
 
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Друга сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

   
  

від  26 січня 2016 року 

селище Верховина 

 

Про план роботи районної ради  

сьомого демократичного скликання 

на 2016 рік 

Відповідно до пункту 6 статті 43 Закону України "Про місцеве  
самоврядування в Україні", районна рада 

вирішила: 
 

1. Затвердити план роботи районної ради сьомого демократичного 

скликання   на  2016 рік (додається). 

 

2. Рішення районної ради "Про план  роботи районної ради сьомого  

демократичного скликання на 2016 рік" розмістити на веб-сайті районної 

ради та опублікувати в районній газеті  "Верховинські вісті". 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної 

ради Івана Маківничука. 

 

 

 

Голова районної ради                                        Іван Шкіндюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« ЗАТВЕРДЖЕНО » 

рішенням районної ради 
від 26 січня 2016 року 
 
 

ПЛАН РОБОТИ 

Верховинської районної ради на 2016 рік 
 

           І. Питання, що розглядатимуться на сесіях районної ради. 

 

І квартал 2016 року 

 

1. Про виконання  Програми соціально-економічного та культурного розвитку  

району за 2015 рік. 

Готують:  управління економічного розвитку і торгівлі   

райдержадміністрації ,                                                   

постійні комісії районної ради з питань: 

 - соціально-економічного розвитку, інвестицій, будівництва, 

туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства, комунальної власності, розвитку малого та 

середнього бізнесу; 

 - з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної 

політики, спорту, національного і духовного розвитку та 

засобів масової інформації. 

2. Про виконання районного бюджету за 2015 рік. 

Готують:  фінансове управління райдержадміністрації,  

                   постійна комісія  районної ради з питань бюджету, фінансів і  

                   податків. 

3. Про внесення змін  до рішення районної ради «Про районний бюджет на 

2016 рік». 

Готують:  фінансове управління райдержадміністрації,                                               

                  постійна комісія  районної ради з питань бюджету, фінансів і  

                  податків. 

4. Про введення додаткових ставок гурткової роботи духовно-

просвітницького напрямку у Центрі дитячої та юнацької творчості. 

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 виділення додаткових коштів для організації харчування учнів 

пільгових категорій. 

Готують:  відділ освіти  райдержадміністрації,                                               

                   постійна комісія  районної ради з гуманітарних питань: освіти,  

                    культури, молодіжної політики, спорту, національного і духовного  

                  розвитку та засобів масової інформації. 



6. Про затвердження переліку об’єктів комунального майна району, які 

підлягають приватизації у 2016 році. 

Готують: у правління економічного розвитку і торгівлі    

       райдержадміністрації,         

                постійні  комісії районної ради. 

7. Про хід виконання рішення районної ради від 30.12.2011 року «Про 

районну цільову Програму 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. 

8. Про проведену роботу щодо створення філіалів Верховинської дитячої 

школи мистецтв та створення осередку народних митців Верховинщини. 

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. 

9. Інформація  про хід виконання затверджених районною радою програм з 

питань  охорони здоров»я та соціального захисту населення, які 

фінансувались у 2015 році. 

 Готують:  головний лікар Верховинської ЦРЛ, 

                         управління праці та соціального захисту населення 

райдержадміністрації,  

                         постійна комісія районної ради з питань охорони 

                         здоров»я,соціального захисту населення та пенсійного забезпечення. 

                       10. Про інформацію райдержадміністрації щодо проведення роботи з 

вишукування ділянки для нового полігону твердих побутових відходів. 

 Готують:   управління житлово-комунального господарства та  

                    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. 

11. Про інформацію філії «Верховинська ДЕД» про стан дорожнього 

будівництва та перспективи ремонту 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. 
 

 

 

 

II квартал 2016 року 



 

1. Про виконання Програми  соціально-економічного та культурного розвитку 

району за І квартал 2016 року.      

Готують: управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, 

               постійні комісії районної ради з питань: 

             - соціально-економічного розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, 

екології, лісового, сільського і дорожнього господарства, 

комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу; 

    - з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики, 

спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової 

інформації. 

2. Про підсумки виконання районного бюджету за І квартал 2016 року. 

Готують:  фінансове управління райдержадміністрації,  

                   постійна комісія  районної ради з питань бюджету, фінансів і  

                   податків. 
3. Про очікувану мережу установ і закладів освіти 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 . 

4. Про розвиток музейної справи у районі. 

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. 

5. Інформація Верховинського районного лісгоспу та державного 

підприємства «Верховинське лісове господарство» про використання коштів  

за втрати лісогосподарського виробництва. 

Готують:  Верховинський районний лісгосп, державне підприємство                      

                    «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. 

6. Про інформацію начальника Верховинського комбінату комунальних 

підприємств про організацію роботи щодо надання населенню та суб»єктам 

підприємницької діяльності послуг зі збору та вивезення сміття і твердих 

побутових відходів. 

Готують:  управління житлово-комунального господарства та  

                  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. 



7. Про інформацію райдержадміністрації про проведену роботу з розвитку 

туристичної галузі у Верховинському районі та її перспективи. 

Готують:    управління економічного розвитку і торгівлі   

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 звіти депутатів районної ради перед виборцями. 

Готують: виконавчий апарат районної ради. 

9. 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. 
Готують:  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. 
10. Про роботу редакції 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. 

 

III квартал 2016 року 

1. Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку 
району за  перше півріччя 2016 року. 
Готують:       управління економічного розвитку і торгівлі        
                       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  перше півріччя  2016  
року. 

 Готують:   фінансове управління райдержадміністрації,  

                   постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів і 

податків. 

3. Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет на 

2016 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 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 . 

5. Інформація про роботу  районного управління юстиції за перше півріччя 

2016 року. 

Готують: Верховинське районне управління юстиції,         

                   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. 

6. Про роботу Центру дитячої та юнацької творчості у районі. 

Готують:  Центр дитячої та юнацької творчості,         

                    постійна  комісія районної ради з гуманітарних питань: освіти,  

          культури, молодіжної політики, спорту, національного і духовного 

         розвитку та засобів масової інформації. 

7. Про стан безпеки дорожнього руху на території району. 

Готують:  Верховинське відділення поліції Косівського відділу поліції          
                 головного управління Національної поліції в Івано-Франківській  
                області, 
                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. 
8. Про роботу районного  радіомовлення «Вісті Верховини». 
Готують:  районне радіомовлення «Вісті Верховини» ,         

                    постійна  комісія районної ради з гуманітарних питань: освіти,  

          культури, молодіжної політики, спорту, національного і духовного 

         розвитку та засобів масової інформації. 

 

                                        ІV квартал 2016 року 

1. Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку 
району за 9 місяців 2016 року. 

Готують: управління економічного розвитку і торгівлі 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 2016 року. 

    Готують: фінансове управління райдержадміністрації, постійна комісія  

                    районної ради з питань бюджету, фінансів і податків. 

3. Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет на 

2016 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. Про   програму соціально-економічного та культурного розвитку району                    

на 2017 рік. 

Готують: управління економічного розвитку і торгівлі 
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. 

6. Про районний бюджет на 2017 рік. 

Готують: фінансове управління райдержадміністрації, постійна комісія 

районної ради з питань бюджету, фінансів і податків. 

7. Про затвердження районних програм. 

 Готують: начальники управлінь і відділів райдержадміністрації,      
                          керівники  організацій і служб району, постійні  комісії 

районної ради. 

8. Про план роботи районної ради сьомого демократичного скликання     

 на 2017 рік. 
 Готують: постійні комісії районної ради, 
                      виконавчий апарат районної ради. 
9. Про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності на території Верховинського району відділу 

прокуратури  у 2016 році. 

Готують: Верховинський відділ Надвірнянської місцевої  
                прокуратури, 
                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. 
10. Про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності на території Верховинського району 

відділення Національної поліції району у 2016 році. 

Готують: Верховинське відділення поліції Косівського відділу поліції          
                 головного управління Національної поліції в Івано-Франківській  
                області, 
                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. 
11. Інформація про роботу  районного суду. 

Готують: Верховинський районний суд,         



                  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. 

 

  

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 2017 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 виборчих округах. 

                                                       Третій четвер кожного місяця  

                                                       Керівництво районної ради, голови  

                                                          постійних комісій, виконавчий апарат  

                                                         районної ради           

2. Гуцульський форум народовладдя з приводу збереження гірських 

районів.                                                                                                                                     

                                                   Лютий   

                                                  Керівництво районної ради,  

                                                    депутати районної ради,селищний 

                                                  і сільські голови,             

                                                 голови районних рад гірських районів                    

                                                 Івано-Франківської, Чернівецької,  

                                                Закарпатської і Львівської областей,     

                                               виконавчий апарат  районної ради     



3. Робоча поїздка до Коломийського району Івано-Франківської області 

(місто Коломия, село Печеніжин) з метою вивчення досвіду 

реформування медицини та об»єднання громад. 

       

                                                                   Перше півріччя 

                                                                   Керівництво районної ради,  

                                                                   депутати районної ради, 

                                                                   виконавчий апарат районної ради, 

                                                                   галузеві фахівці 

4. Робоча поїздка постійної профільної комісії спільно з фахівцями (10-15 чол.) 

до Румунії та Польщі з метою вивчення досвіду проведення децентралізації 

влади.                                                                                                                   

                                                                   Перше півріччя 

                                                                   Керівництво районної ради,  

                                                                   депутати районної ради, 

                                                                   виконавчий апарат районної ради, 

                                                                   галузеві фахівці 

5. Робоча поїздка з питань обміну досвідом роботи з питань та організації 

територіальних громад у сусідніх областях України. 

                                                                     Протягом року 

                                                                     Керівництво районної ради,  

                                                                     депутати районної ради, 

                                                                     виконавчий апарат районної ради 

 

6. Робоча ознайомлююча поїздка з  роботою старост та голів громад у республіці 

Польща та Словаччина. 

                                                                      Протягом року 

                                                                     Керівництво районної ради,  

                                                                     депутати районної ради, 

                                                                      виконавчий апарат районної ради 

 

7. Зустріч на Дні депутата в районній раді потенційних інвесторів з 

депутатами районної ради. 

 

8. Проведення Дня депутата  в районній раді за тематикою: 

 

                                               I квартал 2016 року 

 

- Про стан залучення інвестицій в туристичну галузь на території району. 

 

II квартал 2016 року 

 

- Про роботу щодо планування території в районі. 

III квартал 2016 року 

 



  - Про надання усіх видів державних соціальних допомог, субсидій та  

    пільг  населенню. 

 

IV квартал  2016 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. 

                  Після проведення сесій районної 

                                                             ради протягом 2016 року 

                                                                           Заступник голови районної ради, 

                                                                     виконавчий апарат районної ради 

 

10. Організація та проведення  виступів   депутатів  районної  ради в ефірі  

районного радіомовлення. 

                                                                                    Постійно протягом 2016 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. 

   Постійно   протягом   2016   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  соціально-економічного  та 

культурного розвитку селища та сіл району. 

                                                                         Постійно протягом 2016 року 

                                                                      Заступник голови районної ради,  

                                                                      виконавчий апарат районної ради 

 2. Узагальнення та запровадження досвіду роботи сільських (селищного) 

голів. 

                                                                         Постійно протягом 2016 року 



                                                                 Керівництво     районної ради,  

                                                                виконавчий апарат районної ради 

3. Проведення  районних   нарад-семінарів   з   селищним  та  сільськими 

головами    з    метою    поліпшення    діяльності    органів    місцевого 

самоврядування щодо подальшого розвитку територій. 

                                                                            Постійно протягом 2016 року 

                                                                       Керівництво    районної    ради,  

                                                                       виконавчий апарат районної ради 
 

4. Організація навчання секретарів селищної та сільських рад.     

                                                                             III квартал 2016 року 

                                                                            Керівництво районної ради,  

                                                                              виконавчий апарат районної ради 

          5. Надання   консультативно-методичної та практичної допомоги в роботі     

               селищної та сільських рад.                                                                                     

                                                                                      Постійно протягом 2016 року 

                                                      Заступник   голови районної ради, 

виконавчий    апарат районної ради 
 

6. Організація підготовки та проведення заходів щодо відзначення органами 

місцевого самоврядування району Дня місцевого самоврядування. 

                                                                        IV квартал   2016      року 

                                                                       Керівництво   районної  ради, 

                                                                     виконавчий апарат   районної ради 

 
 

 

   Керуючий справами виконавчого 

   апарату районної ради                                                             Василь Нагірняк                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Друга сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 26 січня 2016 року 

селище Верховина 

Про звернення до Народних депутатів 

України щодо прийняття Закону 

України «Про спеціальний режим 

інвестиційної діяльності на територіях 

пріоритетного розвитку у гірських 

зонах України» 

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

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

депутатів місцевих рад» районна рада  

вирішила: 

1. Схвалити звернення до Народного депутата України Солов’я Ю. І. 

Народного депутата України Лопушанського А.Я., Народного депутата 

України Рибака І.П., Народного депутата України Ланьо М.І., Народного 

депутата України Петьовки В.В. виступити із законодавчою ініціативою та 

внести на розгляд Верховної ради проект Закону України «Про спеціальний 

режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку у 

гірських зонах України» (додається). 

2. Направити рішення районної ради голові Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації Гончаруку О.Р., голові Івано-Франківської обласної 
ради Сичу О.М., Путильській районній раді Чернівецької області, 
Міжгірській районній раді, Воловецькій районній раді, Рахівській районній 
раді Закарпатської області, Турківській районній раді, Сколівській районній 
раді Львівської області, Косівській районній раді Івано-Франківської області,  
Асоціації органів місцевого самоврядування регіону Гуцульщини, суспільно-
культурному товариству Гуцульщина та Асоціації органів місцевого 
самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» з метою підтримки даного 
звернення. 

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

 

Голова районної ради                           Іван Шкіндюк 



 

Прем’єр-міністру України 

Яценюку А.П. 

Голові  Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики та комунальних послуг 

Вовку Д. В. 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

Кабінет Міністрів України 01 жовтня 2015 р.  прийняв постанову № 758 

«Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на 

суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних 

інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у 

перехідний період)», якою: «2. з метою забезпечення соціального захисту 

громадян установити на період з 1 жовтня 2015 р. по 31 березня 2016 р. 

(включно) пільгову граничну роздрібну ціну на природний газ, який 

використовується населенням для індивідуального опалення або комплексно 

(індивідуальне опалення, приготування їжі та/або підігрів води), в розмірі 3,6 

гривні за 1 куб. метр у разі використання до 1200 куб. метрів природного газу 

(включно) протягом зазначеного періоду. 

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 872 від 

30.10.2015}» 

Верховинську районну раду дивує, що соціальний захист та соціальна 

справедливість в розумінні Кабінету Міністрів України поширюється лише 

на газифіковані населені пункти та громадян, які мають можливість 

користуватись і електроенергією і природним газом. В порушення вимог 

постанови Кабінету Міністрів України № 869 «Про забезпечення єдиного 

підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», громадяни, 

що проживають в не газифікованих населених пунктах і не мають 

можливості користуватись пільговим тарифом на природний газ, позбавлені 

можливості використовувати подібний принцип при користуванні 

електроенергією. 

Верховинська районна рада просить Кабінет Міністрів України та 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 

та комунальних послуг дозволити населенню, яке проживає в будинках, не 

газифікованих природним газом (у тому числі в сільській місцевості) в 

опалювальний сезон з 01 жовтня по 31 березня оплачувати не за обсяг, 

спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць а до 21600 кВт∙год 

електроенергії за опалювальний сезон з 01 жовтня по 31 березня.  

Прийнято на другій сесії 

Верховинської районної ради VIІ 

демократичного скликання  

26 січня  2016 року 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/872-2015-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/872-2015-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-%D0%BF


                                                                       

                                          У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
                                                Івано-Франківської області 

                                         Сьоме демократичне скликання 

                                                      (Друга  сесія) 
 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 26 січня 2016 року 

селище Верховина  
 

Про звернення районної ради 
 

Враховуючи непрозорість і негласність проведення процесу 

обговорення питання об’єднання територіальних громад на сільських сходах 

та зборах громадян району, участь незначної кількості жителів населених 

пунктів у даних заходах під час прийняття рішень про об’єднання громад та 

відповідно до частини 7, 8 статті 49 Закону України «Про місцеве 

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

депутатів місцевих рад», районна рада 
 

                                                 вирішила:  
 

1. Схвалити звернення районної ради до Президента України 

Порошенка П.О.,  Прем’єр-міністра України Яценюка А.П., голови Верховної 

Ради України Гройсмана В.Б., комітету Верховної ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування, народних депутатів 

України Матвієнка А.С., Солов’я Ю.І., Довбенка М.В.,Шкварилюка В.В., 

Дерев’янка Ю.Б., Бабія Ю.Ю. щодо збереження Верховинського району як 

окремої адміністративно-територіальної одиниці та не застосування у 

гірських районах кардинальних змін під час проведення реформи (додається). 

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

оприлюднити на веб-сайті районної ради. 

  3. Надіслати рішення районної ради голові Івано-Франківської обласної 
ради Сичу О.М.,  голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації 
Гончаруку О.Р., Путильській районній раді Чернівецької області, 
Міжгірській районній раді, Воловецькій районній раді, Рахівській районній 
раді Закарпатської області, Турківській районній раді, Сколівській районній 
раді Львівської області, Косівській районній раді, Асоціації органів місцевого 
самоврядування регіону Гуцульщини та Асоціації органів місцевого 

самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» з метою підтримки даного 
звернення. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради Івана Маківничука. 

Голова районної ради                                                            Іван Шкіндюк 

 

 



Президенту України 

Порошенку П.О. 
 

Прем’єр-міністру України 

Яценюку А.П. 
 

Голові Верховної Ради України 

Гройсману В.Б. 
 

Комітету Верховної Ради України 

з питань державного будівництва 

та місцевого самоврядування 
 

Народним депутатам України: 

Матвієнку А.С., Солов’ю Ю.І. 

Довбенку М.В., Шкварилюку В.В.  

                                                                Дерев’янку Ю.Б., Бабію Ю.Ю.                                                                                                                                                                       

                                               ЗВЕРНЕННЯ 

Проведення адміністративно-територіальної реформи, зокрема у 

найвисокогірнішому в Україні Верховинському районі, викликає 

стурбованість та справедливе занепокоєння в усіх жителів Гуцульського 

краю. Заради справедливості мусимо констатувати, що процес об’єднання 

територіальних громад, яким нав’язливо займався Офіс реформ в Івано-

Франківській області та відповідна експертна група, відбувався непрозоро і 

негласно. До обговорення даного питання залучалася незначна частина 

сільських жителів, у той час як 70 – 80 відсотків громадян не висловили своєї 

позиції до цієї вкрай важливої державної справи і не дали згоди на 

об’єднання територіальних громад. 

Нас знову заставляють, силують, неволять до нової децентралізованої 

кабали, як за радянських часів насильницькими методами заганяли селян до 

колгоспів, знищували справжнього господаря та нівелювали життєвий рівень 

населення країни. Тоді діяв тоталітарний комуністичний режим. Що ж 

відбувається у демократичному суспільстві сьогодні, на 25-му році 

незалежності Української держави? Чи не виселення економічними методами 

жителів гірських районів з прадідівської землі? 

Так, реформи проводити потрібно. Однак є дуже небезпечною під час 

проведення децентралізації державної влади та реформування органів 

місцевого самоврядування тенденція шаблонного підходу до проведення 

реформаторських процесів у низинних та гірських регіонах України. 

Вітчизняний і міжнародний досвід проведення подібних заходів свідчить про 

хибність такого шляху. Зокрема у 1962 році було ліквідовано Верховинський 

район, однак життя вказало на помилковість такого рішення, і в 1966 році 

Верховинський район відновлено. Після проведення адміністративної 

реформи в Польщі відновлено ряд повітів в гірських регіонах незалежно від 

демографічних та економічних показників розвитку країни. 

Верховинський район є виключно специфічним, унікальним за своїм 



ландшафтом розташування, господарською структурою, етнічною 

субкультурою та особливо людським потенціалом. Він розташований у  

високогірній,   важкодоступній   частині   Карпатських гір,   відмежований  

на півдні державним кордоном з Румунією, з Чернівецькою областю – 

бурхливою  річкою Черемош,  а  з  іншими  районами  області  –  крутими  

гірськими перевалами. Періодично протягом року внаслідок стихійних 

катаклізмів (повеней, зсувів ґрунту, селевих потоків) район втрачає 

комунікації і змушений існувати в автономному режимі. Значною проблемою 

є територіальна розкиданість населених пунктів – до 70 км від районного 

центру, а також розмежування гірськими хребтами Чорногірського масиву та 

ріками, які часто виходять з берегів. До сьогодні неможливо встановити 

автобусне сполучення з окремими населеними пунктами – відсутня 

транспортна інфраструктура (у високогір’ї дороги відсутні взагалі). То про 

які  адміністративні послуги чи надання медичної допомоги за 20 хвилин 

може іти мова у високогірному районі? Смішно і страшно виглядатимуть 

якісні освітні, культурні послуги, коли внаслідок бездумного об’єднання 

територіальних громад дитині до школи треба добиратися пішком пів днини, 

а то й цілий день? Хіба це не знищення гуцульського етносу української 

нації? 

Необхідно взяти до уваги етнічний фактор. Історично склалось так, що 

Верховина, за влучною оцінкою Івана Франка, визнана Гуцульською 

столицею. Населення району майже стовідсотково складають корінні гуцули 

– етнос, який має самобутню матеріальну і духовну культуру, вікову народну 

традицію, унікальну обрядовість і звичаєве право. Ці унікальні автентичні 

культурно-мистецькі цінності, як ніде в Україні, а, можливо, і світі, збережені 

дотепер. В усі періоди історії, з опришківських часів і до Революції Гідності, 

гуцули показали себе справжніми патріотами, борцями за самостійність 

України. Символічно, що на Майдані Незалежності активну участь у 

боротьбі за європейський вибір України брала Гуцульська сотня з 

Верховинського району. Тому було би несправедливо позбавити гуцулів 

Гуцульської столиці, вигнати їх з рідної прапрадідівської землі. До речі, 

цього в усі часи ще не вдавалося зробити нікому, ні одній державі. Не 

вдасться і тепер. Не змушуйте нас робити кардинальні кроки і відстоювати 

свою гідність гуцульськими бартками. 

Верховинщина має велике природне багатство – ліс (70 відсотків 

району вкрито лісами, а також безцінні високогірні угіддя – полонини. 

Екологічно чиста тваринницька і вівчарська продукція – бринза, будз, сир, 

масло – це наше багатство, яке невдовзі імпортуватимемо на європейські 

ринки. Враховуючи, що на території районує значні запаси мінеральної 

сировини – від марганцевої руди до самородного золота, то при умові 

помірних інвестицій можна значно збільшити надходження коштів до 

бюджетів усіх рівнів. 

Виходячи з вищенаведеного, наголошуємо, що у Верховинському 

районі історично сформувалася адміністративно-територіальна структура, 

яка на даний час у цілому задовільняє горян і не потребує радикальних змін. 



Тому депутати районної ради та громадськість Верховинського краю 

звертаються до вас з переконливим проханням: проявити властиву Вам 

державну мудрість, виваженість щодо вирішення життєво важливого для нас, 

гуцулів, питання – збереження Верховинського району як адміністративно-

територіальної одиниці. Маємо глибоку віру, що Ваша державницька позиція 

та турбота про велике українське дерево не обмине і його маленьку квітучу 

гілочку – Гуцульщину, чарівний і неповторний Верховинський край. 
 

Прийнято на другій сесії Верховинської 

районної ради сьомого демократичного 

скликання 26 січня 2016 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Друга сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   26  січня  2016 року 

селище Верховина  

 

 

Про комісію районної ради з питань 

поновлення прав реабілітованих 

 

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

Україні», Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на 

Україні», Положення про комісії Рад народних депутатів з питань 

поновлення прав реабілітованих (додаток №2 до постанови Кабінету 

Міністрів України від 18.02.1993 року №112 «Про внесення змін і доповнень 

до Положення про порядок виплати компенсацій, повернення майна або 

відшкодування його вартості реабілітованим громадянам та до Положення 

про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав 

реабілітованих»), у зв’язку із кадровими змінами, районна рада 
 

вирішила: 
 

1. Затвердити новий склад комісії районної ради з питань поновлення 

прав реабілітованих (додається). 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від 

15.07.2015 року «Про комісію районної ради з питань поновлення прав 

реабілітованих». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

 

 

    Голова районної ради        Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення районної ради 

від   26  січня   2016 року 
 

Комісія 

районної ради з питань поновлення прав реабілітованих 
 

Маківничук Іван Михайлович - голова комісії, заступник 

голови районної ради; 

Бровчук Василь Петрович - заступник голови комісії, 

керівник апарату районної 

державної адміністрації (за 

згодою); 

Кікінчук Юрій Ярославович - секретар комісії, головний 

спеціаліст з питань кадрової 

роботи, правового забезпечення, 

захисту прав споживачів та 

поновлення прав реабілітованих 

виконавчого апарату районної 

ради; 
 

Члени комісії: 
 

Цебрук Юрій Степанович - начальник Верховинського 

районного відділення Служби 

безпеки України (за згодою); 

Сокол Богдан Васильович - начальник Верховинського ВП 

Головного управління 

Національної поліції в Івано-

Франківській області, 

підполковник поліції (за 

згодою); 

Ватаманюк Всеволод Дмитрович - начальник фінансового 

управління районної державної 

адміністрації (за згодою); 

Гречук Іван Іванович - начальник управління праці та 

соціального захисту населення 

районної державної 

адміністрації (за згодою); 

Кацарський Сергій Михайлович - заступник головного лікаря 

Верховинської ЦРЛ (за згодою); 

Сливчук Дмитро Захарович - голова районної станиці 

братства вояків ОУН-УПА (за 

згодою). 
 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                            Василь Нагірняк 



 

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Друга сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   26 січня  2016 року 

селище Верховина  

 

Про внесення змін до рішення 

районної ради від 24.12.2015 р. 

«Про районний бюджет на 2016 рік»  

 

 

Керуючись  статтею  77  Бюджетного  кодексу  України,  статтею  43  

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України 

від 25.12.2015 р. № 928-VIII «Про Державний бюджет України на 2016 рік», 

та враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань 

бюджету, фінансів і податків від 20.01.2016 протокол № 8, від 25.01.2016 

протокол № 9, районна рада  

 

вирішила: 

 

Внести  зміни  до  рішення  від  24.12.2015року  «Про районний 

бюджет на 2016 рік», виклавши його у новій редакції:  

         1. Визначити на 2016 рік:  

-  доходи районного  бюджету в сумі  243967,3 тис. гривень, в тому числі 

доходи загального фонду районного  бюджету – 242372,3 тис. гривень, 

доходи спеціального фонду районного  бюджету - 1595,0 тис. гривень, в тому 

числі бюджету розвитку - 600,0 тис. гривень, згідно з додатком 1 до цього 

рішення; 

-  видатки  районного  бюджету в сумі 243917,3 тис. гривень, в тому 

числі видатки загального фонду районного бюджету – 242322,3 тис. гривень, 

видатки спеціального фонду районного бюджету - 1595,0 тис. гривень згідно 

з додатками 2 та 3 до цього рішення; 

- повернення кредитів до спеціального фонду районного  бюджету в сумі 

107,0 тис. гривень згідно з додатком 4 до цього рішення; 

- надання кредитів з районного  бюджету в сумі 157,0 тис. гривень, в 

тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету -  

50,0 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду районного 

 



бюджету - 107,0 тис. гривень згідно з додатком 4 до цього рішення; 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

районного бюджету на 2016 рік, в тому числі по загальному фонду – 242322,3 

тис. гривень  та спеціальному фонду - 1595,0 тис. гривень за тимчасовою  

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів   ( додаток 2) та 

головними розпорядниками коштів (додаток 3). 

 3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного  

бюджету  в сумі 40,0 тис. гривень.  

4. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 

до цього рішення: 

 інші субвенції із загального фонду районного бюджету на : 

 - виконання заходів Програми зовнішнього освітлення селища та 

сільських населених пунктів району – 100,0 тис. гривень; 

- виконання  Програми  соціально – економічного розвитку сільських 

населених пунктів  району – 50,0 тис. гривень;  

інші субвенції із спеціального фонду обласного бюджету  на виконання 

Програми розвитку  місцевого самоврядування  в Івано-Франківській області 

на 2016 - 2020 роки ( переможцям обласних конкурсів проектів та програм  

розвитку місцевого самоврядування) - 240,0 тис. гривень; 

інші додаткові дотації - 146,7 тис. гривень. 

5.  Затвердити  на 2016 рік  резервний  фонд  районного бюджету в сумі 

100,0 тис. гривень. 

 6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду 

районного бюджету на 2016 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. 

7. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на 

реалізацію місцевих (регіональних) програм  на загальну суму 2839,7 тис. 

гривень згідно з додатком 6 до  цього рішення. 

          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 

2015рік належать надходження, визначені статтями 64, 66 Бюджетного 

кодексу України, а також трансферти, що надаються районному бюджету з 

Державного бюджету України, обласного бюджету та субвенції, що 

передаються з інших місцевих бюджетів. 

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду  

районного бюджету  на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені 

статтею 69-1 Бюджетного кодексу України та субвенції з обласного бюджету  

місцевим бюджетам  на виконання програми розвитку  місцевого 

самоврядування  в Івано - Франківській області на 2016-2020 роки                    

( переможцям обласних конкурсів проектів та програм  розвитку місцевого 

самоврядування). 

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 між 

бюджетні 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 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


затвердженням на сесії районної ради. 

            14. Встановити, що розподіл вільного залишку коштів загального 

фонду та залишку коштів спеціального фонду, які склалися станом на 

01.01.2016 року, у міжсесійний період здійснюється за погодженням із 

постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів і податків 

(О.Сапріянчук) з подальшим затвердженням розпорядженнями голови 

районної державної адміністрації (О.Лютий) та голови районної ради 

(І.Шкіндюк), а також на сесії районної ради. 

            15. Головним розпорядникам коштів (виконавцям програм) 

підготувати та подати до районної ради для розгляду відповідними 

постійними комісіями районної ради та постійною комісією районної ради з 

питань бюджету, фінансів і податків (О.Сапріянчук) переліки заходів щодо 

реалізації галузевих регіональних цільових програм на 2016 рік, які 

проводитимуться в межах коштів, передбачених цим рішенням. 

           Фінансовому управлінню райдержадміністрації (В.Ватаманюк)  

здійснювати фінансування програм, кошти на виконання яких передбачені в 

районному бюджеті на 2016 рік, після погодження переліків заходів з 

постійними комісіями районної ради. 

16. Головним розпорядникам коштів: 

- щомісячно після отримання оплати товарів, робіт і послуг за 

бюджетні кошти оприлюднювати на офіційних інтернет-сторінках 

інформацію про постачальника із зазначенням ціни за одиницю товару та 

вартості робіт і послуг; 

-  до 01 лютого 2016 року опублікувати в газеті «Верховинські вісті», 

на інтернет-сторінках районної державної адміністрації та районної ради 

адреси інтернет-сторінок, на яких буде розміщена вказана вище інформація. 

 Рекомендувати підприємствам, які виконують будівельно-монтажні 

роботи на об»єктах соціально-культурної сфери району за бюджетні кошти, 

оприлюднювати на офіційних інтернет-сторінках інформацію про детальну 

калькуляцію витрат таких робіт та ціни на будівельні матеріали, що 

використані для їх виконання. 

            17. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації             

(В.Ватаманюк) після затвердження місцевих бюджетів на 2016 рік провести 

їх аналіз, зокрема щодо забезпеченості в повному обсязі потреби в 

асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до 

встановлених чинним законодавством умов оплати праці  та розміру 

мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків  за продукти 

харчування, придбання медикаментів  та перев»язувальних матеріалів, за 

енергоносії, які  споживаються бюджетними установами, не допускаючи 

будь - якої  простроченої заборгованості із зазначених видатків, та подати 

його районній раді  до 01.04.2016 року . 

 18. Районній державній адміністрації щоквартально подавати 

інформацію  районній раді  про виконання районного бюджету  у 2016 році  

за доходами і видатками за формою встановленою постійною комісією 

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



          19. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

          20. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію 

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

 

 

Голова районної ради                                                                   Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       

                                       У К Р А Ї Н А 

            ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
                                         Івано-Франківської області 

                                    Сьоме демократичне скликання 

                                                  ( Друга  сесія ) 
 

                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  26 січня 2016  року 

селище Верховина  
 

 

Про внесення доповнень  

до Регламенту районної ради 

 

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» районна рада  

 

                                                     вирішила:  

 

          1. Внести  доповнення до Регламенту районної ради, затвердженого 

рішенням районної ради від 24 грудня 2015 року, виклавши пункт 8.12 

розділу 8. «Депутат ради» у наступній редакції: «Депутат  бере участь у 

роботі пленарних засідань ради, одягнений у вишиту сорочку». 

2. Контроль за дотриманням Регламенту покласти на постійну комісію 

районної ради з питань децентралізації влади, адміністративно-

територіальної реформи, органів місцевого самоврядування, мандатна, 

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

та правопорядку (Я. Кікінчук). 

 

 

Голова районної ради                                                        Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Друга сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   26  січня  2016 року 

селище Верховина  

 

 

Про утворення постійної 

комісії районної ради 

 

 

Відповідно до статей 43, 47 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та розглянувши лист депутатів районної ради від 

19.01.2016 року №5 «Щодо створення постійної комісії Верховинської 

районної ради з питань захисту прав учасників і ветеранів антитерористичної 

операції на сході України та їх сімей», районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Утворити постійну комісію районної ради з питань захисту прав 

учасників і ветеранів антитерористичної операції на сході України та їх 

сімей. 

2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 
 

 

    Голова районної ради         Іван Шкіндюк 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 



                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

    (Друга сесія) 
  

   Р І Ш Е Н Н Я 

від 26 січня 2016 року 

селище Верховина 

 

Про надання дозволу відділу освіти 

райдержадміністрації на звільнення  

від плати за харчування дітей 

у дошкільних навчальних  

закладах  в 2016 році 

 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 

№2628-ІІІ, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України» від 24.12.2015 №911, наказу Міністерства освіти і науки України 

«Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування 

дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних 

закладах» від 21.11.2002 №667, розглянувши лист районної державної 

адміністрації від 19.01.2016 №21/01-12/27, враховуючи рекомендації 

постійних комісій районної ради  з гуманітарних питань: освіти, культури,  

молодіжної   політики,  спорту,  національного  і  духовного  розвитку  та 

засобів масової інформації, з питань бюджету, фінансів і податків, районна 

рада 

 

вирішила : 

 

1.  Надати дозвіл відділу освіти райдержадміністрації впродовж  2016 

року  в межах кошторисних призначень  звільняти від плати за харчування 

дітей дошкільних навчальних закладів з сімей пільгових категорій відповідно 

до поданих документів: 

       1.1. забезпечити безкоштовне харчування в дошкільних навчальних 

закладах дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей-

інвалідів, дітей з сімей воїнів АТО,  дітей , батьки яких загинули в зоні АТО 

та дітей переселенців з тимчасово окупованих територій України; 

       1.2. встановити пільгову знижку до 50% (від встановленої вартості 

харчування однієї дитини в день) плати за харчування дітей   в дошкільних 

навчальних закладах для багатодітних та малозабезпечених сімей, у яких 

сукупний дохід на кожного члена сім»ї за попередній квартал не 

перевищував рівня прожиткового мінімуму встановленовленого Законом  

 



України «Про Державний  бюджет  України»  на  2016  рік,  а  також   сімей,  

що  опинились  в скрутних життєвих обставинах внаслідок втрати житла та 

майна під час надзвичайних випадків (пожежа , повінь та інших). 

       2.     Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

політики,  спорту,  національного  і  духовного  розвитку  та засобів масової 

інформації (О. Чубатько). 

 

 

 

 Голова районної ради                              Іван Шкіндюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                       

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Друга сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

            

від 26 січня 2016 року 

селище Верховина      

  
Про введення додаткових ставок 

гурткової роботи духовно -  

просвітницького напрямку 

у 2015 -2016 навчальному році 

 

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05. 1999 року  

№651-ХІV, «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», 

затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 №964, 

розглянувши лист районної державної адміністрації від 20.01.2016 №23/01-

17/ та враховуючи  пропозиції постійних  комісій районної  ради  з 

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

національного  і  духовного  розвитку  та засобів масової інформації і з 

питань бюджету, фінансів і податків, районна рада  

  

       вирішила: 

 

  1.  Надати дозвіл відділу освіти районної державної адміністрації            

(В. Гуцуляк) ввести з 01.02.2016 року у Центрі дитячої юнацької творчості  

шість додаткових ставок для гурткової роботи духовно-просвітницького 

напрямку та внести зміни у додаток №6 до рішення районної ради від               

16 вересня 2016 року (додається) фактичної мережі позашкільних навчальних 

закладів Верховинського району на 2015-2016 навчальний рік. 

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації                

(В. Ватаманюк) виділити кошти на утримання шести додаткових ставок у 

Центрі дитячої та юнацької творчості. 

3.    Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради Івана Маківничука.  

Голова районної ради                                                                   Іван Шкіндюк 

 



        
                                                                                                                              Додаток  6                                                                                                                                                                                                                                                 

до рішення районної ради  

від 16 вересня 2016 року                     

                                                                                                                                      зі змінами  відповідно до 

                                                                                                                                  рішення районної ради  

                                                                                                                                 від 26 січня 2016 року 

 

 

 

 

                                        ФАКТИЧНА  МЕРЕЖА 

позашкільних навчальних закладів Верховинського району 

на 2015-2016 навчальний рік 

 

 

 

№ 

п/п 

Назва закладу К-сть ставок К-сть 

гуртків 

К-сть учнів 

1. Дитячо-юнацька 

спортивна школа 

20 45 473 

2. Центр дитячої та 

юнацької творчості 

27 50 600 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                             Василь Нагірняк 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       

                                       У К Р А Ї Н А 

            ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
                                         Івано-Франківської області 

                                    Сьоме демократичне скликання 

                                                  ( Друга  сесія ) 
 

                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  26 січня 2016  року 

селище Верховина  
 

 

Про підтримку звернення  

Івано-Франківської обласної ради  

 

Відповідно до статті 43  Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  розглянувши та обговоривши рішення Івано-Франківської 

обласної ради від 15.01.2016 року №93-3/2016 «Про звернення обласної 

ради» щодо стану державної мовної політики в Україні, районна рада 

 

                                                     вирішила:  

 

        1. Підтримати звернення Івано-Франківської обласної ради щодо стану 

державної мовної політики в Україні (додається).  

       2. Надіслати дане рішення Президенту України  П. Порошенку, Голові 

Верховної Ради України В. Гройсману, Прем»єр-міністру України                           

А. Яценюку, Голові Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення Ю. Артеменку. 

      3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради Івана Маківничука. 

 

 

Голова районної ради                                                        Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               

УКРАЇНА 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

                                     Сьоме демократичне скликання 

                                                        (Третя сесія) 

РІШЕННЯ 

 

від 15.01.2016. № 93-3/2016 

м. Івано-Франківськ 

 

Про звернення 

обласної ради 

 

         Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" обласна рада  

вирішила: 

1. Схвалити звернення обласної ради до Президента України П. Порошенка, 

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

А. Яценюка, Голови Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення Ю. Артеменка щодо стану державної мовної політики в 

Україні (додається). 

2. Рішення надіслати Президенту України П. Порошенку, Голові Верховної 

Ради України В. Гройсману, Прем'єр-міністру України А. Яценюку, Голові 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

Ю. Артеменку. 

3. Текст звернення опублікувати в газеті "Галичина", оприлюднити на 

інтернет-сторінці обласної ради та в інших засобах масової інформації. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови 

обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань 

гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий). 

 

 

Голова обласної ради Олександр Сич 



 

Президенту України 

П. Порошенку 

 

Голові Верховної Ради України 

В. Гройсману 

 

Прем’єр-міністру України 

А. Яценюку 

 

Голові Національної ради  

України з питань телебачення 

і радіомовлення  

Ю. Артеменку 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

       Програмне наповнення національних телерадіоканалів протягом 

новорічних та різдвяних свят, що, за висновками провідних медіа-експертів, 

ознаменувалося ганебним "переодягненням "руського миру" в український 

прикид", вчергове засвідчило гостру необхідність врегулювання обов'язкової 

міри присутності державної мови у вітчизняному медіа-просторі. 

       Видається просто-таки знущальним і те, що в час, коли на Сході України 

від російської зброї гинуть українські герої, національний етер 

характеризується всезростаючою русифікацією, примітивізацією та 

ідеологічною совківізацією. 

       Красномовно, що навіть попри офіційне звернення до українських ЗМІ 

першого заступника голови Держкомтелерадіо Богдана Червака з проханням 

не допустити в етері "біснування путінських пропагандистів" новорічні шоу 

за підрахунками громадськості були українськими всього на 4%! 

       Більше того, перманентне недотримання законодавства про захист 

інформаційного телерадіопростору України, набувши системного характеру, 

загрожує поступовому витісненню української мови як такої з національного 

медіа-контенту. 

       Задля уникнення звинувачень у щонайменшій заполітизованості та 

виходячи зі статистичних даних фахових досліджень, відзначаємо, що 

державна українська мова зникає з телеетеру зі швидкістю 1 відсотковий 

пункт на місяць! 

       Про це, зокрема, свідчать результати моніторингу етеру десяти 

найбільших загальноукраїнських комерційних телеканалів, проведеного за 

підсумками 2015 року Громадським рухом "Відсіч", відповідно до якого 

лише п'ята частина телепередач сьогодні є україномовними. 

       При цьому, лідерами за обсягами телепродукції російського виробництва 

залишаються телеканали "Україна" (81%), НТН (44%) та "Інтер" (30%). 



       І хоча, як зазначають автори моніторингу, загальна частка фільмів і 

передач українського виробництва за останній рік все ж дещо зросла, замість 

того, щоби збільшити обсяги україномовної продукції, телеканали та студії 

свідомо зменшують їх, "накидаючи глядачам "українські" фільми про Росію, 

для Росії й російською мовою, а також сумнівної якості телешоу, де 

українською мовить тільки один із багатьох ведучих або лише голос за 

кадром". 

       У той же час, за підсумками огляду "Становище української мови", що 

його вже вчетверте проводив громадський рух "Простір свободи", із 

загальної кількості пісень, які у прайм-тайм лунають на провідних 

радіостанціях країни, пісні українською мовою становлять лише близько 

4,9%. Водночас пісні російською – понад 40,2%. 

       Окрім того, за даними Книжкової палати України у 2014 році сумарний 

тираж україномовних газет значно впав і становив близько 29,5% від 

загального тиражу всієї преси. Таке падіння відбувається й на тлі зменшення 

загальної кількості тиражів. Натомість обсяг тиражу газет російською мовою, 

попри падіння в абсолютних показниках, покращився з 64,3% у 2013 році до 

66% у 2014 році. Ця тенденція також стосується глянцевих видань. 

       Виходячи з вищевідзначеного, ми, депутати Івано-Франківської обласної 

ради, представляючи інтереси громади краю, розцінюємо повзучу 

русифікацію мас-медійного простору країни не лише як загрозу національній 

безпеці, але й як порушення конституційних прав та приниження 

національної гідності наших мешканців, 96% яких спілкується українською 

на побутовому рівні та вважає її рідною мовою. 

       Закликаємо органи державної влади до відповідальних, рішучих дій, 

виразом чого, зокрема, могло б стати прийняття ініційованого громадськістю 

окремого закону про обов'язковий відсоток використання української мови 

не тільки серед фільмів, а й серед власних телепрограм каналів та 

радіостанцій, а також введення спеціального податку на російськомовну 

медіа-продукцію.  

       Одночасно застерігаємо, що подальше ігнорування проблеми або ж уже 

звична для українських реалій імітація їх дієвого вирішення, загрожує тим, 

що після року англійської мови в Україні доведеться оголосити рік 

збереження державної української мови в незалежній Українській державі. 

 

 

Прийнято на третій сесії  

Івано-Франківської обласної ради 

сьомого демократичного скликання  

15 січня 2016 року 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(друга сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

          

від 26 січня  2016 року 

селище Верховина 

 

Про   передачу коштів 

між місцевими бюджетами 
 

 

У відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування  в 

Україні», Бюджетного кодексу України та враховуючи важливість 

забезпечення соціального захисту вразливих категорій населення району, 

надання їм підтримки у подоланні наслідків,  пов’язаних з економічною та 

політичною нестабільністю, і відповідно до рекомендацій постійної комісії 

районної ради з питань бюджету, фінансів і податків від 20.01.2016 року, 

протокол № 8, районна рада 

вирішила: 

 

1. Міжбюджетні трансферти  в сумі 42320 грн. у вигляді іншої субвенції з 

Верхньоясенівської сільської ради направити на збільшення обсягу видатків 

головному розпоряднику коштів - районній державній адміністрації за кодом 

функціональної класифікації видатків 091101 (розпорядник РЦСССДМ) на 

фінансування з 01.01.2016 року фахівця із соціальної роботи. 

2. Укласти договір між Верховинською районною радою та відповідною 

сільською радою про передачу коштів між місцевими бюджетами на 

утримання фахівця із соціальної роботи для надання соціальних послуг на 

території відповідної сільської ради. 

3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації 

(В.Ватаманюк) внести відповідні зміни до показників районного бюджету на 

2016 рік зазначених в пункті 1 цього рішення, при наявності всіх 

підтверджуючих документів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк                                                                                                                                       

 



                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Друга сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   26  січня  2016 року 

селище Верховина  

 

Про розгляд протоколу зборів 

з підписами жителів села Устеріки 

з питання скасування рішення  

Устеріківської сільської ради про 

приєднання до Білоберізької громади 

 

Відповідно до ст.43 та п.10 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та розглянувши протокол зборів з підписами 

жителів села Устеріки (355 підписів) з питання скасування рішення 

Устеріківської сільської ради про приєднання до Білоберізької громади, 

районна рада  
 

вирішила: 
 

1. Рекомендувати Устеріківській сільській раді та Верховинській 

районній державній адміністрації (О.Лютому): 

- розглянути протокол зборів з підписами жителів села Устеріки (355 

підписів) з питання скасування рішення Устеріківської сільської ради про 

приєднання до Білоберізької громади (додається); 

- провести додаткові громадські слухання з питання добровільного 

об’єднання з Білоберізькою громадою; 

- за результатами громадських слухань розглянути дане питання на 

сесії Устеріківської сільської ради та прийняти відповідні рішення згідно 

чинного законодавства. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

 

    Голова районної ради Іван Шкіндюк 

 

 



 
 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Друга сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 26 січня 2016 року 

селище Верховина 

Про надання згоди на вилучення 

земельних ділянок лісогосподарського 

призначення 

 

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

самоврядування  в Україні», розглянувши лист районної державної 

адміністрації № 170/01-21/15 від 25.01.2016 року та голови ГО «Товариства 

бойових побратимів Гуцульщини», з метою забезпечення учасників бойових 

дій земельними ділянками для будівництва та обслуговування житла, 

районна рада  

вирішила: 

1. Дати згоду на вилучення земельних ділянок лісогосподарського 

призначення, які знаходяться у користуванні Верховинського районного 

лісгоспу, для будівництва і обслуговування житла жителями району- 

учасниками бойових дій та особами, прирівняними до них, молодими 

сім’ями та молодими спеціалістами. (додається). 

2. Рекомендувати Верховинській селищній раді, Бистрецькій та 
Ільцівській сільським радам внести зміни в генеральні плани населених 
пунктів, включивши вищевказані території для подальшого внесення змін в 
межі населених пунктів. 

3. Рекомендувати сільським радам винайти земельні ділянки для 

будівництва і обслуговування житла жителями району- учасниками бойових 
дій та особами, прирівняними до них. 

4. Рекомендувати сільським радам спільно з районним лісгоспом 
винайти земельні ділянки лісогосподарського призначення, які можуть бути 
вилучені для будівництва і обслуговування житла жителями району- 
учасниками бойових дій та особами, прирівняними до них. 

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

Голова районної ради                              Іван Шкіндюк 



Додаток  

до рішення районної ради  

від 26 січня 2016 року 

Перелік земельних ділянок, що вилучаються із земель, 

які знаходяться у користуванні Верховинського районного лісгоспу. 

№ 

п/п 

Назва 

лісництва 

Номер 

кварталу 

 

Номер 

виділу 

Площа Примітка 

1 Красницьке 8 69 5,4 та лісові насадження 9р. 

2 Верховинське 30 10 0,9 га лісові насадження 20р. 

3 Верховинське 30 15 1,0 га лісові насадження 10р. 

4 Верховинське 30 16 3,8 га лісові насадження 10р. 

5 Верховинське 30 17 0,3 га лісові насадження 50р. 

6 Верховинське 27 43 1,7 га зруб 

7 Верховинське 27 44 1,4 га лісові насадження 80р. 

8 Верховинське 27 45 0,7 га лісові насадження 35р. 

9 Верховинське 27 46 0,8 га лісові насадження 40р. 

10 Верховинське 27 48 4,5 га лісові насадження 80р. 

11 Верховинське 27 44.1 2,3 га зруб 

12 Верховинське 27 52 1,1 га лісові насадження 20р. 

13 Верховинське 29 2 4,6 га рідколісся 75р. 

14 Верховинське 29 3 1,1 га лісові насадження 25р. 

15 Верховинське 29 4 1,1 га лісові культури 34р. 

16 Верховинське 29 6 5 га рідколісся 

17 Верховинське 29 9 5,3 га рідколісся 70р. 

18 Верховинське 29 10 1,1 га лісові насадження 80р. 

19 Верховинське 29 11 2,2 га лісові насадження 15р 

20 Верховинське 29 12 3,6 га лісові насадження 20р. 

21 Верховинське 

* 

29 13 1,7 га лісові насадження 35р. 

22 Верховинське 29 14 2,6 га рідколісся 75р. 

23 Верховинське 29 18 1,5 га лісові насадження 75р. 

24 Верховинське 29 19 0,4 га рідколісся 100р. 

25 Верховинське 13 20 2,5 га лісові насадження 47р. 

Керуючий справами 

виконавчого апарату 

районної ради                                                                         Василь Нагірняк         



 

 
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Друга сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 26 січня 2016 року 

селище Верховина  
     

Про виділення додаткових  

коштів для організації харчування  

учнів пільгових категорій  

 

 Відповідно до Закону України №911- VІІІ від 24.12.2015 «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України», Постанови Кабінету Міністрів 

України від 04 червня 2003 року №850 «Про внесення змін до пункту 1 

Постанови Кабінету Міністрів України  №896 від 21.11.2013 «Про 

затвердження порядку виявлення сімей (осіб, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення 

соціального супроводу таких сімей (осіб), розглянувши лист районної 

державної адміністрації від 19.01.2016 №22/01-12/27, враховуючи пропозиції 

постійних комісій районної  ради  з гуманітарних питань: освіти, культури,  

молодіжної   політики,  спорту,  національного  і  духовного  розвитку  та 

засобів масової інформації і з питань бюджету, фінансів і податків, районна 

рада. 

 

                                                           вирішила: 

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

-  організувати та забезпечити харчуванням дітей переселенців з 

тимчасово окупованих територій – 4 учні, дітей, батьки яких загинули в зоні 

АТО – 2 учні, дітей, батьки яких знаходяться в зоні АТО – 36 учнів, з 

розрахунку 8 грн. на одну дитину в робочі дні, за рахунок коштів державного 

бюджету. 

-  організувати   та   забезпечити   харчуванням  дітей  з 

малозабезпечених 

родин, які перебувають в складних життєвих обставинах, згідно 

представленого пакету документів, з розрахунку 8 грн. на одну дитину в 

робочі дні, за рахунок коштів районного бюджету.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради Івана Маківничука. 

Голова районної ради                                                                   Іван Шкіндюк 
 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Друга сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 26 січня 2016 року 

селище Верховина 
 

Про призупинення реорганізації 

Верховинської центральної районної 

лікарні та призупинення введення в 

дію як юридичної особи Центру 

первинної медико-санітарної допомоги 
 

      Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши листа Верховинської центральної районної лікарні від 

25.01.2016 року №47/01-05 щодо тимчасового призупинення реорганізації 

Верховинської центральної районної лікарні та призупинення введення в дію 

Центру первинної медико-санітарної допомоги  районна рада  
 

вирішила: 

1.Верховинській центральній районній лікарні (М.Ілюк) призупинити 

організаційно-правові заходи щодо реорганізації Верховинської центральної 

районної лікарні до реалізації на території району адміністративно-

територіальної реформи.  

2. Призупинити введення в дію як юридичної особи комунального 

закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» до всестороннього 

вивчення доцільності реорганізації. З цією метою створити робочу групу з 

числа депутатів районної ради, громадських активістів, працівників 

медичних установ. 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради (І.Маківничука). 

 

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради            Іван Шкіндюк 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Друга сесія) 
 

 

Р І Ш Е Н НЯ 

 

від 26 січня   2016 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради 

 

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

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

статус   депутатів місцевих рад» районна рада  

 

вирішила : 

 

 

1. Схвалити  звернення  до   Кабінету Міністрів України   та  Верховної Ради  

України   щодо  компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремих категорій громадян (додається) . 

 

2. Контроль за   виконанням     рішення    покласти  на  заступника  голови     

районної ради Івана Маківничука. 

 

 

 

 

     Голова районної ради                                                     Іван Шкіндюк    

 



                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Друга сесія) 
 

 

Р І Ш Е Н НЯ 

 

від 26 січня   2016 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради 

 

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

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

статус   депутатів місцевих рад» районна рада  

 

вирішила : 

 

 

1. Схвалити  звернення  до   Кабінету Міністрів України   та  Верховної Ради  

України   щодо  компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремих категорій громадян (додається) . 

 

2. Контроль за   виконанням     рішення    покласти  на  заступника  голови     

районної ради Івана Маківничука. 

 

 

 

 

     Голова районної ради                                                     Іван Шкіндюк    

 



Верховній Раді України 

 

Кабінету Міністрів України 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

 

До 2016 року за рахунок субвенцій державного бюджету місцевим 

бюджетам КПКВ 170102 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремих категорій громадян» перевізникам, з 

якими були укладені договори на перевезення окремих категорій населення 

на приміських маршрутах загального користування, відшкодовувалися 

компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом. 

При підготовці проекту Закону України «Про Державний бюджет на 

2016 рік» та пов’язаних з цим змін до законодавства пропонувалося 

визначити право органів місцевого самоврядування  відповідно до прийнятих 

ними рішень за рахунок коштів місцевого бюджету надавати пільговий 

проїзд окремим категорія громадян. 

 У процесі доопрацювання внесених Кабінетом Міністрів України 

законопроектів   Верховна Рада України ухвалила рішення щодо збереження    

права на пільговий проїзд окремих категорій громадян із покриттям цих 

видатків за рахунок державного бюджету. 

          Разом з тим у Законі України «Про Державний бюджет України на                

2016 рік» відповідні видатки у вигляді субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам не були передбачені. 

На даний час чіткого механізму надання пільг на проїзд, джерел  

покриття таких видатків та порядку відшкодування витрат за пільговий 

проїзд окремих громадян немає, що в свою чергу   викликає соціальну 

напругу серед населення, яке користується даними послугами та пільгами 

щодо безкоштовного проїзду на приміських маршрутах загального 

користування по Верховинському району. 

  Виходячи з вищенаведеного, Верховинська районна рада звертається  

до   Вас з проханням невідкладно розглянути дане питання, винайти 

необхідні  кошти на відшкодування витрат за пільговий проїзд і передбачити 

їх в Державному бюджеті, оскільки не вирішення даного питання   

призводить до соціальної напруги серед  пенсіонерів та іншої пільгової 

категорії населення.   

 

 

 

                                                                        Прийнято на  другій сесії     

                                                                        Верховинської районної ради 

                                                                        сьомого демократичного скликання 

                                                                         26 січня 2016 року 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                       

                                          У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
                                            Івано-Франківської області 

                                        Сьоме демократичне скликання 

                                                      (Друга  сесія) 
 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 26 січня 2016 року 

селище Верховина  

 

Про звернення районної ради 
 

Враховуючи національну ідентичність та автентичну самобутність 

Гуцульщини, зокрема Верховинського району, збережену матеріальну і 

духовну культуру, гуцульський народний стрій, тисячолітню  християнську 

віру, віру у Соборну Українську Церкву та відповідно до статті 43 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

 

                                                 вирішила:  
 

1. Схвалити звернення районної ради до священнослужителів району 

усіх конфесій, державних службовців та працівників органів місцевого 

самоврядування, керівників і працівників підприємств, установ, організацій, 

громадсько-політичних об’єднань та жителів району щодо спільної праці зі 

збереження цілісності Верховинського району та гуцульського етносу, 

матеріальної і духовної культури гуцулів (додається). 

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

оприлюднити на веб-сайті районної ради та надіслати в обласні та центральні 

засоби масової комунікації  для оприлюднення. 

  3. Надіслати рішення районної ради голові Івано-Франківської обласної 
ради Сичу О.М., голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

Гончаруку О.Р., Путильській районній раді Чернівецької області, 
Міжгірській районній раді, Воловецькій районній раді, Рахівській районній 
раді Закарпатської області, Турківській районній раді, Сколівській районній 
раді Львівської області, Косівській районній раді, Асоціації органів місцевого 
самоврядування регіону Гуцульщини та Асоціації органів місцевого 
самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» з метою підтримки даного 
звернення. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради Івана Маківничука. 

Голова районної ради                                                            Іван Шкіндюк                                                                   

 



                                                                                               

Священнослужителям усіх конфесій 
 

Державним службовцям 
 

Органам місцевого самоврядування 
 

Керівникам та працівникам підприємств, 

установ, організацій 
 

Громадсько-політичним об’єднанням 
    

Жителям району 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 
 

 У переломний час боротьби добра зі злом, період кардинальних змін у 

мисленні українців, епоху революційних змін та обрання єдино вірного 

шляху для української нації – європейського вибору, ми, гуцули, ставши на 

дорогу розбудови незалежної Української держави, зобов’язані зберегти наш 

правічний гуцульський етнос, високу культуру мудрих, незабутніх предків і 

християнську віру, віру у Соборну Українську Церкву. 

 Виходячи з вищенаведених гуманістичних істин, ми, депутати районної 

ради, взиваємо до священнослужителів району усіх конфесій: і словом 

Господнім, і діями просвітницькими щиро звертайтеся і моліться до 

Всевишнього – до Господа нашого Ісуса Христа за добру думку і мудрі 

помисли та виважені дії державних мужів Кабінету Міністрів України, 

Верховної Ради, народних депутатів України щодо збереження єдиного і 

нероздільного нашого Верховинського району, його історичних меж. Бо як 

пройдеться територіальна реформа та децентралізація державної влади 

бездумним адміністративним мечем по зелених верховинах рідних 

Карпатських гір – зникне живий дух гуцулів на верхах, на гірських присілках 

і полонинах, а Черемош віднесе наше автентичне сьогодення й омріяне 

щасливе майбутнє дітей і внуків за межі району, на далеку чужину, у безвідь  

– і не стане ані краси карпатської на прадідівській землі, ані столиці 

Гуцульщини на карті України. 

 Не даймося! Єднаймося та кріпімося у вірі. Молімося і робімо виважені 

і мудрі кардинальні кроки задля збереження Верховинського району у рідних 

горах. Ми звертаємося також до державних службовців, працівників органів 

місцевого самоврядування, керівників та працівників підприємств, установ, 

організацій, громадсько-політичних об’єднань, жителів району: збираймося 

на народні віча, відстоюймо нашу ідентичність та самобутність, створюймо 

селищну та сільські територіальні громади, реєструємо Статути громад – і 

залишаймося повноправними ґаздами у рідних горах, в межах одного-

єдиного Верховинського району. 

 А щоби наші помисли і дії були єдиними, щоби ми отим заїжджим 



реформаторам  зі  столичних кабінетів  та  Офісів реформ,  а  також  гостям 

нашого краю,  усьому  світові  та  всім  добрим людям  показали,  що  ми  є   

великий гуцульський народ, який має і свято береже віковічну народну 

культуру, безцінні традиції та звичаї, унікальний народний стрій, барвисту 

народну вберю, – одягаймося у своє рідне, гуцульське – кожухи, сардаки, 

баршівки, кресані, вишиті сорочки – бо вони наші найдорожчі реліквії, душа 

гуцула. Це наша гордість і національна ознака Карпатських гір, паспорт 

громадянина Гуцульщини. 

Збираймося у гуцульський стрій а чи просто вдягаймо гарні вишивані 

сорочки – і ходімо до церкви у неділю, на християнські свята, на заходи 

державного календаря, пам’ятні, знаменні чи ювілейні події. Одягаймо 

гуцульську вберю на Храмові свята селища Верховина та населених пунктів 

району, на народні віча, урочисті зібрання з нагоди пам’ятних дат в історії 

Верховинщини, Гуцульщини, Самостійної Соборної України. 

 Будьмо патріотами, достойними синами і доньками предків-гуцулів – 

вдягаймося у своє рідне, батьківське, прадідівське, бо гуцульський стрій –  то 

є духовні перли славного Гуцульського роду, нашої Матері-Гуцулії. І, як 

писав наш великий Пророк Тарас Шевченко: 

 

…Свого не цурайтесь: 

Бо хто матір забуває, 

Того Бог карає, 

Того діти цураються, 

В хату не пускають… 

 

 Ще бракувало, аби нас виселили з рідної гуцульської хати, з 

батьківської домівки, з праотчого  Верховинського краю. Нізащо! І ніколи! 

 Опришки-гуцули здобували волю та боронили зелені верховини 

бартками. Гуцульський оберіг-бартка є у кожного ґазди і в кожній 

гуцульській оселі. Як і гуцульська вберя, як і гуцульська співанка, як і 

притаманна кожному гірському чоловікові воля, свобода та гордий і 

непохитний, як вічна Говерла, незламний гуцульський дух. Це наші святі 

обереги, які вбережуть гуцула у рідній гірській стихії і на цей раз, у період 

розхитування українського суспільства ворогами нації. 

 Єднаймося! Гуртуймося докупи – і відстоюймо своє рідне, гуцульське, 

соборне і вічне – право достойно жити у рідних горах. 

Прийнято на другій сесії Верховинської 

районної ради сьомого демократичного 

скликання  26 січня 2016 року 

 

 

 

 

 



                                                                      

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
                                               Івано-Франківської області 

                                           Сьоме демократичне скликання 

(Друга  сесія) 
 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 26 січня 2016 року 

селище Верховина  
 

Про звернення районної ради 

 

З метою реалізації державної підтримки у галузі тваринництва та 

відповідно до частини 7, 8 статті 49 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», районна рада 
 

                                                 вирішила:  
 

1. Схвалити звернення районної ради до Президента України 

Порошенка П.О.,  Прем’єр-міністра України Яценюка А.П., голови Верховної 

Ради України Гройсмана В.Б., народних депутатів України Матвієнка А.С., 

Солов’я Ю.І., Довбенка М.В.,Шкварилюка В.В., Дерев’янка Ю.Б., Бабія 

Ю.Ю. щодо надання державної дотації для сільськогосподарських 

виробників (додається). 

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

оприлюднити на веб-сайті районної ради. 

  3. Надіслати рішення районної ради голові Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації Гончаруку О.Р., голові Івано-Франківської обласної 
ради Сичу О.М., Путильській районній раді Чернівецької області, 
Міжгірській районній раді, Воловецькій районній раді, Рахівській районній 
раді Закарпатської області, Турківській районній раді, Сколівській районній 
раді Львівської області, Косівській районній раді, Асоціації органів місцевого 
самоврядування регіону Гуцульщини та Асоціації органів місцевого 
самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» з метою підтримки даного 
звернення. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради Івана Маківничука. 

 

Голова районної ради                                                            Іван Шкіндюк 

 

 

  

 

 

 

 

 



Президенту України 

Порошенку П.О. 
 

Прем’єр-міністру України 

Яценюку А.П. 
 

Голові Верховної Ради України 

Гройсману В.Б. 
 

Народним депутатам України: 

Матвієнку А.С., Солов’ю Ю.І. 

Довбенку М.В., Шкварилюку В.В.  

Дерев’янку Ю.Б., Бабію Ю.Ю. 

                                                           

                                      ЗВЕРНЕННЯ 

Наш Верховинський район - найбільш високогірний і віддалений. 

Люди проживають високо в горах, ведуть сільське господарство, основним  

напрямком якого є тваринництво, що забезпечує їх матеріальний стан. 

Важкодоступність є недоліком проживання, але водночас основним 

пріоритетом – це екологічно чиста продукція: м'ясо, молоко (настоєне на 

Карпатських травах) може користується добрим попитом у покупців, які 

дбають про своє здоров’я. Але ця продукція у нас належно не поцінована у 

порівнянні з продукцією, яка вирощена на концентратах і біодобавках. 

Господарі почали полишати ведення господарства, а це загрожує 

опустошенню гір і знищенню славної високогірної гуцульської газдівки. 

Люди, які народилися і виросли в горах, можуть залишатися і 

продовжувати цю справу. Якщо ми їх не залишимо на рідній землі,  то 

втратимо Гуцульщину.  

У розвинених європейських країнах, зокрема Австрії, Швейцарії,  

держава допомагає таким людям дотаціями.  

Тому звертаємося до Вас із проханням підтримати ведення 

високогірного сільського господарства в частині реалізації державної 

підтримки галузі тваринництва, а саме: внести зміни в бюджеті цього року, і 

передбачити в бюджетах наступних років державні дотації на утримання в 

одному господарстві двох і більше голів великої рогатої худоби, п’яти і 

більше вівцематок , встановити доплату 25 відсотків  за   зданий кілограм 

м’яса та літр молока. 
 

 

Прийнято на другій сесії Верховинської 

районної ради сьомого демократичного 

скликання 26 січня 2016 року 
 

 
 

 

 

 



                                                                       

                                          У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

                                        Сьоме демократичне скликання 

                                                      (Друга  сесія) 
 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 26 січня 2016 року 

селище Верховина  
 

Про звернення районної ради 
 

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

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

депутатів місцевих рад», районна рада 
 

                                                 вирішила:  
 

1. Схвалити звернення районної ради до Президента України 

Порошенка П.О.,  Прем’єр-міністра України Яценюка А.П., голови Верховної 

Ради України Гройсмана В.Б., народних депутатів України Матвієнка А.С., 

Солов’я Ю.І., Довбенка М.В., Шкварилюка В.В., Дерев’янка Ю.Б., Бабія 

Ю.Ю. щодо внесення змін до Порядку надання послуг з організації 

харчування дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, 

додатково  виділивши з Державної субвенції 900 тис. грн. для забезпечення в 

2016 році  гарячим харчуванням  дітей із вищезгаданих сімей високогірного 

району Українських Карпат (додається). 

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

оприлюднити на веб-сайті районної ради. 

3. Надіслати  звернення районної  ради Президенту України 

Порошенку П.О.,  Прем’єр-міністру України Яценюку А.П., голові Верховної 

Ради України Гройсману В.Б., народним депутатам України Матвієнку А.С., 

Солов’ю Ю.І., Довбенку М.В., Шкварилюку В.В., Дерев’янку Ю.Б., Бабію 

Ю.Ю.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради Івана Маківничука. 

 

 

 

Голова районної ради                                                                   Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 



Президенту України 

Порошенку П.О. 
 

Прем’єр-міністру України 

Яценюку А.П. 
 

Голові Верховної Ради України 

Гройсману В.Б. 

 

Народним депутатам України: 

Матвієнку А.С., Солов’ю Ю.І. 

Довбенку М.В., Шкварилюку В.В.  

Дерев’янку Ю.Б., Бабію Ю.Ю. 

 

 

Звернення  

 

Ми,  депутати Верховинської районної ради,  глибоко стурбовані 

станом фінансування для забезпечення в 2016 році  гарячим харчуванням  

дітей нашого  високогірного району. 

Життя навчальних закладів у гірській місцевості базується на 

загальноприйнятих нормативно-правових документах про освіту, однак має 

певні особливості та труднощі в ході  організації навчально-виховного 

процесу, створення сприятливих умов до здобуття якісної освіти, навіть  у 

порівнянні зі школами рівнинної місцевості, а саме: географічне 

розташування найбільш високогірного  району в Україні відображається 

насамперед у віддаленості населених пунктів один від одного, досить великій 

площі, суворіших кліматичних та погодних умовах, соціально-економічній 

дотаційності.  Також одним з найбільш важливих питань є соціальний захист 

та здоров’я підростаючого покоління.  

Враховуючи прийнятий Закон України № 911 від 24.12.2015 року, що 

набув чинності з 01.01.2016 року «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України», зокрема, в частині 11, абзац 3,  щодо організації органами 

місцевого самоврядування та органами місцевої виконавчої влади 

безкоштовного гарячого харчування для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей 

учасників АТО, учнів 1-4 класів  сімей, які отримують допомогу  відповідно 

до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим    

сім’ям»,  вважаємо за необхідне проінформувати, що у Верховинському 

районі Івано-Франківської області проживає більше 700 сімей, які не 

отримують соціальних допомог, виховуючи дітей дошкільного та шкільного 

віку, не маючи фінансових можливостей оплатити для них гаряче харчування 

в навчальних закладах,   оскільки     низькі    матеріально-побутові   умови     

їх    проживання  

відображають чітку картину, що дана категорія населення  району 

знаходиться за межею бідності та на межі власного виживання.  Проблема 



відсутності коштів у місцевому бюджеті не дає можливості забезпечити 

організацію гарячого харчування в повному обсязі.  

Саме тому звертаємось до Вас з проханням внести  певні зміни до 

Порядку надання послуг з організації харчування дітей у дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладах, додатково виділивши з Державної 

субвенції 900 тис. грн. для забезпечення в 2016 році  гарячим харчуванням  

дітей із вищезгаданих сімей високогірного району Українських Карпат як 

перлини етнічної  та загальнонаціональної культури.  

Наперед щиро вдячні за взаєморозуміння та позитивне вирішення  

вищезгаданих питань. 

 

    Прийнято на другій сесії 

Верховинської 

    районної ради сьомого 

демократичного 

    скликання  26 січня 2016 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Друга сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 26 січня 2016 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради 

щодо оплати за електроенергію. 

 

 

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

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

депутатів місцевих рад» районна рада  

 

вирішила: 

 

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

Прем’єр-міністра України Яценюка А.П., Голови  Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг 

Вовка Д. В. щодо оплати за електроенергію (додається). 

2. Направити рішення районної ради Народному депутату України 

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

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

Надвірнянській, Коломийській, Косівській районним радам, Коломийській, 

Яремчанській міським радам Івано-Франківської області, Путильській 

районній раді Чернівецької області, Рахівській районній раді Закарпатської 

області, Асоціації органів місцевого самоврядування регіону Гуцульщини та 

Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – 

Україна», Асоціації районних та обласних рад та Асоціації міст України з 

метою підтримки даного звернення. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

 

Голова районної ради                                        Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

http://www.nerc.gov.ua/?id=13339


Прем’єр-міністру України 

Яценюку А.П. 

Голові  Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики та комунальних послуг 

Вовку Д. В. 
 

ЗВЕРНЕННЯ 
 

Ми, депутати Верховинської районної ради, глибоко обурені значним 

подорожчанням тарифу на електроенергію, спричиненим прийняттям 

Національною комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, постанови № 3141від 28.12.2015року 

«Про внесення змін до Порядку диференціювання за годинами доби тарифів 

на електроенергію, яка використовується для зовнішнього освітлення 

населених пунктів, затвердженого постановою Національної комісії 

регулювання електроенергетики України, від 22 жовтня 2004 року № 1030», 

що відбулось з ініціативи Кабінету Міністрів України. 

Відповідно до цієї постанови з 01 березня 2016 року розрахунки за 

електричну енергію, яка відпускається на потреби зовнішнього освітлення 

населених пунктів буде здійснюватись із застосуванням коефіцієнта не 0,25,  

а 0,6. Таким чином вартість освітлення населених пунктів зросте майже 

втричі. 

Протягом останніх років органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування регіону проводились значні роботи з освітлення гірських 

населених пунктів. Здорожчання втричі тарифу на зовнішнє освітлення, в 

умовах кризи і зменшення надходжень до місцевих бюджетів призведе до 

припинення освітлення гірських населених пунктів. Гірські села, можуть 

знову зануритись в темряву. Такий  підхід до встановлення тарифів викличе 

соціальне незадоволення та протести населення.  

Верховинська районна рада просить Кабінет Міністрів України 

ініціювати, а Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг скасувати постанову  № 3141 від 

28.12.2015 року «Про внесення змін до Порядку диференціювання за 

годинами доби тарифів на електроенергію, яка використовується для 

зовнішнього освітлення населених пунктів, затвердженого постановою 

Національної комісії регулювання електроенергетики України, від 22 жовтня 

2004 року № 1030». Вирішення питання у такий спосіб сприятиме 

зменшенню соціальної напруги, покращенню екологічного стану та 

підвищенню авторитету центральних органів влади. 

Прийнято на другій сесії 

Верховинської районної ради VIІ 

демократичного скликання  

 26 січня  2016 року 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Друга сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 26 січня 2016 року 

селище Верховина 

 

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» 

 

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

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

депутатів місцевих рад» районна рада  

вирішила: 

 

1. Схвалити текст звернення до Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. 

та до голови  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері енергетики та комунальних послуг Вовка Д. В. щодо скасування 

постанови № 3141 від 28.12.2015року «Про внесення змін до Порядку 

диференціювання за годинами доби тарифів на електроенергію» ( додається). 

2. Надіслати рішення районної ради голові Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації Гончаруку О.Р., голові Івано-Франківської обласної 

ради Сичу О.М., Надвірнянській, Коломийській, Косівській районним радам, 

Коломийській, Яремчанській міським радам Івано-Франківської області, 

Путильській районній раді Чернівецької області, Рахівській районній раді 

Закарпатської області, Асоціації органів місцевого самоврядування регіону 

Гуцульщини та Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон 

Карпати – Україна», Асоціації районних та обласних рад та Асоціації міст 

України з метою підтримки даного звернення. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І. Маківничука. 

Голова районної ради                                        Іван Шкіндюк 

http://www.nerc.gov.ua/?id=13339


                                                                       

                                          У К Р А Ї Н А 

              ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
                                            Івано-Франківської області 

                                       Сьоме демократичне скликання 

                                                     ( Друга сесія ) 
 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  26 січня  2016 року 

селище Верховина  
 

 

Про звернення районної ради  
 

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

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

депутатів місцевих рад»,  розглянувши спільний лист Народної ради 

Верховинського району, громадських організацій «Коло», «Майдан 

Верховина» від 25.01.2016 року № 0101 про державну реєстрацію статутів 

територіальних громад як юридичних осіб публічного права, районна рада  

 

                                                     вирішила:  

 

1. Схвалити звернення районної ради до Президента України 

Порошенка П.О., голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б.,  прем’єр-

міністра України Яценюка А.П., міністра юстиції України Петренка П. Д. 

про державну реєстрацію статутів територіальних громад як юридичних осіб 

публічного права (додається). 

          2. Направити рішення районної ради народним депутатам України 

Солов’ю Ю.І., Довбенку М.В., Матвієнку А.С., Бабію Ю.Ю., Дерев’янку 

Ю.Б., Шкварилюку В.В. з проханням  сприяти вирішенню питання державної 

реєстрації  статутів територіальних громад як юридичних осіб публічного 

права. 

         3. Рекомендувати Путильській районній раді Чернівецької області, 

Міжгірській районній раді, Воловецькій районній раді, Рахівській районній 

раді Закарпатської області, Турківській районній раді, Сколівській районній 

раді Львівської обасті, Косівській районній раді Івано-Франківської області 

підтримати дане звернення. 

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

оприлюднити на веб-сайті районної ради. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної 

ради Івана Маківничука.  

Голова районної ради                                                        Іван Шкіндюк 

 

 



Президенту України 

Порошенку П.О. 

 

Голові Верховної Ради України  

Гройсману В.Б 
 

Прем’єр-міністру України 

Яценюку А.П. 

 

                                                                     Міністру юстиції України              

                                                                     Петренку П.Д. 

                                                                            

ЗВЕРНЕННЯ 

 

     Ми, депутати Верховинської районної ради VII демократичного 

скликання, стурбовані ситуацією, яка склалася з приводу відмови районним 

управлінням юстиції у державній реєстрації статутів територіальних громад  

як юридичних осіб публічного права. 

  В липні минулого року збори громадських представників 

територіальних громад сіл Ільці та Великий Ходак Верховинського району 

прийняли статут первинного суб`єкта місцевого самоврядування 

територіальної громади – власника сіл Ільці та Великий Ходак відповідно до 

ст. 2, ст. 5 та ч. 1 ст. 140 Конституції України. У серпні 2015 року рішенням 

сорок третьої позачергової сесії Ільцівської сільської ради  VI 

демократичного скликання затверджено даний статут. У вересні 2015 року 

районне управління юстиції відмовило у державній реєстрації статуту 

територіальної громади як юридичної особи публічного права з висновком, 

що статут територіальної громади не може бути зареєстрований як юридична 

особа публічного права. Окрім того, Міністерство юстиції України 17 

вересня 2015 року направило територіальним управлінням юстиції лист за  № 

112/19.3-32-15  про те, що чинним законодавством не врегульовано питання 

щодо державної реєстрації територіальної громади села, селища, міста як 

юридичної особи. Відмова у реєстрації викликає у громадськості бурхливу 

реакцію і турбує питання: чому раніше проводилась реєстрація відповідних 

статутів, а на даний час – ні? 

Верховинська районна рада, представляючи інтереси громади краю,  

підтримує створення територіальних громад населених пунктів з реєстрацією 

статутів як юридичних осіб. Ми розцінюємо як порушення конституційних 

прав відмову у державній реєстрації  статутів сільських територіальних 

громад як юридичної особи публічного права. 

 Підставами для такого висновку є Конституція України, зокрема ст. 3, 

яка визначає, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави, держава відповідає перед людиною за 

свою діяльність, утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов`язком держави; ст. 5 засвідчує, що народ здійснює владу 



безпосередньо і через органи державної влади та місцевого самоврядування; 

ст. 7 визнає і гарантує місцеве самоврядування; ст. 8 встановлює найвищу 

юридичну силу саме Конституції України; згідно ст. 140 місцеве 

самоврядування здійснюється територіальною громадою безпосередньо і 

через органи місцевого самоврядування; ст. 142 і ст. 143 передбачають  

безпосередньо або через утворені органи управляти майном і фінансами; ст. 9 

визнає чинні міжнародні договори частиною національного законодавства.              

    «Європейська хартія місцевого самоврядування», ратифікована                     

15 липня 1997 р., і згідно ст. 3 - місцеве самоврядування означає право і 

спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати 

регулювання та управління суттєвою часткою публічних справ, під власну 

відповідальність, в інтересах місцевого населення, яке здійснюється радами 

або зборами, члени яких вільно обираються таємним голосуванням на основі 

прямого, рівного, загального виборчого права і які можуть мати підзвітні їм 

виконавчі органи, що жодним чином не заважає використанню зборів 

громадян, референдумів чи будь-якої іншої форми прямої участі громадян, 

якщо це дозволяється законом.  

     Ст. 81 Цивільного кодексу України встановлює створення юридичної 

особи публічного права розпорядчим актом органу місцевого 

самоврядування, а ст. 5, ст. 6 Закону України  «Про місцеве самоврядування 

в Україні» фіксують територіальну громаду первинним суб`єктом місцевого 

самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень; ст. 19 

передбачає наявність статуту територіальної громади; ст. 60 регламентує 

право комунальної власності територіальних громад на майно, кошти, землю, 

природні ресурси. 

 До випадку відмови названій територіальній громаді в реєстрації, 

статути територіальних громад сіл Красник, Пробійна, Верхній Ясенів 

управлінням юстиції вже зареєстровано. Депутати Верховинської районної 

ради просять вищестоящі органи державної влади врахувати, що прийняття 

зборами жителів сіл, селищ, міст статутів територіальних громад і їх 

затвердження відповідними сесіями відповідних рад дає всі підстави для 

реєстрації управліннями юстиції статутів територіальних громад як 

юридичних осіб публічного права і надати відповідне роз`яснення  

територіальним управлінням юстиції та інформувати Верховинську районну 

раду Івано-Франківської області. 

                                                                                

Прийнято на другій сесії Верховинської 

районної ради сьомого демократичного 

                                                         скликання 26 січня 2016 року 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Друга сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від   26  січня   2016 року 

селище Верховина  

 

Про структуру і чисельність 

виконавчого апарату районної 

ради та чисельність працівників, 

що працюють за цивільно-правовими 

угодами 

 

Відповідно до статей 43,55,58 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 21 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006 року № 268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів», наказу Міністерства праці України №77 від 02.10.1996 року 

«Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, 

органів прокуратури, судів та інших органів» та Бюджетного кодексу 

України районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Затвердити структуру і чисельність виконавчого апарату районної 

ради згідно додатку 1. 

2. Враховуючи те, що адміністративний будинок районної ради 

перебуває на балансі районної ради затвердити чисельність працівників, що 

працюють за цивільно-правовими угодами згідно додатку 2. 

3. Рішення районної ради від 27.01.2015 року «Про структуру і 

чисельність виконавчого апарату районної ради та чисельність 

працівників, що працюють за цивільно-правовими угодами» вважати 

таким, що втратило чинність. 

 



4. Встановити посадовим особам місцевого самоврядування 

виконавчого апарату районної ради посадові оклади, надбавки, доплати, 

надавати матеріальну допомогу для оздоровлення та матеріальну допомогу 

для вирішення соціально-побутових питань в розмірі що не перевищує 

середньомісячної заробітної плати працівника та преміювати у межах 

затвердженого фонду оплати праці працівників виконавчого апарату 

районної ради, виходячи з умов оплати праці вищезазначених нормативно-

правових актів в межах кошторисних призначень. 

5. Встановити надбавку за високі досягнення в праці або за виконання 

особливо важливої роботи: 

 Голові районної ради, заступнику голови районної ради - 50 

відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та 

вислугу років. 

 Керуючому справами виконавчого апарату районної ради, 

заступнику керуючого справами виконавчого апарату районної 

ради, радникам голови районної ради, начальникам відділів, 

головним спеціалістам виконавчого апарату районної ради в 

розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням 

надбавки за ранг та вислугу років. 

6. Дозволити голові районної ради виплачувати допомогу для 

оздоровлення та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових 

питань у розмірі що не перевищує середньомісячної заробітної плати 

працівника і преміювати голову, заступника голови районної ради та 

працівників виконавчого апарату районної ради у відповідності до чинного 

законодавства та нормативних документів в межах фонду оплати праці та 

кошторисних призначень. 

7. Дозволити голові районної ради укладати цивільно-правові угоди із 

працівниками, що працюють за цивільно-правовими угодами в межах коштів, 

які виділяються щорічно на утримання районної ради відповідно до рішень 

про районний бюджет. 

8. Дане рішення набирає чинності з 27 січня 2016 року. 

9. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення районної ради 

від   26  січня   2016 року 
 

Структура і чисельність 

виконавчого апарату районної ради 

 

№ 

п/п 

Назва структурного підрозділу 

та посада  

Кількість 

штатних 

одиниць  
1. Голова районної ради 1  

2. Заступник голови районної ради 1 

3. Керуючий справами виконавчого апарату районної ради  1 

4. Заступник керуючого справами виконавчого апарату районної ради 1 

5. Радник голови районної ради 2 

Загально-організаційний відділ виконавчого апарату районної ради 

6. Начальник загально-організаційного відділу виконавчого апарату районної 

ради 

1 

7. Головний спеціаліст з питань організаційного забезпечення виконавчого 

апарату районної ради 

1 

8. Головний спеціаліст з питань звернень громадян та діловодства 

виконавчого апарату районної ради  

1 

Відділ правового забезпечення та комунального майна виконавчого апарату 

районної ради 
9.  Начальник відділу правового забезпечення  та комунального майна 

виконавчого апарату районної ради 

1 

10. Головний спеціаліст з питань координації роботи з підготовки та реалізації 

проектів і програм розвитку місцевого самоврядування виконавчого 

апарату районної ради 

1 

11. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи, правового забезпечення, 

захисту прав споживачів та поновлення прав реабілітованих виконавчого 

апарату районної ради 

1  

Відділ обліку і звітності та комп’ютерного забезпечення виконавчого апарату 

районної ради 

12. Начальник відділу обліку і звітності та комп’ютерного забезпечення 

виконавчого апарату районної ради    

1 

13. Головний спеціаліст з питань організації роботи депутатського корпусу та 

зв’язків з територіальними громадами виконавчого апарату районної ради 

1 

14. Водій 1 

15. Прибиральниця 0,5 

 Всього  15,5 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                         Василь Нагірняк 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення районної ради 

від   26  січня   2016 року 
 

 

Чисельність працівників 

що працюють за цивільно-правовими угодами 

 

№ 

п/п 

Посади працівників, що працюють 

за цивільно-правовими угодами 

 

Кількість штатних 

одиниць 

1. Сторож-опалювач 3 

 Всього 3 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                         Василь Нагірняк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Друга сесія) 

 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

   
  

від 26 січня 2016 року 

селище Верховина 

                                                                                                 

Про депутатський запит 

Ю.Федорчука 

 

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

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

депутатів 

місцевих рад», районна рада 

 

                                                     вирішила:  
 

     1. Депутатський  запит   Ю.Федорчука   щодо  виділення коштів для 

будівництва дошкільного навчального закладу у селі Голошино, штучного 

покриття для ігрового майданчика та чотирьох об’єктів берегоукріплення  

направити голові районної державної адміністрації Лютому О.В. для 

скерування відділу освіти районної державної адміністрації винайти кошти 

для штучного покриття ігрового майданчика; управлінню житлово-

комунального господарства та будівництва - для виділення коштів на 

будівництво дошкільного навчального закладу у селі Голошино; управлінню 

екології та природних ресурсів у Івано-Франківській області - для виділення 

коштів на чотири об’єкти берегоукріплення у с.Голошино (додається).   

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

законом термін. 
 

 

 

     Голова районної ради                                    Іван Шкіндюк 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Друга сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                               

від 26 січня 2016 року 

селище Верховина 

 

Про депутатський запит  

В. Глушка 

 

 

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

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

депутатів місцевих рад», районна рада 

 

 

вирішила: 

 

 

       1. Депутатський запит В. Глушка щодо  виділення коштів в сумі 320 

тисяч грн. на придбання  будівельних матеріалів для перекриття даху 

приміщення  Красницької ЗОШ І-ІІ ступенів площею 1 250 квадратних 

метрів направити для розгляду голові Верховинської районної ради І. 

Шкіндюку та голові районної державної адміністрації О. Лютому 

(додається). 

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

термін. 

 

 

 

 

 

 

 Голова районної ради                                        Іван Шкіндюк 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 



                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Друга сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                               

від 26 січня 2016 року 

селище Верховина 

 

Про депутатський запит  

В. Комана 

 

 

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

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

депутатів місцевих рад», районна рада 

 

вирішила: 

 

       1. Депутатський запит В. Комана щодо  центрального освітлення в селі 

Гринява направити для розгляду голові Верховинської районної ради 

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

додається ). 

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

термін. 

 

 

 

 

 

 

 Голова районної ради                                        Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

 



                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Друга сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                               

від 26 січня 2016 року 

селище Верховина 

 

Про депутатський запит  

В. Комана 

 

 

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

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

депутатів місцевих рад », районна рада 

 

вирішила: 

 

       1. Депутатський запит В. Комана щодо ремонту моста, який знаходиться 

біля  Гринявської ЗОШ І-ІІІ ступенів та будівництво підвісної кладки на 

присілку Заоблаз, який був зруйнований стихією в 2010 році,  направити для 

розгляду голові Верховинської районної ради І.Шкіндюку та голові районної 

державної адміністрації О.Лютому (додається ). 

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

термін. 

 

 

 

 Голова районної ради                                        Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 



                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Друга сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                               

від 26 січня 2016 року 

селище Верховина 

 

Про депутатський запит  

Ю.Філипчука 

 

 

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

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

депутатів місцевих рад», районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Депутатський запит Ю.Філипчука щодо надання інформації 

головними розпорядниками коштів про обсяги фінансування, які були 

виділені протягом VІ демократичного скликання на придбання матеріалів, 

інвентарю, виконання робіт та послуг, для загальноосвітніх шкіл, дитячих 

дошкільних навчальних закладів (ДНЗ), НВК, лікарні - по всіх селах зокрема 

(вказати суми) направити для розгляду голові Верховинської районної ради 

І.Шкіндюку, голові Верховинської районної державної адміністрації 

О.Лютому, головному лікарю Верховинської центральної районної лікарні 

М.Ілюку (додається). 

 

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

термін. 

 

 

 

 Голова районної ради                                        Іван Шкіндюк 

 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Друга сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   26   січня  2016 року 

селище Верховина  

 

 

Про депутатський запит  

В.Пугальського 

 

 

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

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

депутатів місцевих рад», районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Депутатський запит В.Пугальського щодо підготовки 

кошторисних пропозицій сільських рад на безоплатній основі працівниками 

управління житлово-комунального господарства та будівництва РДА 

направити для розгляду голові Верховинської районної державної 

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

(додається). 

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

термін. 

 

 

 

    Голова районної ради         Іван Шкіндюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Друга сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   26   січня  2016 року 

селище Верховина  

 

 

Про депутатський запит  

М.Жикаляка 

 

 

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

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

депутатів місцевих рад», районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Депутатський запит М.Жикаляка щодо вирубки лісів на території сіл 

Барвінків та Хороцеве всупереч мораторію на рубки головного 

користування на період 2011-2021 рр. направити для розгляду 

директору ДП «Гринявське лісове господарство» Р.Стефанюку 

(додається). 

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

термін. 

 

 

 

    Голова районної ради         Іван Шкіндюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Друга сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   26   січня  2016 року 

селище Верховина  

 

 

Про депутатський запит  

Ю.Ванджурака 

 

 

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

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

депутатів місцевих рад», районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Депутатський запит Ю.Ванджурака щодо фінансування в 2016 році 

робіт по будівництву нової об’їзної дороги в селищі Верховина, які 

були розпочаті в 1989-1990рр. направити для розгляду голові районної 

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

(додається). 

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

термін. 

 

 

 

    Голова районної ради         Іван Шкіндюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Друга сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   26   січня  2016 року 

селище Верховина  

 

 

Про депутатський запит  

Ю.Ванджурака 

 

 

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

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

депутатів місцевих рад», районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Депутатський запит Ю.Ванджурака щодо фінансування розпочатих в 

2015 році робіт по капітальному будівництву дороги «Татарів-

Кам’янець-Подільський» на території Верховинського району 

направити для розгляду голові районної ради І.Шкіндюку та голові 

районної державної адміністрації О.Лютому (додається). 

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

термін. 

 

 

 

    Голова районної ради         Іван Шкіндюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


