УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Шоста сесія )
РІШЕННЯ
від 30 грудня 2016 року
селище Верховина
Про внесення змін до
районного бюджету
на 2016 рік
Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтею 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням
районної ради від 26.01.2016 року «Про внесення змін до рішення районної
ради «Про районний бюджет на 2016 рік», рішенням обласної ради від
23.12.2016 року №407-12/2016 «Про внесення змін до обласного бюджету на
2016 рік», протоколом засідання постійної комісії обласної ради з питань
бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 28.12.2016 року № 34,
рекомендацією постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і
податків від 27.12.2016 року № 41, районна рада
вирішила:
1. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету за кодом бюджетної класифікації 41035000 «Інші субвенції» на
суму 300000 гривень, спрямувавши їх головному розпоряднику коштів
районного бюджету – районній державній адміністрації за КФКВ 080101
КЕКВ 2111 – 37794 гривень, КЕКВ 2120 – 229464 гривень, КФКВ 080300
КЕКВ 2120 – 200 гривень, КФКВ 080600 КЕКВ 2120 – 32542 гривень.
2. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету за кодом бюджетної класифікації 41031000 «Субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу» в сумі 428000 гривень та відповідно збільшити
кошторисні призначення головного розпорядника коштів районного бюджету
– управління праці та соціального захисту населення районної державної
адміністрації «Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» за КФКВ
090406 КЕКВ 2730 в сумі 321182 гривень, КФКВ 090216 КЕКВ 2730 в сумі
105318 гривень, КФКВ 090202 КЕКВ 2730 в сумі 1500 гривень.

3. По головному розпоряднику коштів районного бюджету – відділу
освіти районної державної адміністрації зменшити кошторисні призначення
спеціального фонду бюджету за КФКВ 150101 КЕКВ 3110 відповідно
збільшивши за КФКВ 070201 КЕКВ 3110 в сумі 25000 гривень та спрямувати
на зміцнення матеріально-технічної бази Черемошнянської ЗОШ І-ІІІ
ступенів, що надійшли з обласного бюджету згідно рішення обласної ради
від 23.12.2016. № 407-12/2016.
4. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації
(В.Ватаманюк) внести уточнення у бюджетні призначення головних
розпорядників коштів районного бюджету з врахуванням їх пропозицій щодо
розподілу за функціональною та економічними ознаками.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету і фінансів (О. Сапріянчук).
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Шоста сесія )
РІШЕННЯ
від 30 грудня 2016 року
селище Верховина
Про внесення змін до рішення районної
ради від 22 грудня 2016 року «Про
районний бюджет на 2017 рік»
Керуючись статтею 96 Бюджетного кодексу України, Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні», листом Міністерства соціальної
політики України № 3142/0/14-14/57 від 04.04.2014 року, рішенням сільських
рад «Про передачу міжбюджетних трансфертів» а саме: Верхньоясенівської
сільської ради від 23.12.2016 року, Пробійнівської сільської ради від
23.12.2016 року, Кривопільської сільської ради від 27.12.2016 року,
Зеленської сільської ради від 25.12.2016 року, Голошинської сільської ради
від 28.12.2016 року, районна рада
вирішила:
1. Збільшити обсяг дохідної частини районного бюджету за кодом
доходів 41035000 «Інші субвенції» в сумі 313168 гривень, врахувавши
міжбюджетні трансферти з наступних сільських бюджетів:
- Верхньоясенівської сільської ради - 42320 гривень;
- Голошинської сільської ради - 186912 гривень;
- Зеленської сільської ради - 11712 гривень;
- Пробійнівської сільської ради - 46848 гривень;
- Кривопільської сільської ради - 25376 гривень.
2. Збільшити обсяг видатків головних розпорядників коштів :
- районної державної адміністрації за КФКВ 091101 «Утримання
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» на фінансування
фахівців із соціальної роботи в сумі 133168 гривень;
- відділу освіти районної державної адміністрації в сумі 180000
гривень, а саме: за КФКВ 070201 КЕКВ 2230 - 140000 гривень на здійснення
харчування учнів у Голошинській ЗОШ І ступеня на суму 30000 гривень,
Гринявській ЗОШ І-ІІ ступенів на суму 110000 гривень та за КФКВ 070101
КЕКВ 2230 в сумі 40000 гривень на здійснення харчування вихованців
Голошинського садочка «Дюймовочка».

3. Укласти договори між Верховинською районною радою та
відповідними сільськими радами про передачу коштів між місцевими
бюджетами.
4. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації
(В.Ватаманюку) внести відповідні зміни до показників районного бюджету
на 2017 рік зазначених в пункті 1 цього рішення, при наявності всіх
підтверджуючих документів.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів і податків (О.Сапріянчук).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 30 грудня 2016 року
селище Верховина
Про виконання рішення районної
ради від 24.11.2016 року «Про
депутатський запит М.Зеленчука»
Відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад» районна рада
вирішила:
1. Інформацію
директора
філії
ПАТ
«Прикарпаттяобленерго»
«Верховинський район електромереж» В.Літинського щодо надання
інформації про систематичне вимкнення світла у Верховинському
районі та заміни електроопор, які знаходяться в селі Криворівня
присілок Багни взяти до відома (додається).
2. Рішення районної ради від 24.11.2016 року «Про депутатський запит
М.Зеленчука» зняти з контролю.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 30 грудня 2016 року
селища Верховина
Про звернення районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” та листа Верховинського районного лісгоспу №665 від 28 грудня
2016 року, районна рада
вирішила:
1.Схвалити звернення районної ради до Кабінету Міністрів України,
Міністерства екології та природних ресурсів України, Державного
агентства лісових ресурсів, Івано-Франківської обласної ради,гірських
районів (додається).
2.Рішення надіслати Кабінету Міністрів України, Міністерству екології
та природних ресурсів України, Державному агентству лісових
ресурсів, Івано-Франківської обласної ради, гірських районів.
3.Звернення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті» та
оприлюднити на веб-сайті районної ради.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради Івана Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Додаток
до рішення районної ради
від 30 грудня 2016 року
Верховній Раді України
Кабінету Міністрів України
Міністерству екології та
природних ресурсів України
Державному агентству
лісових ресурсів України
Івано-Франківській
обласній раді
Гірським районам
ЗВЕРНЕННЯ
Населені пункти Верховинського району є гірськими. Значна кількість
житлових будинків в районі розташована у важкодоступній місцевості. Крім
цього, наш район не є газифікованим, що змушує жителів району
використовувати джерела альтернативного опалення у вигляді дров.
За таких умов забезпечення жителів Верховинського району дровами
для опалення власних будинків є надзвичайно важливим питанням.
Право видачі населенню ордеру на дрібний (до 10 куб. метрів) відпуск
деревини на пні передбачалося пунктом 45 постанова Кабінету Міністрів
України № 1378 від 29 липня 1999 року «Про затвердження правил відпуску
деревини на пні».
Однак, на сьогоднішній день таке право відсутнє в зв’язку із втратою
чинності зазначеної постанови на підставі прийнятої постанови Кабінету
Міністрів України від 23 травня 2007 року №761 «Про врегулювання питань
щодо спеціального використання лісових ресурсів».
Крім цього, в зв’язку із внесенням змін до Лісового кодексу України з
31 липня 2009 року в зазначеному кодексі відсутнє поняття «ордер».
Поняття «ордер» та дрібний відпуск деревини відсутній також в Порядку
спеціального використання лісових ресурсів, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року №761.
Вищевказані обставини спричиняють ситуацію, за якої заготівля
деревини для жителів району є практично недоступною, що створить
соціальну напругу в районі.
На підставі вищенаведеного, просимо вас розглянути можливість
внесення змін до Лісового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів
України №761 від 23.05.2007 року «Про врегулювання питань щодо
спеціального використання лісових ресурсів» та передбачити дрібний
відпуск деревини для населення.
Прийнято на шостій сесії
Верховинської районної ради
VII демократичного скликання
30 грудня 2016 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 30 грудня 2016 року
селище Верховина
Про виконання рішення районної
ради від 26.01.2016 року «Про
депутатський запит В.Комана»
Відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад» районна рада
вирішила:
1.
Інформації голови районної ради І.Шкіндюка та голови районної
державної адміністрації О.Лютого щодо центрального освітлення в селі
Гринява взяти до відома (додається).
2.
Рішення районної ради від 26.01.2016 року «Про депутатський запит
В.Комана» зняти з контролю.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 30 грудня 2016 року
селище Верховина
Про виконання рішення районної
ради від 21.04.2016 року «Про
депутатський запит В.Пугальського»
Відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад», районна рада
вирішила:
1. Інформацію головного лікаря Верховинської ЦРЛ М.Ілюка щодо
невиплати медичним працівникам району заробітної плати взяти до уваги
(додається).
2. Рішення районної ради від 21.04.2016 року «Про депутатський запит
В.Пугальського» зняти з контролю.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Шоста сесія)
від 30 грудня 2016 року
селище Верховина
Про надання згоди Верховинській
районній раді на укладення договору
оренди
Відповідно до ст. 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», розглянувши лист Головного управління Держгеокадастру в
Івано-Франківській області №1400.8 13613/0/216 від 08.12.2016р. про
переукладення договору оренди, враховуючи рекомендації постійної комісії
районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій,
будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу,
районна рада
вирішила:
1.Дозволити Верховинській районній раді надати в оренду окремо
розташоване приміщення за адресою: селище Верховина, вул. Франка, 33,
для розміщення підрозділу Головного управління Держгеокадастру в ІваноФранківській області.
2. Доручити голові районної ради укласти договір оренди окремо
розташованого приміщення за адресою: селище Верховина, вул. Франка, 33,
яке є майном спільної власності територіальних громад Верховинського
району, з Головним управлінням Держгеокадастру в Івано-Франківській
області.
3.Контроль за виконанням рішення покласти заступника голови
районної ради І.Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 30 грудня 2016 року
селище Верховина
Про вихід із складу засновників установ,
які знаходяться на території сільських
рад, що об’єднались в Білоберізьку
сільську раду об’єднаної територіальної
громади
Відповідно до статей 43 та 60 Закону України
«Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 8 Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», враховуючи лист Верховинської
райдержадміністрації № 2991/01-14/22 від 13 грудня 2016 року,
розглянувши клопотання Білоберізької сільської ради № 123/02.2-18/01
від 29 грудня 2016 року, районна рада
вирішила:
1. Вийти із складу засновників установ які знаходяться на території
сільських рад, що об’єднались в Білоберізьку сільську раду об’єднаної
територіальної громади Верховинського району Івано-Франківської
області (додається).
2.Доручити голові Верховинської районної державної адміністрації
(О.Лютий) здійснити заходи передачі установ відділів освіти і
культури, які знаходяться на території сільських рад, що об’єднались в
Білоберізьку сільську раду об’єднаної територіальної громади,
Білоберізькій сільській раді об’єднаної територіальної громади відповідно
до вимог чинного законодавства.
3.Доручити головному лікарю Верховинської центральної районної
лікарні (М.Ілюк) здійснити заходи з передачі установ первинної
медицини які знаходяться на території сільських рад, що об’єднались в
Білоберізьку сільську раду об’єднаної територіальної громади та
Білоберізької дільничної лікарні, Білоберізькій сільській раді об’єднаної
територіальної громади відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням рішення покласти заступника голови
районної ради І.Маківничука.
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Додаток
до рішення районної ради
від 30 грудня 2016 року
Перелік
бюджетних установ із засновників яких виходить
Верховинська районна рада.
1.
2.
3.
4.
5.

Білоберізька ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Т.Г.Шевченка.
Барвінківська ЗОШ І-ст.
Білоберізька дільнична лікарня.
ДНЗ «Теремок» с.Білоберізка.
Хороцівський НВК.

Керуючий справами
виконавчого апарату районної ради

Ольга Сапріянчук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 30 грудня 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», районна рада
вирішила:
1. Схвалити звернення районної ради до голів селищної та сільських
рад Верховинського району щодо виділення додаткових коштів з сільських
бюджетів на утримання фахівців із соціальної роботи Верховинського
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (додається).
2. Звернення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті» та
оприлюднити на веб-сайті районної ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І.Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Головам селищної та сільських
рад Верховинського району
ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати районної ради звертаємось з проханням у виділенні
додаткових коштів з сільських бюджетів та у зв’язку з фінансовою
обмеженістю в районному бюджеті на утримання фахівців Верховинського
РЦСССДМ, з метою сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей
та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують
сторонньої допомоги шляхом надання психологічних, соціальнопедагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, інформаційних і
юридичних послуг.
У зв’язку із ситуацією, яка на даний час склалася на сході, додалися
нові напрямки роботи: соціальна робота з громадянами, які переселилися з
Донецьких та Луганських областей, робота з дітьми та сім’ями воїнів АТО.
Залучення благодійних фондів, громадських організацій дає змогу
проводити різноманітні благодійні заходи, організовувати подарунки до дня
святого Миколая, Новорічно-Різдвяні, Великодні
акції не залучаючи
бюджетні кошти.
В 2016 році Верховинському РЦСССДМ перебували на обліку 179
сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, 4 прийомні сім`ї, 3
дитячі будинки сімейного типу, а потребують соціальних послуг в цілому 500
осіб, з яких безпосередньо обслуговуються 450 осіб.
Статус учасника бойових дій мають 130 жителів району і їх кількість
прогнозується до 200 осіб. Внаслідок економічної нестабільності, військових
дій з 2014 року через окупацію окремих територій держави зовнішнім
агресором, завдання величезної шкоди народному господарству і особисто
захисникам Батьківщини, їх сім’ям, необхідності підтримки українських
воїнів, виконання визначених програмою заходів поліпшить соціальнопсихологічний мікроклімат в родинах учасників бойових дій та осіб, які
перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що
утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції в районах її проведення, сприятиме
адаптації воїнів АТО, після повернення з фронту до мирного життя, їх
реабілітації, організації відпочинку учасників бойових дій, їхніх сімей та
особливо дітей.
Зважаючи на вищевикладене просимо розглянути можливість
фінансування з сільського бюджету на утримання фахівців із соціальної
роботи для вирішення всіх необхідних питань соціального характеру, які є
присутні по селах нашого району.
Прийнято на шостій сесії
районної ради сьомого
демократичного скликання
30 грудня 2016 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Шоста сесія )
РІШЕННЯ
від 30 грудня 2016 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
вирішила:
1. Схвалити звернення до Президента України Порошенка П.О.,
Прем»єр-міністра України Гройсмана В.Б., Голови Верховної Ради України
Парубія А.В., Міністра фінансів України Данилюка О.О., Міністра освіти і
науки України Гриневич Л.М., Міністра охорони здоров»я України Супрун
У.Н., Міністра соціальної політики України Реви А.О., Міністра культури
України Нищука Є.М., голови Івано-Франківської обласної ради Сича О.М.,
голови Івано-Франківської ОДА Гончарука О.Р. щодо відсутності належного
фінансування заробітної плати працівникам бюджетних установ та органів
місцевого самоврядування Верховинського району на 2017 рік (додається).
2. Направити рішення районної ради Асоціації органів місцевого
самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна», Українській асоціації
районних та обласних рад, Всеукраїнській асоціації сільських та селищних
рад з метою підтримки даного звернення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань бюджету, фінансів і податків (О.Сапріянчук).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Президенту України
Порошенку П.О.
Голові Верховної Ради України
Парубію А.В.
Прем»єр-міністру України
Гройсману В.Б.
Міністру фінансів України
Данилюку О.О.
Міністру освіти і науки України
Гриневич Л.М.
Міністру охорони здоров»я України
Супрун У.Н.
Міністру соціальної політики України
Реві А.О.
Міністру культури України
Нищуку Є.М.
Голові Івано-Франківської
обласної ради Сичу О.М.
Голові Івано-Франківської ОДА
Гончаруку О.Р.
ЗВЕРНЕННЯ
Верховинський – єдиний адміністративний район Івано-Франківській
області, який повністю розташований на території карпатської гірської
системи. Районний центр – селище Верховина, населення району становить
31454 чоловік, в складі району – 38 адміністративні одиниці; з них: 37 сіл та
одне селище міського типу, які утворюють на території району 18 сільських
та одну селищну раду. Протяжність району з півночі на південь – 62 км., з
заходу на схід – 41 км., площа в цілому складає 1263 кв. км., з них 894,52 км2
– землі лісового фонду. Своєрідність району полягає ще в тому, що він не
газифікований, район не має залізничного сполучення.
До зведеного бюджету Верховинського району входить 20 бюджетів, в
тому числі районний, селищний та 18 бюджетів сільських рад. Всього з
місцевих бюджетів Верховинського районну фінансуються 149 бюджетних
установ, з них 20 – органи місцевого самоврядування, 48 установ освіти, 40
установ охорони здоров'я, 2 установи соціального захисту, 39 установи
культури та 1 установа фізичної культури і спорту.
Фінансування зазначених закладів здійснюється за рахунок доходів
загального фонду районного бюджету, які складаються із власних
надходжень та базової дотації з Державного бюджету.
Незабезпеченість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних
установ району на 2017 рік становить в сумі 47430,3 тис.гривень, з них по:
установах освіти – 31687,7 тис.гривень, в тому числі по установах, що
фінансуються за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету – 8295,8
тис.гривень, додаткової дотації на фінансування установ освіти і охорони

здоров"я переданої з державного бюджету на місцевий бюджет - 17807,5
тис.гривень, місцевого бюджету - 5584,4 тис.гривень;
установах культури – 3404,8 тис. гривень;
установах охорони здоров’я, що фінансуються за рахунок медичної
субвенції з Державного бюджету – 9590,2 тис.гривень: в тому числі 359,3
тис.гривень по оплаті тепло-енергоносіїв;
установах соціального захисту населення – 1405,9 тис.гривень;
установах фізкультури і спорту – 727,0 тис.гривень;
органах місцевого самоврядування – 974,0 тис.гривень.
Фінансування інших статей видатків вказаних установ забезпечено по
мінімальній потребі.
Враховуючи вищезазначене ми, депутати Верховинської районної
ради, Івано–Франківської області звертаємось до Вас з проханням у
виділенні
додаткових коштів для
утримання
бюджетних установ
Верховинського району, оскільки наявний фінансовий ресурс не забезпечує
мінімальної потреби на захищені статті видатків бюджету Верховинського
району, що в свою чергу призводить до порушення конституційних прав
громадян на основні соціальні гарантії та виконання Закону України «Про
статус гірських населених пунктів». Бюджетне законодавство України
вимагає при формуванні місцевих бюджетів враховувати інтереси
територіальних громад у відповідних послугах та максимально наближувати
їх до безпосередніх споживачів (стаття 86 Бюджетного кодексу України),
тобто фінансування видатків, які забезпечують надання закріплених
Конституцією та законами України державних соціальних гарантій та
соціальних послуг (освітні, медичні, житлово-комунальні та соціальнокультурні послуги, послуги у сфері транспортного обслуговування та
зв'язку), має бути пріоритетним.
Прийнято на УІ сесії
Верховинської районної ради
УІІ демократичного скликання
30 грудня 2016 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 30 грудня 2016 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
вирішила:
1. Схвалити звернення районної ради до Білоберізької сільської ради
об’єднаної територіальної громади, щодо передачі коштів на
фінансування бюджетних установ Устеріківської сільської ради
Верховинському районному бюджету (додається).
2. Контроль за виконання рішення покласти на заступника голови
районної ради І. Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

ДОДАТОК
до рішення районної ради
від 30 грудня 2016 року
Білоберізькій
об’єднаної
громади

сільській раді
територіальної

ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Верховинської районної ради, стурбовані можливістю
невиплати заробітної плати працівникам бюджетних установ Устеріківської
сільської ради.
Відповідно до Бюджетного кодексу України фінансування бюджетних
установ на території Білоберізької сільської ради об’єднаної
територіальної громади в 2017 році буде здійснюватись Білоберізькою
сільською радою об’єднаної територіальної громади. Так як
Устеріківська сільська рада фактично не приєдналась до Білоберізької
сільської ради об’єднаної територіальної громади виникає загроза
невиплати заробітної плати працівникам бюджетних установ Устеріківської
сільської ради.
З метою забезпечення виплати заробітної плати працівникам
бюджетних установ Устеріківської сільської ради, на виконання пункту 5
рішення Івано-Франківської обласної ради № 337-11/2016 від 06.02.2016
року, Верховинська районна рада просить передати кошти на утримання
бюджетних установ Устеріківської сільської ради Верховинському
районному бюджету.

Прийнято на шостій сесії
Верховинської районної ради
VIІ демократичного скликання
30 грудня 2016 року

