гривень, КЕКВ 2275 6500 гривень;
- КФКВ 110204 «Палаци і будинки культури» КЕКВ 2240 - 14000
гривень, КЕКВ 2275 - 10000 гривень;
- КФКВ 110502 «Інші культурно-мистецькі заклади» КЕКВ 2210 - 1000
гривень, КЕКВ 2240 - 1400 гривень, КЕКВ 2250 - 4000 гривень.
10.2.Збільшити планові призначення:
- КФКВ 110201 «Бібліотеки» КЕКВ 2111 - 19300 гривень , КЕКВ 2120 17000 гривень ;
- КФКВ 110202 «Музеї» КЕКВ 2111 - 2450 гривень , КЕКВ 2120 - 1463
гривень ;
- КФКВ 110204 «Палаци,будинки культури» КЕКВ 2120 -2047 гривень;
- КФКВ 110205 «Школи естетичного виховання дітей» КЕКВ 2120 410 гривень ;
- КФКВ 110502 «Інші культурні заклади» КЕКВ 2111 - 7500 гривень,
КЕКВ 2120 - 1730 гривень.
11. Внести зміни до кошторисних призначень головного розпорядника
коштів районного бюджету – районної державної адміністрації за
спеціальним фондом, а саме: зменшити кошторисні призначення по КФКВ
080101 КЕКВ 3110 у сумі 83390 гривень та відповідно збільшити їх по
КФКВ 150101 КЕКВ 3110.
12. Зменшити невикористані кошторисні призначення головного
розпорядника коштів районного бюджету – районної ради по програмі
розвитку місцевого самоврядування, орієнтованого на громаду за КФКВ
250404 КЕКВ 2210 в сумі 42 000 гривень, по програмі нагороди та відзнаки
КФКВ 250404 в сумі 23800 гривень, та відповідно збільшити по КЕКВ 3110 в
сумі 42000 гривень, для придбання мультимедійної системи електронного
голосування, передавши зазначені призначення до спеціального фонду
(бюджету розвитку) районного бюджету, та по програмі депутатський фонд
КЕКВ 2730 в сумі 23800 гривень.
13. Зменшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету по коду 41035000 «Інші субвенції» на суму 8450 гривень та
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відповідно кошторисні призначення головного розпорядника коштів
районного бюджету – управління праці та соціального захисту населення
районної державної адміністрації на суму 5950 гривень за КФКВ 090417
КЕКВ 2730 на поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій та
інвалідів війни, та головного розпорядника коштів районної державної
адміністрації за КФКВ 090412 КЕКВ 2730 в сумі 2500 гривень на додаткові
виплати ветеранам ОУН-УПА.
14. Зменшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету по коду 41030800 «Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання і
водовідведення, квартирної плати вивезення побутового сміття та рідких
нечистот» в сумі 25000 гривень та відповідно зменшити кошторисні
призначення головного розпорядника коштів районного бюджету –
управління праці та соціального захисту населення районної державної
адміністрації за КФКВ 090201 КЕКВ 2730 в сумі 24443,07 гривень, КФКВ
090215 КЕКВ 2730 в сумі 556,93 гривень.
15.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 73000 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 73000 гривень.
16. 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 1397000 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 1397000 гривень.
17. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету за кодом бюджетної класифікації 41030600 «Субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сімям з
дітьми, малозабезпеченим сім»ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам,
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тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами
Ічи ІІ групи внаслідок психічного розладу» в сумі 2300000 гривень та
відповідно збільшити кошторисні призначення головного розпорядника
коштів районного бюджету – управління праці та соціального захисту
населення районної державної адміністрації за КФКВ 090401 КЕКВ 2730 в
сумі 2300000 гривень.
18. Зменшити кошторисні призначення головного розпорядника
коштів районного бюджету – управління праці та соціального захисту
населення районної державної адміністрації за КФКВ 090302 КЕКВ 2730 в
сумі 3745,06 гривень, КФКВ 090304 КЕКВ 2730 в сумі 1197542,13 гривень,
КФКВ 091300 КЕКВ 2730 в сумі 26618,61 гривень, КФКВ 090306 КЕКВ 2730
в сумі 96403,76 гривень, КФКВ 090305 КЕКВ 2730 в сумі 57422,91 гривень,
КФКВ 090307 КЕКВ 2730 в сумі 47256,49 гривень, КФКВ 090201 2730 в сумі
105000 гривень, КФКВ 090204 КЕКВ 2730 в сумі 24000 гривень, КФКВ
090207 КЕКВ 2730 в сумі 17000 гривень, КФКВ 090210 КЕКВ 2730 в сумі
16714 гривень, КФКВ 090215 КЕКВ 2730 в сумі 91632 гривень, КФКВ
090202 КЕКВ 2730 в сумі 38872,82 гривень, КФКВ 090205 КЕКВ 2730 в сумі
266,92 гривень, КФКВ 090208 КЕКВ 2730 в сумі 702,24 гривень, КФКВ
090211КЕКВ 2730 в сумі 38034,40 гривень, та відповідно збільшити
кошторисні призначення головного розпорядника коштів районного бюджету
– управління праці та соціального захисту населення районної державної
адміністрації за КФКВ 090413 КЕКВ 2730 в сумі 160763,25 гривень, КФКВ
090303 КЕКВ 2730 в сумі 1231,09 гривень, за КФКВ 090401 КЕКВ 2730 в
сумі 942224 гривень, КФКВ 090405 КЕКВ 2730 в сумі 254346 гривень, КФКВ
090406 КЕКВ 2730 в сумі 22876,38 гривень, КФКВ 090216 КЕКВ 2730 в сумі
55000 гривень.
19. Внести зміни до п. 2.4 рішення районної ради від 07.06.2016 року
«Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік» та викласти його в
наступній редакції:
2.4 Районній державній адміністрації – 106278 гривень, з них:
- 50000 гривень для придбання районною лікарнею медикаментів та
виробів медичного призначення для проведення поглибленого профілактичного медичного огляду учасників АТО за КФКВ 080101 КЕКВ 2730;
- 56278 гривень на реалізацію заходів Районної програми поводження з
твердими побутовими відходами, з яких 41278 гривень - для проведення
проектно-вишукувальних робіт на об’єкт (коректура виконання проекту в
2009 році): «Рекультивація полігону ТПВ в селі Бережниця Верховинського
району Івано-Франківської області» та 15000 гривень для оплати експертизи
зазначеного проекту за КФКВ 240601 КЕКВ 2281, передавши зазначені
призначення до спеціального фонду (бюджету розвитку) районного бюджету.
20. З метою забезпечення виконання річних призначень дохідної
частини районного бюджету по всіх кодах доходів, збільшити обсяг дохідної
частини загального фонду районного бюджету на суму 115019 гривень за
кодом бюджетної класифікації 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб,
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що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді
заробітної плати».
Зменшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету на суму 115019 гривень , а саме за кодами бюджетної класифікації:
11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна
плата» - 27910 гривень;
11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ
комунальної власності» - 3068 гривень;
22020000 «Плата за утримання дітей у школах-інтернатах» - 19102
гривень;
22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній
власності» - 63301 гривень;
24060300 « Інші надходження» - 1638 гривень.
21. 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.
22. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів і податків (О. Сапріянчук).
Голова районної ради

Іван Шкіндюк
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УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ
від від 22 грудня 2016 року
селище Верховина
Про роботу централізованої
бухгалтерії відділу освіти
районної державної адміністрації
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши лист відділу освіти районної
державної адміністрації від 20.12.2016 року №412/01-25/03 щодо
недопущення виникнення кредиторської заборгованості працівникам
установ освіти, враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з
питань бюджету, фінансів і податків, районна рада
вирішила:
1. Роботу централізованої бухгалтерії відділу освіти районної
державної адміністрації щодо виконання районного бюджету на 2016 рік
визнати недостатньою.
2. Голові районної державної адміністрації (О. Лютий), начальнику
відділу
освіти
районної
державної
адміністрації
(В.Гуцуляк)
рекомендувати вивчити дане питання і вжити відповідні дисциплінарні
стягнення до головного бухгалтера централізаної бухгалтерії відділу
освіти районної державної адміністрації.
3. Начальнику відділу освіти районної адміністрації (В. Гуцуляк)
доповісти про результати розгляду питання та вжиті заходи на засіданні
сесії районної ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
Верховинської районної ради Івана Маківничука.
Голова районної ради

Іван Шкіндюк
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УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 22 грудня 2016 року
селище Верховина
Про програму соціально-економічного
та культурного розвитку Верховинського
району на 2017 рік
Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України» районна
рада
вирішила:
1. Затвердити програму соціально-економічного та культурного
розвитку Верховинського району на 2017 рік (додається).
2. Керівникам структурних підрозділів районної державної
адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування вжити заходів
для забезпечення виконання завдань, визначених програмою соціальноекономічного та культурного розвитку району на 2017 рік.
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 24
грудня 2015 року «Про програму соціально-економічного та культурного
розвитку Верховинського району на 2016 рік».
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
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УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 22 грудня 2016 року
селище Верховина
Про затвердження
районних програм
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України та інших нормативних актів,
районна рада
вирішила:
1. Затвердити районні програми на 2017 рік:
1. Районна програма підвищення ефективності системи державного
управління народногосподарським комплексом району на 2017 рік.
2. Програма інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів
державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру,
організованій злочинній діяльності і корупції на території Верховинського
району на 2017 рік.
3. Комплексна програма забезпечення правопорядку, боротьби із
злочинністю і корупцією, захисту прав і свобод громадян на 2017 рік.
4. Цільова програма фінансування мобілізаційних заходів та
територіальної оборони у Верховинському районі на 2017 рік.
5. Районна програма приписки, призову на строкову військову службу
та прийняття на військову службу за контрактом на 2017 рік.
6. Районна цільова програма соціального захисту і підтримки дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових
прав, попередження дитячої бездоглядності і безпритульності на 2017-2020
роки.
7. Програма сприяння соціальному становленню та всебічному
розвитку сімей та молоді Верховинського району на 2017 рік.
8. Районна програма підтримки учасників бойових дій, осіб, які
перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що
утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції в районах її проведення на 2017 рік.
9. Районна програма відшкодування, компенсації за перевезення
окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального
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користування автомобільним транспортом та за надані послуги зв’язку у
Верховинському районі на 2017 рік.
10. Програма соціального захисту ветеранів війни та праці, громадян
похилого віку у Верховинському районі на 2015-2020 роки на 2017 рік.
11. Програма розвитку освіти Верховинщини на 2017- 2023 роки.
12. Програма «Розвиток системи дошкільної освіти» на 2017 рік.
13. Районна цільова програма «Розвиток дитячо-юнацького спорту на
2017 рік».
14. Програма допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування на 2017 рік.
15. Районна цільова соціальна програма з оздоровлення та відпочинку
дітей на 2016-2020 роки на 2017 рік.
16. Районна програма «Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань на 2017 рік».
17. Районна цільова соціальна програма «Молодь Верховинщини» на
2016-2020 роки на 2017 рік.
18. Районна комплексна програма розвитку футболу у Верховинському
районі на 2015-2020 роки на 2017 рік.
19. Комплексна програма «Здоров’я населення Верховинського району
2013-2020».
20. Районна цільова програма «Репродуктивне здоров’я населення
Верховинського району на 2017 рік».
21. Районна цільова програма «Запобігання та лікування серцевосудинних і судинно-мозкових захворювань на 2017 рік».
22. Програма покращення діагностики, лікування та профілактики
злоякісних новоутворів на 2017- 2020 роки.
23. Районна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в
районі на 2017рік.
24. Програма протидії захворювання на туберкульоз у районі на 20172020 роки.
25. Регіональна цільова програма розвитку донорства крові, її
компонентів та виготовлення препаратів з них на 2017 рік.
26. Районна цільова програма розвитку первинно медико-санітарної
допомоги на засадах сімейної медицини на 2017 рік.
27. Районна програма «Цукровий діабет» на 2017 рік.
28. Районна цільова програма «Розвиток культури Верховинського
району» на 2017-2021 роки.
29. Районна програма проведення культурно-мистецьких заходів на
2017 рік в рамках програми розвитку культури Верховинського району на
2017-2021 роки.
30. Районна програма «Теплий заклад культури Верховинського
району» на 2017 рік.
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31. Комплексна програма соціальної підтримки інвалідів зору та
соціально незахищених верств населення у Верховинському районі на 2017
рік.
32. Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного
захисту Верховинського району на 2017-2020 роки на 2017 рік.
33. Районна програма підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського
населення «Власний дім» на 2017-2021 роки на 2017 рік.
34. Районна цільова програма «Питна вода» на 2012-2020 роки на 2017
рік.
35. Районна Програма з енергозбереження для населення на 2017-2018
роки.
36. Районна програма будівництва, реконструкції та модернізації
об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Верховинського району до
2020 року на 2017 рік.
37. Районна програма будівництва (придбання) доступного житла у
Верховинському районі» на 2010-2017 роки на 2017рік.
38. Районна цільова Програма зовнішнього освітлення селища та
сільських населених пунктів району на 2016-2020 роки на 2017 рік.
39. Комплексна програма забезпечення містобудівною документацією
Верховинського району на 2014-2018 роки на 2017 рік.
40. Програма містобудівного кадастру Верховинського району на 20172021 роки.
41. Програма розвитку малого та середнього підприємництва у
Верховинському районі на 2017-2018 роки.
42. Програма розвитку інвестиційної діяльності у Верховинському
районі на 2013-2020 роки на 2017 рік.
43. Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу та
сільських територій Верховинського району на 2016-2020 роки на 2017 рік
44. Програма розвитку туризму в районі на 2013-2020 роки на 2017 рік.
45. Програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та
підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби Верховинського
району до дій за призначенням на 2017 рік.
46. Районна цільова Програма підтримки книговидання у районі на
2016-2020 роки на 2017 рік.
47. Програма розвитку місцевого самоврядування у Верховинському
районі на 2017 -2021 роки на 2017 рік.
48. Районна програма «Нагороди та відзнаки районної ради на 2017 –
2019 роки» на 2017 рік.
49. Районна програма «Фонд районної ради на виконання депутатських
повноважень на 2017 – 2021 роки» на 2017 рік.
50. Районна програма «Духовне життя» на 2017 рік.
51. Районна програма «Збереження культури і побуту гуцулів» на 2016
– 2020 роки на 2017 рік.
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Підпрограми
51.1. Популяризація на Івано-Франківщині, в Україні, та за кордоном
автентичної гуцульської музики, народної співанки, гуцульського танцю,
української естрадної пісні корифеїв музичного мистецтва.
51.2. Підготовка та проведення у районі п’ятого ювілейного
Кіномистецького фестивалю «Тіні забутих предків»: стежками фільму
«Олекса Довбуш».
51.3. Підготовка та проведення у районі п’ятого літературного
фестивалю «Письменницька ватра над Черемошем».
51.4. Створення у селищі Верховина Кіномистецького центру «Тіні
забутих предків».
51.5. Підготовка та випуск у світ кольорового ілюстрованого
культурологічного видання «Верховинщина: з первовіку гуцульських
предків».
51.6. Програма підтримки книговидання у районі на 2017 рік.
51.7. Проведення пошуково-дослідницької роботи для підготовки і
видання Мартирологу вояків УПА Верховинського району та героїки
боротьби повстанців Гуцульщини на 2017 рік.
51.8. Підготовка та видання літературно-художнього, етнографічного
альманаху «Писанка».
52. Програма «Верховинська районна літературно-мистецька премія з
розвитку та популяризації Гуцульщини імені Дмитра Ватаманюка» на 2017
рік.
53. Програма «Журналістська премія» на 2017 рік.
54. Районна програма підтримки учасників бойових дій, їх сімей, осіб,
які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що
утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції в районах її проведення, воїнів ОУНУПА та учасників бойових дій на території інших держав на 2017 рік.
55. Районна програма «Підтримки засобів масової інформації району на
2014 – 2017 роки» на 2017 рік.
56. Програма міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
Верховинського району на 2017 - 2021 роки на 2017 рік.
2. Замовникам районних програм подавати проекти програм на 2018 рік
на розгляд постійних комісій районної ради до 01 листопада 2017 року.
Проекти програм, подані пізніше визначеного терміну, розглядатися не
будуть.
3. Заходи з реалізації даних програм висвітлювати на офіційних сайтах
головних розпорядників коштів, ЗМІ та медіа.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів і податків (О.Сапріянчук).
Голова районної ради

Іван Шкіндюк
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УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 22 грудня 2016 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
вирішила:
1. Схвалити звернення районної ради до Президента України П.
Порошенка, Прем’єр-міністра України В. Гройсмана, Голови Верховної Ради
України А. Парубія, народних депутатів України щодо необхідності вжиття
негайних заходів для запобігання виникненню надзвичайної екологічної
ситуації, у зв’язку з масовими вирубками та знищенням лісів в Україні.
2. Рішення надіслати Президенту України П. Порошенку, Прем’єрміністру України В. Гройсману, Голові Верховної Ради України А. Парубію,
народним депутатам України.
3. Контроль за виконання рішення покласти на заступника голови
районної ради І. Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк
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ДОДАТОК
до рішення районної ради
від 22 грудня 2016 року
Президенту України
П. Порошенку
Прем’єр-міністру України
В. Гройсману
Голові Верховної Ради України
А. Парубію
Народним депутатам України
ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Верховинської районної ради, звертаємося до Президента
України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України з
вимогою залишити в силі дію мораторію на експорт необробленої деревини
(лісу-кругляку), що встановлений Законом України «Про особливості
державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності,
пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів».
Верховинська районна рада виступає категорично проти перетворення
України на лісовий сировинний придаток. Лише у 2016 році експорт свого
лісу заборонили такі країни, як Албанія, Молдова, а Норвегія взагалі
припинила вирубувати ліси на своїй території, Румунія прирівняла незаконну
вирубку лісів до злочину проти національної безпеки.
Ситуація з лісами на Івано-Франківщині, у Карпатському регіоні
наближається до масштабу екологічного лиха. Тому ми вимагаємо вжити
негайних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної екологічної
ситуації у зв’язку з масовими вирубками та знищенням лісів в Україні.
Ми закликаємо припинити незаконний експорт лісу-кругляка, який
відбувається під виглядом дров, шляхом ухвалення змін до закону щодо
мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів, та розширити дію мораторію
на експорт інших лісоматеріалів, які підпадають під визначення «дрова» та
іншої деревини, окрім готової продукції з дерева.
Через масштабні незаконні рубки ми закликаємо посилити кримінальну
відповідальність за незаконне вирубування та знищення лісу.
Для посилення контролю органами місцевого самоврядування за
веденням лісового господарства ми просимо внести відповідні зміни до
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законодавства,
які
даватимуть
можливість
органам
місцевого
самоврядування погоджувати матеріали лісовпорядкування, а відповідно й
погоджувати місця та способи проведення рубок на їх території та наступні
10 років, а також погоджувати проведення санітарно-оздоровчих заходів на
території місцевих рад.
Враховуючи вищевикладене, просимо:
1.
Вжити негайних заходів щодо запобігання виникненню
надзвичайної екологічної ситуації у зв’язку з масовими вирубками та
знищенням лісів в Україні.
2.
Не допустити скасування мораторію на експорт лісоматеріалів
необроблених (кругляка).
3.
Запровадити тимчасову заборону строком на 10 років на експорт
інших лісоматеріалів, які підпадають під визначення «дрова» та іншої
деревини, окрім готової продукції з дерева.
4.
Посилити
кримінальну
відповідальність
за
незаконне
вирубування та знищення лісу.
5.
Розробити та ухвалити необхідні зміни до законодавства, які
даватимуть можливість органам місцевого самоврядування погоджувати
матеріали лісовпорядкування, погоджувати місця та способи проведення
рубок на їх території на наступні 10 років, а також погоджувати проведення
санітарно-оздоровчих заходів на території місцевих рад.

Прийнято на шостій сесії
Верховинської районної ради
VIІ демократичного скликання
22 грудня 2016 року
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УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 22 грудня 2016 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
вирішила:
1.
Підтримати
звернення Коломийської районної ради до
Державної фіскальної служби України, Адміністрації прикордонної служби
України, Львівської митниці та направити вказаним адресатам.
2.
Контроль за виконання рішення покласти на заступника голови
районної ради І. Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк
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ДОДАТОК
до рішення районної ради
від 22 грудня 2016 року
Державна фіскальна служба України
Адміністрація прикордонної служби
України
Львівська митниця
ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Верховинської районної ради VІІ демократичного
скликання, занепокоєні ситуацією, яка склалась на державних пунктах
пропуску через українсько-польський кордон. Українські туристи, які
бажають подорожувати Європою, в тому числі і Польщею, на кордоні
стикаються з величезними чергами на всіх пунктах пропуску.
Оскільки на функціонування пунктів пропуску впливає рух учасників
малого прикордонного руху і власників транспортних засобів іноземної
реєстрації за кордон з метою продовження термінів перебування в Україні,
для подолання цієї проблеми звертаємось до Вас з проханням розглянути
можливість щодо створення окремої смуги руху при під’їзді до пункту
пропуску для учасників малого прикордонного руху. Позитивне вирішення
цього питання значно полегшить перетин українсько-польського кордону.
Прийнято на шостій сесії
Верховинської районної ради
VIІ демократичного скликання
22 грудня 2016 року
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УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 22 грудня 2016 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
вирішила:
1. Схвалити звернення районної ради до міністерства екології та
природних ресурсів України щодо недопущення будівництва міні
гідроелектростанцій.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І. Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк
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ДОДАТОК
до рішення районної ради
від 22 грудня 2016 року
Міністерству
екології
природних ресурсів України

та

Звернення
Ми, депутати Верховинської районної ради, а також жителі сіл Шибене,
Зелене, Топільче, Дземброня, Бистрець, Красник, Ільці, селища Верховина в
черговий раз підтверджуємо нашу незгоду надавати дозвіл на будівництво
міні ГЕС гребельного та дериваційного типу на річці Чорний Черемош та її
притоках.
Вважаємо, що таке будівництво є небезпечним, бо сила і енергія води на
стрімкій ріці дуже велика, і при її заборі вище греблі та при, не дай, Боже, її
прориві виникає загроза знищення земельних ділянок, житлових будинків,
розташованих уздовж русла ріки. Прикладом таких бід є катастрофічна
повінь в 1927 році ( знищено 57 будинків), та повені 2008 року.
Річка Чорний Черемош з прибережною смугою має відповідний статус рішенням районної ради та розпорядженням облдержадміністрації надано
статус гідрологічного заказника, що займає площу 1174 га і створений з
метою збереження мальовничої гірської ріки, що є місцем нересту цінних
видів риб (форелі та дунайського лосося).
Ми не хочемо дозволити різним користолюбцям нищити природу. Адже
забруднену ріку, винищену рибу, пошкоджену флору, фауну та приведену в
непривабливість красу наших гір для нас та туристів (прикладом є
Пробійнівська міні №1 і №2 та недобудована мініГЕС в селі Дземброня) не
можуть компенсувати ніякі вигоди, що пропонують нам забудовники.
Велика жадоба до наживи не дає цим підприємцям заспокоїтись та дати
спокій природі і людям.
Тому звертаємося до Вас, оскільки Ви у відповідності з чинним
законодавством України здійснюєте контроль за використанням водних
ресурсів та дотриманням природоохоронного та екологічного законодавства,
не допустити надання дозволів на будівництво вищеназваних гідроспоруд.
Прийнято на шостій сесії
Верховинської районної ради
VIІ демократичного скликання
22 грудня 2016 року
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Президенту України
Петру Порошенку
Прем’єр-міністру України
Володимиру Гройсману
Голові Верховної Ради України
Андрію Парубію

Звернення
Ми, депутати Верховинської районної ради Івано-Франківської області,
глибоко занепокоєні і звертаємо вашу увагу на те, що по сьогодні не
виконується задекларована Президентом України, Верховною Радою та
Кабінетом Міністрів України у процесі децентралізації та реформування
органів місцевого самоврядування передача повноважень на місця у сфері
земельних відносин.
Базовим європейським принципом місцевого самоврядування є
повсюдність місцевого самоврядування. Забезпечення повсюдності місцевого
самоврядування в Україні і є однією з важливих складових передачі
повноважень на місця, побудови ефективної системи територіальної
організації влади з фінансово спроможним місцевим самоврядуванням.
Головна проблема в забезпеченні повсюдності місцевого самоврядування в
Україні – це відсутність у територіальних громад права власності на землю за
межами населених пунктів.
Так, законопроект № 4355, яким передбачається передача земель за
межами населених пунктів у комунальну власність та розпорядження
місцевих громад, було прийнято у першому читанні ще в квітні 2016 року.
Але до цього часу не внесено його на розгляд Верховної Ради України в
другому читанні та прийняття в цілому як Закон. Вважаємо, що зволікання у
прийнятті такого важливого законодавчого документу підриває довіру
громадян та виборців України до інститутів державної влади, яка
задекларувала на весь голос про європейський вибір у розвитку місцевого
самоврядування та незалежної держави Україна в цілому, стримує розвиток
громад та процес децентралізації у регіонах.
Передача повноважень на місця у сфері земельних відносин посилить
роль органів місцевого самоврядування у комплексному розвитку територій
та об’єднаних громад, дозволить більш оперативно та якісно залучати
додаткові інвестиції в розвиток сільського господарства та земельних
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відносин, створить більш комфортні та сприятливі умови для розвитку
підприємництва на селі та розвитку економіки України.
Ми просимо внести невідкладно вищеназваний законопроект на
розгляд Верховної Ради України, прийняття якого дозволить місцевим
громадам стати справжніми господарями на своїй землі, значно поліпшить
життя та добробут громадян України.
Прийнято на шостій сесії Верховинської
районної ради сьомого демократичного
скликання 22 грудня 2016 року
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УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ
від від 22 грудня 2016 року
селище Верховина
Про введення у штатний розпис
редакції Верховинського районного
радіомовлення «Вісті Верховини»
додаткових штатних одиниць
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши лист редакції Верховинського
районного радіомовлення «Вісті Верховини» від 16 грудня 2016 року
№ 82 про введення у штатний розпис редації районного радіомовлення
«Вісті Верховини» додаткових штатних одиниць для забезпечення
оперативного, повного, якісного і безперебійного цілодобового мовлення
на хвилі 107,4 Fм, всебічного висвітлення діяльності районної ради,
районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування,
популяризації гуцульського фольклору та автентики, враховуючи
пропозиції постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів і
податків та з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики,
спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової інформації,
районна рада
вирішила:
1. Ввести з 01.01.2017 року у штатний розпис редакції
Верховинського районного радіомовлення «Вісті Верховини» дві штатні
одиниці – посади: заступника директора та кореспондента.
2. Директору Верховинського районного радіомовлення «Вісті
Верховини» (О. Клим) привести введені
штатні одиниці-посади у
відповідність до штатного розпису редакції Верховинського районного
радіомовлення «Вісті Верховини».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
Верховинської районної ради Івана Маківничука.
Голова районної ради

Іван Шкіндюк
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УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Шоста сесія )
РІШЕННЯ
від 22 грудня 2016 року
селище Верховина
“Про районний бюджет на 2017 рік”
Керуючись статтею 77 Бюджетного кодексу України, статтею 43
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", проектом Закону
України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", районна рада
вирішила:
1. Визначити на 2017 рік:
- доходи районного бюджету в сумі 311741,5 тис.гривень, в тому числі
доходи загального фонду районного бюджету – 309461,5 тис.гривень,
доходи спеціального фонду районного бюджету – 2280,0 тис.гривень, в
тому числі бюджет розвитку 1180 тис.гривень, згідно з додатком 1 до цього
рішення;
- видатки районного бюджету в сумі 311666,5 тис.гривень, в тому
числі видатки загального фонду районного бюджету – 308536,5 тис.гривень,
видатки спеціального фонду районного бюджету – 3130,0 тис.гривень, згідно
з додатком 3 до цього рішення;
- повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету в
сумі 263,0 тис.гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;
- надання кредитів з районного бюджету в сумі 338,0 тис.гривень із
загального фонду районного бюджету – 75,0 тис.гривень та спеціального
фонду районного бюджету - 263,0 тис.гривень згідно з додатком 4 до цього
рішення;
- профіцит загального фонду районного бюджету в сумі 850,0 тис.
гривень та дефіцит спеціального фонду районного бюджету – 850,0 тис.
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
районного бюджету на 2017 рік, в тому числі по загальному фонду – 308536,5
тис.гривень та спеціальному фонду – 3130,0 тис.гривень за головними
розпорядниками коштів (додаток 3).
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного
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бюджету в сумі 40,0 тис.гривень.
4. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету в сумі
100,0 тис.гривень.
5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду
районного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
забезпечення інвалідів технічними та іншими засовами реабілітації,
виробами медичного призначення для індивідуального користування;
заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за
рахунок коштів резервного фонду районного бюджету;
оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.
6. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на
реалізацію місцевих (регіональних) програм на загальну суму 5649,8 тис.
гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.
7. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 6
до цього рішення :
- інші субвенції із загального фонду обласного бюджету на виконання
Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області
на 2016-2020 роки - 200,0 тис. гривень;
- інші субвенції із спеціального фонду обласного бюджету на
виконання Програми розвитку місцевого самоврядування
в ІваноФранківській області на 2016-2020 роки - 1180,0 тис.гривень.
8. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в
першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України
умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення
розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання,
водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються
бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у
натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів
відповідних бюджетних асигнувань.
9. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету на
2017 рік належать надходження, визначені статтями 64, 66 Бюджетного
кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного та
обласного бюджетів районному бюджету, та субвенції, що передаються з
інших місцевих бюджетів. Установити, що частина чистого прибутку
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(доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань (засновником
яких є районна рада), що вилучається до бюджету, зараховується до
районного бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансовогосподарської діяльності у 2016 році та наростаючим підсумком
щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2017 році у строки,
встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.
10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду
районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені
статтею 69-1 Бюджетного кодексу України, офіційні трансферти, що
передаються з інших бюджетів.
Джерелами формування у частині фінансування
є кошти, які
передаються з іншої частини бюджету.
Джерелами формування у частині кредитування є повернення кредитів
наданих на будівництво (реконструкцію) житла індивідуальним сільським
забудовникам та для підтримки малого і середнього підприємництва.
11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати
право фінансовому управлінню районної державної адміністрації
(В.Ватаманюк) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України позики на покриття тимчасових касових розривів районного
бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду,
в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного
казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за
користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця
поточного бюджетного періоду.
12. Надати право районній державній адміністрації (О.Лютий) за
погодженням з районною радою (І.Шкіндюк) та відповідно до рішення
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і податків
(О.Сапріянчук) у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів
та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з
державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та
додаткових дотацій між місцевими бюджетами з подальшим затвердженням
на сесії районної ради.
Уповноважити голову районної ради І.Шкіндюка у випадках,
передбачених першим абзацом цього пункту, укладати договори про
міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.
13. Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації
(В.Ватаманюк) за погодженням з постійною комісією районної ради з питань
бюджету, фінансів і податків (О.Сапріянчук) при внесенні змін та доповнень
до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї
доходи, видатки і фінансування районного бюджету з подальшим
затвердженням на сесії районної ради.
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14. Районній державній адміністрації щоквартально подавати
інформацію районній раді про виконання районного бюджету у 2017 році
за доходами і видатками.
15. Додатки 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
16. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів і податків (О. Сапріянчук).
Голова районної ради

Іван Шкіндюк
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