УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Третя сесія)
РІШЕННЯ
від 26 лютого 2016 року
селище Верховина
Про підсумки виконання програми
соціально-економічного та
культурного розвитку району
за 2015 рік
За звітний рік в галузі промисловості працювало дев’ять підприємств,
якими реалізовано промислової продукції на суму 23539,3 тис.грн. Темп
росту обсягу реалізації продукції проти минулого року склав 165,3 відс.
Протягом 2015 року промисловими підприємствами сплачено до бюджету
12442,4 тис.грн. платежів, в тому числі до місцевого - 3885,5 тис.грн.
Виробництво валової продукції сільського господарства склало 153,5
млн. грн. в порівняльних цінах 2010 року. Створено вертикально інтегровану
структуру по реалізації молочних продуктів, грибів, ягід на базі кооперативу
«Стандарт» та споживчого кооперативу «Прикарпатські кооперативи».
Забезпечено участь товаровиробників району в роботі 27 Міжнародної
виставки «Агро-2015» та «Фермер України» в місті Києві, ярмарки «Золота
осінь» в м. Івано-Франківську. Розроблено та реалізовуються ряд проектів в
галузі вівчарства, які спрямовані на відродження цієї галузі в районі.
В 2015 році надані короткотермінові безвідсоткові кредити за рахунок
коштів, передбачених Програмою розвитку малого та середнього
підприємництва в районі на 2015-2016 роки на суму 115 тис. гривень трьом
суб’єктам підприємницької діяльності для реалізації поданих бізнес-планів.
Виконуються завдання з будівництва об’єктів житла, торгівлі,
громадського харчування, дорожньо-транспортної інфраструктури. Ведуться
ремонтні роботи в закладах медицини та культури, дошкільних закладах,
проводиться ремонт ліній електропередач в селищі Верховина, селах
Криворівня, Білоберізка, Ільці, Красник, капітальні ремонти доріг
державного та комунального значення.

За сприянням служби зайнятості працевлаштовано за 2015 рік на вільні
та новостворені робочі місця 1176 осіб. Рівень безробіття в районі станом на
01 січня цього року склав 3,67 відс. до працездатного населення.
Проведено низку культурно-мистецьких заходів з відзначення
державних та релігійних свят, пам’ятних і ювілейних дат.
Здійснювалася підтримка найуразливіших
верств населення.
Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати та пенсій.
Працює центр надання адміністративних послуг з видачі документів
дозвільного характеру, реєстрації декларацій та надання практичних
консультацій суб’єктам підприємницької діяльності.
19-20 вересня було проведено ІІ Гуцульський бізнес-форум для
залучення інвестицій та налагодження перспективних економічних взаємин з
діловими партнерами.
З урахуванням вищенаведеного, районна рада
вирішила:
1. Інформацію про виконання програми соціально-економічного та
культурного розвитку району за 2015 рік взяти до відома.
2. Управлінням та відділам райдержадміністрації, виконкомам
селищної та сільських рад створювати сприятливі умови для стабільної
роботи всіх галузей економіки, сконцентрувати свої зусилля на вирішення
наявних проблемних питань і спрямовувати організаторську роботу у
2016 році на забезпечення позитивної динаміки соціально-економічного
розвитку, своєчасності виплати заробітної плати та інших соціальних виплат.
3. Постійним комісіям районної ради брати активну участь у втіленні в
життя заходів щодо реалізації програми соціально-економічного і
культурного розвитку району на 2016 рік з питань, що належать до їх
відання, вносити пропозиції і рекомендації при розгляді ходу її виконання на
засіданнях колегії районної державної адміністрації.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій,
будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього
господарства, комунальної власності, розвитку малого і середнього бізнесу
(Ю.Ванджурак).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Довідка
про підсумки виконання програми соціально-економічного та
культурного розвитку району за 2015 рік
Промисловість
Протягом
2015 року
промисловими
підприємствами
району
реалізовано продукції на 23539,3 тис.грн., що в розрахунку на одну
особу населення складає 774,3 грн. В структурі реалізованої продукції за
промисловими
групами 64,8 відс. становили товари
проміжного
споживання (деревообробка), 35,1 відс. - споживчі
товари
короткострокового використання (чаї, хліб), 0,1 відс. - інвестиційні товари
(РЕМ). Темп росту обсягу реалізації продукції проти відповідного
періоду минулого року склав 165,3 відс. Вісім із дев’яти підприємств
забезпечили збільшення обсягу реалізації. Основні види продукції
підприємств деревообробної галузі: пиломатеріали обрізні, заготовка для
євро піддонів, брус будівельний, фальш брус, підлогова дошка, вагонка.
ТзОВ «Верховинка» виготовляє гуцульські фіточаї, які мають лікувально профілактичну, загальнозміцнюючу та
імунностимулюючу
дію,
є
високовітамінними. Обсяги реалізації продукції в порівнянні з відповідним
періодом минулого року по даному підприємству зросли в 3,8 рази. В
структурі реалізації серед деревообробних підприємств найбільша питома
вага продукції ТзОВ СП «Крона» (20,4 відс.), районного лісгоспу (20,1
відс.), ДП «Гринявське лісове господарство» (16,2 відс.). Протягом 2015
року промисловими підприємствами сплачено до бюджету 12442,4 тис.грн.
платежів, в тому числі до місцевого - 3885,5 тис.грн. Середньомісячна
заробітна плата одного працівника середньооблікової чисельності склала
2855 грн., в еквіваленті повної зайнятості – 3201 грн.
Основним проблемним питанням в промисловості є вдосконалення
порядку забезпечення лісосировиною підприємств деревообробної галузі.
Сільське господарство
Станом на 01 січня 2016 року до аграрного комплексу району входить,
ТзОВ „Водограй”, Білоберізький багатофункціональний обслуговуючий
кооператив,
сільськогосподарський
обслуговуючий
кооператив
„Верховинський”, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив
«Стандарт» та 42 фермерських господарства.
Протягом 2015 року чисельність поголів’я основних видів
сільськогосподарських тварин несуттєво скоротилася і становила на початок
січня 20,0 тисяч голів ВРХ, з них 9,0 тисяч корів. Поголів’я свиней становило
9,4 тисячі голів, овець та кіз - 3,0 тисячі голів та 1,1 тисяча коней.
Виробництво валової продукції сільського господарства склало 153,5
млн. грн. в порівняльних цінах 2010 року.
Ведеться робота щодо налагодження діяльності зареєстрованих
кооперативних об’єднань в напрямку забезпечення сприятливих умов для
заготівлі та реалізації надлишків тваринницької продукції. Кооператив
«Стандарт» надав послуг на суму 84,0 тис. грн.

Питання розвитку кооперативного руху заслухано на колегії районної
державної адміністрації. Створено вертикально інтегровану структуру по
реалізації молочних продуктів, грибів та ягід на базі кооперативу «Стандарт»
та споживчого кооперативу «Прикарпатські кооперативи», що дозволило
місцевим товаровиробникам вийти на ринки Івано-Франківська (ринок
«Східний»), Києва (ринок «Столичний»).
Проводиться необхідна робота щодо налагодження роботи
молокопереробного цеху в селі Кривопілля, створення пунктів з заготівлі
молока.
Організовано участь делегації району в роботі виставки – ярмарки
„Агро-2015». Забезпечено участь товаровиробників району в проведенні
Великодніх ярмарок і ярмарки «Золота осінь» в місті Івано-Франківську та
щотижневих ярмаркових заходів в селищі Верховина.
Реалізація заходів щодо налагодження контролю за заготівлею
дикоростучих ягід та грибів дозволило залучити в зведений бюджет
поступлення в сумі 228 тисяч гривень оплати за лісові квитки та 60,4 тисячі
гривень податку з доходу фізичних осіб.
Проводяться роботи щодо створення міні ферми з виробництва молока
в селі Замагора. В господарстві „СКВ” утримується 7 корів, надій на одну
корову становить 4500 літрів молока. Збільшилась частка господарств які
утримують 5 і більше корів в одному господарстві.
Розроблено та реалізуються ряд проектів в галузі вівчарства,
спрямовані на відродження галузі в районі. З районного бюджету ДП
«Гринявське лісове господарство» виділено кошти в сумі 20 тис. грн.. на
закупівлю овець. Підприємство закупило 33 голови основного стада.
Завершило будівництво тваринницького приміщення та приміщення для
зберігання кормів. Станом на 01 січня 2016 року в господарстві утримується
близько 200 голів овець основного стада. Розпочато роботу щодо реалізації
проекту розведення на території району овець романівської породи.
Потенційні інвестори заключили договір оренди тваринницького
приміщення. Здійснюються заходи щодо забезпечення інфраструктури
розведення овець.
Будівництво та житлово-комунальне господарство
Забезпечується реалізація державної політики у галузі будівництва,
житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу
на території району.
Крім того, виконуються завдання з будівництва об’єктів житла, освіти,
охорони
здоров’я,
зв’язку,
транспорту,
дорожньо-транспортної
інфраструктури, торгівлі, громадського харчування, комунального
господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного
використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету. Зокрема,
в 2015 році виконано наступні ремонтно-будівельні роботи:
1. Перекриття даху навчального корпусу у Верхньоясенівській
ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 198 000 грн.

2. Влаштування облицювальних робіт зовнішніх стін Перехреснянської
ЗОШ І-ІІ ступенів та встановлення водостічних труб на суму 254 100 грн.
3. Влаштування внутрішнього санвузла у Бистрецькій ЗОШ І-ІІ
ступенів на суму 159 979 грн.
4. Влаштування внутрішнього санвузла у Замагорівській ЗОШ І-ІІІ
ступенів та встановлення енергозберігаючих вікон в пришкільному інтернаті
на суму 41 789 грн.
5. Будівництво приміщення для зберігання дров у Великоходацькій
ЗОШ І-ІІ ступенів на суму 33 990 грн.
6. Поточний ремонт актового залу Криворівнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів
на суму 103 250 грн., придбання матеріалів (ремонт підлоги, складського
приміщення,) ремонт водопровідної системи на суму 69 654 грн.
7. Перекриття даху пришкільного інтернату у Бистрецькій ЗОШ І-ІІ
ступенів на суму 95 291 грн. та поточний ремонт приміщення на суму
19 866 грн.
8. Реконструкція вуличного освітлення в селищі Верховина на суму
129 645 грн.
9. Капітальний ремонт вуличного освітлення в селі Яблуниця на суму
112 358 грн.
10. Капітальний ремонт приміщення Пробійнівської сільської ради на
суму 263 569 грн.
11. Капітальний ремонт приміщення Стебнівської сільської ради на
суму 96 333 грн.
12. Капітальний ремонт сходової клітки в будинку культури села
Красник на суму 30 266 грн.
13. Капітальний ремонт вуличного освітлення в селі Красник на суму
20 631 грн.
14. Поточний ремонт зовнішнього санвузла Голошинської ЗОШ на
суму 9321 грн.
15. Капітальний ремонт адмінприміщення Ільцівської сільської ради на
суму 38 847 грн.
16. Капітальний ремонт адмінприміщення Кривопільської сільської
ради (заміна вікон) на суму 73 366 грн.
17. Капітальний ремонт НВК (заміна вікон і дверей) в селищі
Верховина на суму 95 000 грн.
18. Капітальний ремонт комунальних доріг Верховинської селищної
ради на суму 40 123 грн.
19. Капітальний ремонт комунальної дороги до присілку Середній
Грунь в селі Чорна Річка Голівської сільської ради на суму 32 046 грн.
20. Капітальний ремонт комунальних доріг Криворівнянської сільської
ради на суму 43 561 грн.
21. Капітальний ремонт санвузлів в Красноїлівській ЗОШ І-ІІІ ступенів
на суму 134 800 грн.
22. Придбання матеріалів (металочерепиця, водостічні труби) для
Білоберізької ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 17 989 грн.

23. Поточний ремонт огорожі Грамітнянської ЗОШ І-ІІ ступенів на
суму 57 905 грн.
24. Капітальний ремонт ДНЗ «Червона шапочка» в с. Криворівня на
суму 100 000 грн.
25. Поточний ремонт пришкільного інтернату Буковецької ЗОШ І-ІІ
ступенів на суму 41 300 грн.
26. Поточний ремонт та влаштування вікон та дверей в Довгопільській
ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 10 140 грн.
27. Модернізація котла та ремонт системи опалення в Бистрецькій
ЗОШ І-ІІ ступенів на суму 222 000 грн.
28. Капітальний ремонт дитячого садка «Сонечко» в селищі Верховина
на суму 74 787 грн.
29. Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Рівня
Верхньоясенівської сільської ради на суму 10 372 грн.
30. Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Ільці на суму 125 519
грн.
31. Будівництво берегоукріплювальних споруд на р. Дідушкова в
с.Красноїлля на суму 467 106 грн.
32. Капітальний ремонт дитячого садка «Сонечко» в селищі Верховина
на суму 316 036 грн.
33. Капітальний ремонт дитячого садка «Струмок» в селі Довгопілля
на суму 38 102 грн.
34. Капітальний ремонт дитячого садка в селі Ільці на суму
145 129 грн.
35.Капітальний
ремонт
першого
поверху
адмінприміщення
Кривопільської сільської ради під дитячий садок на суму 79 333 грн.
36. Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування
місцевого значення Верхній Ясенів-Голови 120 000 грн. (субвенція з
обласного бюджету).
37. Заміна вікон на енергозберігаючі в Яблуницькому НВК на суму
22 000 грн.
38.Капітальний ремонт внутрішнього санвузла та зовнішніх мереж
каналізації Верховинського ліцею та придбання матеріалів (вагонка, брус,
дошка) на суму 175 077 грн.
39. Заміна вікон на енергозберігаючі
та поточний ремонт
Довгопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 157 554 грн.
40. Поточний ремонт спортивного залу Верховинської ЗОШ І-ІІІ
ступенів на суму 79165 грн.
41. Капітальний ремонт дитячого садка в селі Зелене на суму
549 016 грн.
42. Капітальний ремонт санвузлів Великоходацької ЗОШ І-ІІ ступенів
на суму 57296,45 грн.
43. Поточний ремонт санвузла Устеріківської ЗОШ І-ІІ ступенів на
суму 18 500 грн.
44. Придбання матеріалів та поточний ремонт спортивного майданчику
для Пробійнівської ЗОШ І-ІІ ступенів на суму 185 457 грн.

45. Капітальний ремонт приміщення Голівської ЗОШ І-ІІ ступенів і
поточний ремонт складського приміщення на суму 94024 грн. та заміна вікон
пришкільного інтернату на суму 13 543 грн.
46. Поточний ремонт пришкільного інтернату Красноїлівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 141 775 грн.
47. Поточний ремонт пришкільного інтернату Буковецької ЗОШ І-ІІІ
ступенів на суму 158 995 грн.
48. Поточний ремонт каналізації Зеленської ЗОШ І-ІІІ ступенів та
заміна вікон на енергозберігаючі на суму 77 456 грн.
49. Заміна вікон на енергозберігаючі в Криворівнянській ЗОШ І-ІІІ
ступенів на суму 26 905 грн.
50. Заміна вікон на енергозберігаючі та ремонт пічки Стебнівської
ЗОШ І-ІІ ступенів на суму 49 841 грн.
51. Капітальний ремонт поліклінічного відділення Верховинської ЦРЛ
(перекриття даху) на суму 500 000 грн.
52. Здійснюється будівництво адмінбудівлі фінансового управління
Верховинського району на 12 працюючих по вулиці Івана Франка в селищі
Верховина, сума виділених коштів на 2015 рік 2 900 000 грн.
53. Заміна вікон на енергозберігаючі в Хороцівському НВК на суму
15 271 грн.
54. Капітальний ремонт дитячого садка «Дивокрай» в с. Перехресне на
суму 38497 грн.
55. Реконструкція ФАПу в с. В.Ходак на суму 70 000 грн.
56. Придбання житла на суму 80 000 грн. (на виконання заходів
районної цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування на 2015 рік).
57. Придбання житла для матері загиблого військовослужбовця, який
брав безпосередню участь в АТО на суму 333 500 грн.
58. Капітальний ремонт вуличного освітлення Красноїлівської сільської
ради на суму 18 000 грн.
59. Капітальний ремонт вуличного освітлення на присілках Центро і
Царино Криворівнянської сільської ради на суму 22 927 грн.
60. Капітальний ремонт вуличного освітлення Білоберізької сільської
ради на суму 81 999 грн.
61. Капітальний ремонт адмінбудинку Криворівнянської сільської ради
на суму 39 739 грн.
Також, впродовж жовтня-листопада 2015 року проведено ремонт
дороги Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський у Верховинському районі, а
саме: на ділянці дороги із с. Ільці до кінця селища Верховина та влаштовано
асфальтне покриття Кривопільського перевалу протяжністю 1 км 300 метрів
(підрядною організацією ТОВ «ІнтерБуд» та ДП «Івано-Франківський
облавтодор»); проведено ямковий ремонт струменевим методом на ділянці
дороги від Кривопільського перевалу до селища Верховина (філіями
Богородчанської та Городенківської ДЕД). Використано кошти державного
бюджету на суму 6 млн. 970 тис.грн.

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг капітальних інвестицій за дев’ять місяців цього року склав
17682 тис. грн. В розрахунку на одну особу цей показник становить 581,6
грн.
З початку цього року на території району прийнято в експлуатацію 19
приватних будинків загальною площею 3,2 тис. м2, з них у сільській
місцевості – 10 будинків на 1,3 тис. м2. Середній розмір помешкання склав
144 м2 проти 112 м2 по області. Також за минулий рік прийнято в
експлуатацію магазин – кафетерій та берегоукріплювальні споруди.
Станом на 1 жовтня звітного року в економіку району іноземними
інвесторами з 4 країн світу вкладено 3,1 млн. дол. США прямих іноземних
інвестицій (акціонерного капіталу). Зменшення капіталу за цей період
становить 205,5 тис. дол. США за рахунок курсової різниці. Основними
інвесторами району залишаються нерезиденти з Кіпру, частка яких складає
75,8 % загального обсягу вкладень. Привабливими для інвесторів є
підприємства промисловості, де зосереджено 92,5 % іноземного капіталу.
Підприємництво
Мале і середнє підприємництво стало важливим фактором стабільного
розвитку економіки району, інструментом участі значної частини економічно
активного населення у підприємницькій діяльності. Сприяння розвитку
підприємництва в районі здійснюється через реалізацію програми розвитку
малого і середнього підприємництва, координацію зусиль з реалізації заходів
цієї програми.
Реалізація заходів Програми сприяє збереженню тенденцій до
кількісного зростання суб’єктів підприємництва та збільшенню надходжень
податків і зборів до бюджету.
Станом на 01.01.2016 року загальна кількість суб’єктів
підприємницької діяльності в районі налічує 1398 осіб, а саме: 403 юридичних осіб та 995 - фізичних – осіб підприємців. Впродовж 2015 року
зареєстровано 164 суб’єкта господарювання, з них 152 фізичних осіб
підприємців та 12 юридичних осіб. Припинили свою діяльність 162 суб’єкта
господарювання, з них 144 фізичних осіб підприємців та 18 юридичних осіб.
Важливим фактором, що впливає на розвиток підприємництва є
фінансове забезпечення заходів програми розвитку малого підприємництва з
місцевого бюджету. Рішенням районної ради від 05 січня 2015 року
прийнято «Програму розвитку малого та середнього підприємництва в
Верховинському районі на 2015-2016 роки». Дана Програма сформована
відповідно до вимог Закону України «Про розвиток та державну підтримку
малого і середнього підприємництва в Україні», планом заходів якої на
2016 рік було передбачено кошти в сумі 240 тисяч гривень для надання
безвідсоткових кредитів. В результаті реалізації даної Програми приділяється
належна увага питанню фінансово-кредитної підтримки розвитку малого
бізнесу.
Протягом поточного року на засіданнях координаційної ради з питань
розвитку підприємництва розглядалися бізнес-проекти, які були подані

підприємцями району для одержання кредитної допомоги на розвиток
власного бізнесу. Визначено трьох переможців на кращий бізнес-проект,
яким надані короткотермінові безвідсоткові кредити за рахунок коштів даної
програми в сумі 115 тис. грн., а саме:
- 75 тис. грн. - приватному підприємцю М.Д.Дудидрі, жителю
с. Білоберізка для реалізації бізнес-плану на тему “По розливу столової води
«Довбушева вода»”;
- 30 тис. грн. - приватному підприємцю М.В.Зеленчуку, жителю
с. Криворівня для реалізації бізнес-плану на тему “Виготовлення паливних
гранул з відходів деревини”;
- 10 тис.грн. - приватному підприємцю М.В.Процюку, жителю с. Криворівня
для реалізації бізнес-плану на тему “Планування бізнесу в сфері:
Індивідуальна мистецька майстерня”.
За даними наданими Державною податковою інспекцією у
Верховинському районі сума сплачених податків підприємцями, яким
надавалися кредити, склала 115 тис. грн., що 2,5 рази перевищує показник
2014 року.
На поліпшення підприємницького середовища в районі, впровадження
шляхів та механізмів вдосконалення, спрощення процедур отримання
дозвільних документів, спрямована робота центру надання адміністративних
послуг. Одним з пріоритетів центру надання адміністративних послуг є
упорядкування дозвільних процедур, необхідних для відкриття об'єктів
бізнесу та здійснення господарської діяльності, скорочення витрат часу
суб'єктами господарювання на отримання документів дозвільного характеру
шляхом організації роботи видачі дозволів, довідок, погоджень за принципом
,,єдиного вікна”.
Підприємці району постійно залучається до участі у галузевих нарадах,
семінарах, виставках-продажу, ярмарках товарів народного споживання та
інших заходах. 19-20 вересня було організовано ІІ Гуцульський бізнес-форум
для залучення інвестицій та налагодження перспективних економічних
взаємин з діловими партнерами.
Станом на 01.01.2016 року в районі функціонують чотири організації
Громад, які співпрацюють із Проектом ЄС та ПРООН “Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду -IIІ” – в селах Перехресне, Устеріки, Ільці,
Білоберізка та впроваджують чотири мікропроекти, а саме:
- громадська організація «Асоціація соціально-економічного розвитку
села
Перехресне»
в
с.Перехресне
впроваджує
мікропроект
„Енергозберігаючі заходи в ДНЗ "Дивокрай" (утеплення внутрішніх стін,
заміна вікон та дверей);
- громадська організація «Черемош» в с. Устеріки втілює мікропроект «Інноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення с.Устеріки.
Реконструкція існуючої мережі з застосуванням ВДЕ»);
- громадська організація «Сильні разом» в с. Ільці втілює мікропроект «Реконструкція ФАПу села Великий Ходак Ільцівської сільської ради»;
- громадська організація «Розквіт Галіції» в с.Білоберізка втілює
мікропроект – « Інноваційні енергоефективні заходи з вуличного освітлення

в с.Білоберізка. Реконструкція існуючої мережі з застосуванням
світлодіодних ламп».Термін реалізації Проекту 2015 – 2016 роки.
Туристична діяльність
Туристична галузь Верховинщини є основним напрямком розвитку
району, важливим чинником динамічного збільшення надходжень до
бюджету. Туризм на Верховинщині сприяє підвищенню зайнятості
населення, розвитку ринкових відносин.
Виходячи з наявності загальновизнаних можливостей для розвитку
туризму, зумовлених унікальними природними, історико-культурними,
етнографічними особливостями, в районі розвивається розмаїття різних видів
туризму, серед яких пріоритетними є гірський, пішохідний, водний,
оздоровчий, сільський-зелений, культурно-пізнавальний, екскурсійний.
Найбільшою базою в районі для прийому туристів і екскурсантів є
лікувально-оздоровчий комплекс „Верховина” обласного підприємства
„Івано-Франківськтурист”, який одночасно може прийняти 280 осіб. Станом
на 01.01. 2016 року в ЛОК «Верховина» оздоровилось 1200 відпочиваючих.
У сфері сільського зеленого туризму в районі функціонує більше
150 агроосель, приватних туристично-відпочинкових садиб, в яких
одночасно може відпочивати та отримувати відповідні туристичні послуги
більше 2 тис. осіб.
За 2015 рік власниками приватних садиб району сплачено до бюджету
коштів на суму 18,4 тис. грн., що більше проти відповідного періоду
минулого року 5,3 тис.грн.
За
сприянням
департаменту
міжнародного
співробітництва,
євроінтеграції та розвитку туристичної інфраструктури облдержадміністрації
виділено 10,0 тис.грн. для двох туристично-інформаційних стендів на
Кривопільському та Буковецькому перевалі.
Представники туристичної галузі району вибороли конкурсний відбір
для будівництва центру гостинності в селі Ільці по проекту «ІваноФранківська область-край для туризму» за кошти Євросоюзу.
24-26 липня 2015 році в урочищі Запідок, с. Верхній Ясенів відбувся
насичений подіями еко-туристичний фестиваль “Черемош - Фест”.
15 власникам садиб сільського зеленого туризму, які пройшли
добровільну категоризацію,було вручено сертифікати та лайт - бокси.
Національним природним парком «Верховинський» другий рік поспіль
проводиться новорічно-різдвяна ярмарка, що сприяє підвищенню
туристичної привабливості і розвитку туристичної інфраструктури району.
На даний час реалізовується транскордонний проект прикордонного
співробітництва «Місцевий розвиток та передумови відкриття пункту
пропуску та будівництва автодороги через румунсько-український
державний кордон в межах населених пунктів Шибене (с.Зелене)
Верховинського району Івано-Франківської області та Поеніле-де-суб-Мунте
повіту Мармуреш, Румунія». Даний проект дасть можливість у сприянні
розвитку туристичної галузі району, створення додаткових робочих місць,
наповнення бюджету району.

Потребу
в
спеціалістах
туристичного
бізнесу
забезпечує
Верховинський коледж туризму і готельного господарства Державного
вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника”.
З метою пропагування туристично-екскурсійної роботи, як важливого
напрямку виховання підростаючого покоління відділом освіти районної
державної адміністрації проводиться відповідна робота серед учнів
загальноосвітніх шкіл району.
У загальноосвітніх школах району працюють 11 туристичних гуртків, в
яких займаються вивченням основ туризму 132 учні. Щороку в районі
проводяться змагання з туризму, краєзнавства, спортивного орієнтування, в
яких беруть участь більше 100 учнів.
Населення та ринок праці.
Середня чисельність наявного населення становить 30,4 тис.грн., в
тому числі міського – 5,8 тис.осіб, сільського – 24,6 тис.осіб.
У пошуках роботи до служби зайнятості району протягом дванадцяти
місяців 2015 року звернулося 1507 незайнятих осіб. Рівень безробіття в
районі станом на 01 січня звітного року склав 3,67 відс. до працездатного
населення, що більше на 0,20 відс. проти минулого року.
В районному центрі зайнятості перебуває на обліку 658 безробітних
громадян. Серед безробітних громадян питома вага з повною вищою освітою
складає 11%, з базовою вищою освітою та неповною вищою освітою – 17%, з
професійно-технічною освітою – 19%.
За сприянням служби зайнятості працевлаштовано за 2015 рік на вільні
та новостворені робочі місця 1176 осіб, в тому числі : 24 особи – шляхом
надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для зайняття
підприємницькою діяльністю, 44 особи – шляхом виплати компенсації витрат
роботодавцю в розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття.
З метою розширення інформації до громадян, які звертаються до
послуг центру зайнятості щодо забезпечення правильного підбору з
врахуванням їхніх здібностей, центром зайнятості надаються безкоштовні
профорієнтаційні послуги.
Протягом
2015 року закінчили професійне навчання 214 осіб.
Навчання проводиться під замовлення роботодавців за робітничими
професіями актуальними на ринку праці. З початку року в громадських
роботах взяло участь 633 особи.
Освіта
До кінця 2015 року в районі функціонувала мережа закладів освіти
району з 34 денних загальноосвітніх шкіл із загальною кількістю 3882 учні, а
саме: 14 шкіл І-ІІІ ступеня, в тому числі ліцей та школа-інтернат, 10 шкіл І-ІІ
ступеня, 10 шкіл І ступеня, з них 3 у навчально-виховних комплексах та
призупинено навчально-виховний процес до кінця навчального року у
Бережницькій ЗОШ І ступеня.

Також, на території району функціонують:
- вечірня школа (217 учнів);
- 2 позашкільні заклади (дитячо-юнацька спортивна школа,
Верховинський центр дитячої та юнацької творчості), в яких займаються у
вільний від уроків час 929 учнів;
- 18 дошкільних закладів (з них 3 у навчально-виховних комплексах), в
яких виховуються та здобувають дошкільну освіту 853 дітей.
Для підготовки до школи дітей п’ятирічного віку в населених пунктах,
в яких відсутні ДНЗ, діють 12 підготовчих груп при школах, де займаються
97 дітей.
Для дітей, які проживають на віддалених високогірних присілках,
функціонують пришкільні інтернати при 11 школах, в т.ч. з постійним
перебуванням - 7, з сезонним – 4, в яких проживають 243 учні.
Охорона здоров’я
На даний час в районі функціонує 151 стаціонарне ліжко: при
центральній районній лікарні – 131 ліжко, в Яблуницькій дільничній лікарні 10 ліжок, в Білоберізькій дільничній лікарні – 10 ліжок, де лікуються хворі
терапевтичного профілю.
Крім цього, функціонують ще денні стаціонари: у Красноїлівській
амбулаторії загальної практики сімейної медицини (далі АЗПСМ) – 5 ліжок,
у Зеленській АЗПСМ – 5 ліжок, Яблуницькій дільничній лікарні (далі Д/Л) –
10 ліжок, Білоберізькій Д/Л – 5 ліжок та при поліклініці Верховинської
центральної районної лікарні – 15 ліжок.
Медичними закладами обслуговується 30341 особа, з них дорослого
населення – 22362, дітей до 18років – 7979, сільського населення – 24638.
План виконання ліжкоднів по району виконано на 101,5% проти 100,1%
в минулому році.
В стаціонарах району проліковано за 2015 рік 5493 хворі проти 5485 в
минулому році, а у денних стаціонарах - 1932 хворих проти 1884 в
минулому році.
За 2015 рік народилось 477 немовлят проти 550 за минулий рік.
Показник народжуваності становить 15,7 (на 1 тис. нас.) проти 18,1 в
минулому році. Померло протягом 2015 року 344 особи проти 361 за
минулий рік. Смертність населення становить 11,3 (на 1 тис. нас.) проти
11,9 в минулому році. За 2015 рік померло 6 дітей до 1 року проти 4 в
минулому році. Показник малюкової смертності становить 12,3‰ проти
5,4‰ в минулому році. Природний приріст населення становить +6,8 проти
+6,2 в минулому році.
План по виконанню заготівлі донорської крові за 2015 рік становить
54,8% проти 80,3% в минулому році.
За
2015 рік
поступило бюджетних коштів на загальну суму
24156,6 тис. грн. або 796,17 грн. на одного жителя району.
На заробітну плату на рік заплановано 15807,8 тис.грн., профінансовано
– 15807,8 тис. грн.

Для надання медичної допомоги населенню району за минулий рік на
медикаменти використано 709,8 тис. грн., що на одного хворого становить
9,80 грн., в тому числі:
1. Програма цукровий і нецукровий діабет заплановано на 2015 рік та
використано – 10000 грн.
2. На Програму і централізовані заходи боротьби з туберкульозом
заплановано на 2015 рік та використано – 18000 грн.
3. На Програму боротьби з СНІДом на 2015 рік заплановано та
використано – 8000 грн.
4. На Програму боротьби з онкозахворюваннями на 2015 рік заплановано
на 2015 р. та використано 10000 грн.
На харчування хворих з районного бюджету використано – 95,7 тис.
грн., що на одного стаціонарного хворого становить 7,20 грн.
Проблемні питання охорони здоровۥя
1. Введення в дію ЦПМСД.
2. Введення в дію бактеріологічної лабораторії, як структурного підрозділу
клініко-діагностичної лабораторії ЦРЛ.
3. Першочергове укомплектування лікарськими кадрами лікарів амбулаторій
загальної практики сімейної медицини.
4. Придбання нового санітарного транспорту для АЗПСМ с. Зелене та
Верховинської ЦРЛ.
5. Оснащення лабораторного відділу ЦРЛ лабораторним обладнанням
(ФЕКи, бінокулярні мікроскопи).
6. Придбання для відділів ЦРЛ пульсоксиметри, апарати ШВЛ та
велоергометр кардіомонітор – 2; лінеомат – 2; електрокардіограф – 1;
електровідсмоктувач – 2; автоклав – 1.
7. Придбання лапароскопічної стійки для хірургічного відділення
Верховинської ЦРЛ.
8. Придбання обладнання для фізіотерапевтичного кабінету ЦРЛ.
9. Забезпечення амбулаторій загальної практики сімейної медицини
комп’ютерною технікою зокрема: Красноїльська, Зеленська АЗПСМ.
10.Впровадження програмного забезпечення «Стаціонар та Поліклініка»,
програма перинатального реєстру.
11.Ремонт димоходів на центральному(хірургічному) корпусі ЦРЛ.
12.Проведення капітального ремонту із перекриттям даху водонасосної
станції ЦРЛ.
13.Проведення облаштування приміщення для зберігання дров біля котельні
ЦРЛ.
14.Проведення ремонту приміщень в АЗПСМ с. Красноїлля та Зелене.
Культура.
В звітному 2015 році в районі функціонували :
- Верховинська дитяча школа мистецтв;
- районний організаційно-методичний центр при відділі культури і
мистецтв райдержадміністрації (РОМЦ);

- 16 Будинків культури, 22 – клуби;
- районна центральна і дитяча бібліотеки;
- 2 народні
музеї:
Гуцульського театру Гната Хоткевича в
с. Красноїлля та історико - краєзнавчий «Гуцульщина» с. Яблуниця.
Протягом минулого року організовано та проведено заходи з нагоди
відзначення державних, професійних та релігійних свят, зокрема:
Новорічний вечір та привітання щедрівної групи дитячої школи мистецтв
«Дай же, Боже, в добрий час, щоб добро гостило в вас», новорічні дитячі
ранки, театралізоване дійство «Гуцульська коляда», урочистості з нагоди Дня
Соборності України, День пам’яті Героїв Крут, відзначення в районі
Чорнобильської трагедії, благодійні концерти для підтримки бійців в зоні
АТО, свято Івана Купала, вшанування пам’яті князя Київського Володимира
Великого, відзначення 150-річчя від дня народження митрополита Андрея
Шептицького, урочистості до Дня Державного Прапора України, відзначення
24-ої річниці Незалежності України.
В установах культури району організовано і проведено районний та
кущові огляди-конкурси читців та колективів народної аматорської
творчості, присвячених 201-річниці від дня народження Т.Г.Шевченка. В
Будинку культури с. Бистрець відбувся IV-й фестиваль-конкурс української
пісні «Музика весни».
З метою надання матеріальної та морально-психологічної підтримки
родинам українських воїнів, які брали участь в АТО, в закладах культури
району організовано та проведено благодійні концерти. Працівниками
культури району протягом 2015 року зібрано кошти в сумі 27 606 грн., які
передані волонтерам для потреб в зону АТО.
Організовано та проведено III кіномистецький фестиваль «Тіні забутих
предків» з нагоди 50-річчя прем’єри художнього фільму «Тіні забутих
предків» за участю творців, акторів культової стрічки, а також кінокритиків
України та громадськості Гуцульщини і Прикарпаття.
Колективи народної аматорської творчості району взяли участь в XXII
Міжнародному Гуцульському фестивалі у місті Надвірна.
На Співочому полі селища Верховина організовано та проведено II
Регіональний фестиваль-конкурс гуцульського танцю імені Ярослава
Чуперчука – Василя Шинкарука.
За 2015 рік придбано 2 опалювальні печі «Сварог М-01» для Будинків
культури сіл Бистрець та Верхній Ясенів на суму 18000 грн., підсилювач
для Будинку культури с. Верхній Ясенів на суму 6600 грн., комп’ютери для
Будинків культури сіл Яблуниця, Пробійнівка та клубів сіл Хороцево та
Голошино, вартість яких становить 24000 грн. Також здійснено поточний
ремонт та перекриття даху співочого поля селища Верховина на 96000 грн.
Придбано 200 театральних крісел та проведено капітальний ремонт
приміщення кабінету Будинку культури с. Пробійна.
Проведено поточний ремонт підшивки даху приміщення Верховинської
дитячої школи мистецтв на суму 8000 грн. (з районного бюджету). За спец.
кошти
Верховинської дитячої школи мистецтв придбано музичний
інструмент (акордеон), вартість якого становить 4500 грн., проведено

облаштування господарського приміщення для зберігання твердого палива
дров на суму 5920 грн.
Протягом 2015 року для проведення культурно-мистецьких заходів у
районі використано кошти в сумі 82 412 грн.
Соціальний захист населення
Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
проводиться певна робота з виконання державних і місцевих соціальних програм,
підвищення рівня добробуту сімей, захисту соціально вразливих верств населення –
малозабезпечених сімей, одиноких матерів, дітей-сиріт, сімей, на утриманні яких є діти –
інваліди та одиноких перестарілих громадян.

Державна допомога сім’ям з дітьми
Вид допомоги

1. допомога по вагітності і
пологах
2. одноразова допомога при
народженні дитини
4. по догляду за дитиною до 3х річного віку
5. на дітей одиноким матерям
6. дітям, що знаходяться під
опікою
7. Тимчасова допомога на
дітей, батьки яких
відмовляються від сплати
аліментів
Всього допомог сім’ям з
дітьми

Кількість
сімей(осіб),
які
звернулись
за
допомогою з
початку
року
290

Кількість
одержувачів
допомоги за
звітний місяць

Нараховано
одержувачам
допомоги з
початку року
(тис. грн.)

Нараховано
одержувачам
допомоги за
звітний
місяць (тис.
грн.)

32

442,8

50,2

490

1681

34831,5

3361,6

0

169

292,7

24,5

341
95

618
26

5874,2
1272,2

582,8
118,1

48

26

184,3

19,1

1441

2552

42897,7

4156,3

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям
Кількість сімей(осіб), які
звернулись за допомогою з початку
року

Кількість
одержувачів
допомоги за
звітний місяць

Нараховано
одержувачам
допомоги з початку
року (тис. грн.)

4712

1667

47707,8

Нараховано
одержувачам
допомоги за
звітний місяць
(тис. грн.)
6035,3

Допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
Кількість сімей(осіб), які
звернулись за допомогою з
початку року
101

Кількість
одержувачів
допомоги за
звітний місяць
373

Нараховано
одержувачам
допомоги з початку
року (тис. грн.)
6384,1

Нараховано
одержувачам
допомоги за звітний
місяць (тис. грн.)
638,3

По догляду за психічно хворими
Кількість сімей(осіб), які
звернулись за допомогою з

Кількість
одержувачів

Нараховано
одержувачам

Нараховано
одержувачам

початку року

допомоги за
звітний місяць

допомоги з початку
року (тис. грн.)

177

61

1697,3

допомоги за
звітний місяць
(тис. грн.)
199,6

Прийомна сім’я
Кількість сімей(осіб), які
звернулись за допомогою з
початку року

Кількість
одержувачів
допомоги за
звітний місяць

Нараховано
одержувачам
допомоги з початку
року (тис. грн.)

3

7

961,2

Нараховано
одержувачам
допомоги за
звітний місяць
(тис. грн.)
92,0

По догляду за інвалідами I групи та перестарілими особами, які
досягли 80-ти річного віку
Кількість сімей(осіб),
які звернулись за
допомогою з початку
року

Кількість
одержувачів
допомоги за
звітний місяць

Нараховано
одержувачам
допомоги з початку
року (тис. грн.)

349

687

163,4

Нараховано
одержувачам
допомоги за
звітний місяць
(тис. грн.)
14,0

Допомога інвалідам загального захворювання
Кількість сімей(осіб),
які звернулись за
допомогою з початку
року
76

Кількість
одержувачів
допомоги за
звітний місяць
112

Нараховано
одержувачам
допомоги з початку
року (тис. грн.)
1284,8

Нараховано
одержувачам
допомоги за звітний
місяць (тис. грн.)
123,9

Станом на 01 січня 2016 року обліковано 37 сімей внутрішньо
переміщених (71 особа). На виплату щомісячної адресної допомоги на
проживання з початку року перераховано 235,7 тис.грн.
Згідно розпорядження голови райдержадміністрації, працює комісія з
питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям, надання субсидій та пільг. За 12 місяців 2015 року відбулося
23 засідання комісії. Прийнято рішення про призначення допомоги 1190
сім’ям, субсидії - 3186 сім’ям; про відмову в призначенні допомоги 244
сім’ям, субсидії – 13 сім’ям. Основна причини відмови – непрацюючі
працездатні члени сім’ї.
За 12 місяців 2015 року надійшло 3581 звернення про призначення
субсидій (в тому числі 2808 – за оновленим порядком). Призначено субсидії
2555 сім’ям на тверде паливо і скраплений газ на суму 3183,4тис.грн., на
житлово-комунальні послуги (електроенергію) – 303,5тис.грн. Виплачено
субсидії 2074 сім’ям на тверде паливо і скраплений газ на загальну суму
2558,0тис.грн., перераховано на оплату житлово-комунальних послуг
(електроенергії) 288,4 тис.грн. Заборгованість станом на 01.01.2016р. складає
відповідно 625,4тис.грн. та 15,1тис.грн.
Станом на 01.01.2016року в Єдиному державному автоматизованому
реєстрі осіб, які мають право на пільги, зареєстровано 5231 пільговиків, з
яких 693 ветерани війни, 423 ветерани праці, 15 ветерана військової служби
та органів внутрішніх справ, 82 осіб, які постраждали внаслідок аварії на
ЧАЕС, 1580 дітей війни, 107 пенсіонери з числа педагогічних і медичних

працівників, 1191 багатодітних сімей та дітей з багатодітної сім’ї та 1140 інші
категорії пільговиків. На відшкодування витрат за надання пільг вказаним
категоріям громадян у 2015 році передбачена субвенція з державного
бюджету в сумі 1870,28 тис. грн.. За 12 місяців 2015 року нараховано пільг за
користування житлово-комунальними послугами, на придбання твердого
палива та скрапленого газу, за користування послугами зв'язку, іншими
послугами та за проїзд у міському і приміському громадському транспорті на
загальну суму 1746,8 тис. грн., з них профінансовано 1689,82 тис. грн.
Протягом 2015 року забезпечено санаторно-курортними путівками
21 ветерани війни та інваліди загального захворювання.
Станом на 01 січня 2016 року заборгованість із виплати заробітної плати
працівникам економічно активних підприємств району відсутня.
У районі здійснюється постійний контроль щодо стану умов праці на
підприємствах, установах та організаціях різних форм власності та
господарювання, а також проведення атестації робочих місць за умовами
праці та надання відповідних пільг та компенсацій за роботу в цих умовах. Із
числа підприємств району, де існують несприятливі умови праці, атестація
робочих місць на даний час проведена на 15 підприємствах, в результаті
проатестовано 110 робочих місць.
Служба у справах дітей.
В 2015 році проводилася відповідна робота щодо реалізації державної
політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій
бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми. Проводилися
рейди-перевірки у населених пунктах району з метою обстеження житловопобутових умов проживання дітей незахищених категорій, сімей, які
опинилися в складних життєвих обставинах, забезпечено функціонування
єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» (ЄІАС «Діти»), внесено в
базу дані про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до
Дня захисту дітей проведено акцію «Не залишимо без уваги жодної дитини».
Проводиться робота щодо захисту житлових та майнових прав дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З метою забезпечення
житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування за кошти в сумі 80 тис.грн. ( 10 тис. грн. - кошти районного
бюджету, 70 тис.грн. – кошти обласного бюджету) придбано кімнату в
гуртожитку в м. Калуш для жительки с. Білоберізка Аліни Ватаманюк.

Заступник голови районної
державної адміністрації

Світлана Уршеджук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Третя сесія)
РІШЕННЯ
від 26 лютого 2016 року
селище Верховина
Про підсумки виконання
районного бюджету
за 2015 рік
Районний бюджет по доходах виконано в сумі 239770,1 тис. грн., що
становить 100,5 відсотки до уточнених показників (уточнений план –
238658,7 тис. грн.).
Власних надходжень до загального фонду районного бюджету в
звітному періоді
надійшло в сумі 12038,2 тис.грн., що складає 106,2
відсотка до затвердженого плану на 2015 рік (затверджений план – 11340,0
тис.грн.), або перевиконання становить – 698,2 тис.грн. та 98,3 відсотка до
уточненого плану ( уточнений план -12250,4 тис.грн.).
Спеціальний фонд районного бюджету забезпечено на 157,9 тис. грн.
при уточненому плані 2765,4тис. грн.,фактично надійшло до районного
бюджету - 4366,6 тис. грн..
Базової дотації
з державного бюджету до районного бюджету
надійшло в сумі 2094,6 тис. грн., стабілізаційної дотації - 4229,6 тис. грн.,
що становить 100 відсотків до уточнених планових показників.
Видаткова частина районного бюджету за 2015 рік виконана на 98,9
відсотків (при уточненому плані – 242041,0 тис. грн., використано –
239392,7 тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 98,92 відсотки (при
уточненому плані – 236415,9 тис. грн., фактично використано – 233874,0 тис.
грн.) та спеціальний фонд - на 98,1 відсотки (при уточненому плані – 5625,1
тис. грн., фактично використано – 5518,7 тис. грн.).
Заборгованості із виплати заробітної плати працівникам бюджетної
сфери станом на 1 січня 2016 року немає.
З резервного фонду районного бюджету спрямовано за 2015 рік – 37,0
тис. грн.
В звітному періоді в першу чергу здійснювались видатки на заробітну
плату та інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей видатків.

Виходячи з вищенаведеного, районна рада
вирішила :
1.Інформацію фінансового управління райдержадміністрації про
підсумки виконання районного бюджету за 2015 рік взяти до уваги
(додається).
2. Затвердити :
- звіт про виконання районного бюджету за 2015 рік (додаток 1);
- перелік розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з якими
виділено кошти з резервного фонду районного бюджету за 2015 рік
(додаток 2).
3. Керівникам бюджетних установ, сільським і селищному головам
вжити заходів щодо дотримання штатно - кошторисної дисципліни,
раціонального використання бюджетних коштів, мобілізації дохідних джерел
до загального та спеціального фондів бюджету з метою забезпечення
планових річних показників.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань бюджету і фінансів (О.Сапріянчук).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Довідка
про підсумки виконання районного бюджету
за 2015 рік.
Зведений бюджет району за 2015 рік по доходах виконано на 101,1
відсотка (при уточненому плані – 251637,4 тис. грн., фактично надійшло до
бюджету району – 254240,2 тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету - на
100,2 відсотка (при уточненому плані – 247006,8 тис. грн., фактично
надійшло – 247526,7 тис. грн.) та спеціальний фонд - на 144,9 відсотка (при
уточненому плані – 4630,6 тис. грн., фактично надійшло – 6713,5 тис. грн.).
Виконання податкових та неподаткових доходів загального фонду
бюджету району за 2015 рік становить 21016,0 тис.грн., що складає 126,6
відсотка до затвердженого плану (затверджений план – 16603,5 тис.грн.) та
103,9 відсотка до уточненого плану на звітний період (уточнений план –
20218,3 тис.грн.), або перевиконання до уточненого плану бюджету району
складае 797,7 тис.грн.
В порівнянні з надходженнями за 2014 рік( в умовах 2015 року) ,
надходження зросли на 5468,9 тис. грн., або приріст складає 35,2 відсотка.
Як свідчить динаміка надходжень до загального фонду бюджету
Верховинського району (податкові та неподаткові надходження) найбільш
вагомим дохідним джерелом бюджету району є податок з доходів фізичних
осіб, за рахунок якого сформовано 56,7 відсотка ресурсів загального фонду.
Обсяги цього податку проти відповідного показника минулого року зросли
на 1768,4 тис. грн. (з 10147,3 тис. грн. до 11915,7 тис. грн.). По інших
платежах: у порівнянні з 2014 роком збільшились надходження від плати за
землю – на 892,5 тис. грн., рентної плати за спеціальне використання
лісових ресурсів – на 533,9 тис. грн., єдиного податку – на 268,9 тис. грн.
Починаючи з 1 січня 2015 року
місцеві бюджети отримали
додатковий вид надходжень - акцизний податок з реалізації суб»єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів , якого за рік
надійшло в сумі 2255,3 тис. грн..
З джерел, які формують спеціальний фонд бюджету району,необхідно
відмітити
зростання
надходжень
від
відшкодування
втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (з 1,5 тис. грн. до
932,5 тис.грн.).
Значна увага приділяється виконанню власних надходжень загального
фонду бюджету району.

Динаміка фактичних надходжень дохідної частини
загального фонду бюджету району за 2013, 2014 та 2015 роки
(в умовах 2015 року)
(тис. грн.)

Дана динаміка показує, що власні надходження загального фонду бюджету району
в 2014 році в порівнянні з 2013 роком зросли на 1317,4 тис. грн., в 2015 році порівняно з
2014 роком на 5468,9 тис. грн.

Динаміка надходжень основних платежів до загального фонду бюджету
Верховинського району за 2013, 2014 та 2015 роки (тис. грн..)
18000
15000
12000

10147,3
12684,27
10042,9

9000
6000
1741,4 2634
1826,0

3000
0

2013 рік

2014 рік

2015 рік

1751,2
1217,3
755,9

2056,3
1787,4

1273,5

63,0 60,3 62

Динаміка надходжень до спеціального фонду бюджету Верховинського
району за 2013, 2014 та 2015 роки
тис. грн.

Районний бюджет по доходах виконано в сумі 239770,1 тис. грн., що
становить 100,5 відс. до уточнених показників ( уточнений план –
238658,7тис. грн.).
Власних надходжень до загального фонду районного бюджету в
звітному періоді
надійшло в сумі 12038,2 тис.грн., що складає 106,2
відсотка до затвердженого плану на 2015 рік (затверджений план – 11340,0
тис.грн.), або перевиконання становить – 698,2 тис.грн. та 98,3 відсотка до
уточненого плану ( уточнений план -12250,4 тис.грн.)
Спеціальний фонд районного бюджету забезпечено на 157,9 тис. грн.(
при уточненому плані 2765,4тис. грн.,фактично надійшло до районного
бюджету -4366,6 тис. грн..
Податковий борг станом на 01.01.2016 року до загального та
спеціального фондів місцевого бюджету становив 986,1 тис. грн.. В розрізі
платежів: по податку на доходи фізичних осіб – 24,2 тис. грн., по податку на
прибуток- 49,7 тис. грн., по платі за землю – 824,4 тис. грн.(найбільше
підприємство - боржник ТзОВ «Верховинська лісова компанія», борг якого
становить 222,0 тис. грн.), єдиному податку – 52,6 тис. грн., інших
надходженнях – 35,2тис. грн.

За 2015 рік видатки бюджету району склали 250303,6 тис. грн., з
них видатки загального фонду - 241589,6 тис. грн., спеціального – 8714,0
тис. грн.
В порівнянні з 2014 роком обсяг видатків збільшився у цілому на
30275,6 тис. грн. (на 13,8 відсотка).
В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 36,7
відсотка від обсягу бюджету, або 88706,6 тис. грн., охорону здоров’я – 10,0
відсотків ( 24156,6 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення –
44,0 відсотка (106258,6 тис. грн.), культуру – 2,9 відсотка (6911,8 тис. грн.).
По відношенню до видатків минулого 2014 року вони зросли: по освіті на
20,0 відсотка (14810,8 тис. грн.), охороні здоров»я – 12,8 відсотка (2734,6 тис.
грн.).соціальному захисту та соціальному забезпеченню – 7,3 відсотка (7232,8
тис. грн.), культурі – 0,7 відсотка (49,8 тис. грн.).
З метою недопущення заборгованості по виплаті заробітної плати та
за спожиті енергоносії протягом року одержано короткотермінові позички в
управління Державного казначейства в районі на загальну суму 1477,3 тис.
грн., які погашено повністю.
У ході виконання бюджету району першочергова увага приділялась
фінансуванню захищених статей бюджету, зокрема, на заробітну плату
працівників бюджетних установ з нарахуваннями із загального фонду
використано 112726,6 тис. грн., на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв – 5239,9 тис. грн., на трансферти населенню – 104579,7 тис. грн.,
на медикаменти – 754,6 тис. грн., на продукти харчування – 4194,2 тис. грн.
Районний бюджет за 2015 рік по видатках виконано на 98,9 відсотків
(при уточненому плані – 242041,0 тис. грн., використано – 239392,7 тис.
грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 98,9 відсотка (при уточненому
плані – 236415,9 тис. грн., фактично використано – 233874,0 тис. грн.) та
спеціальний фонд - на 98,1 відсотків (при уточненому плані – 5625,1 тис.
грн., фактично використано – 5518,7 тис. грн.).
У порівнянні з минулим роком обсяг видатків збільшився у цілому на
16616,2 тис. грн., або на 7,4 відсотка.
В сумі асигнувань загального фонду районного бюджету видатки на
освіту складають 37,9 відсотка від обсягу бюджету, або 88662,1 тис. грн.,
охорону здоров»я – 10,3 відсотка (24156,6тис. грн.), соціальний захист та
соціальне забезпечення – 45,4 відсотки (106225,3 тис. грн.), культуру – 3,0
відсотки (6901,5 тис. грн.). По відношенню до видатків минулого 2014 року
вони зросли: по освіті на 18 відсотків (13805,1 тис. грн.), соціальному захисту
та соціальному забезпеченню – 4 відсотки (3935,0 тис. грн.), культурі – 0,5
відсотка (39,1 тис. грн.), охороні здоров»я – 16,2 відсотки (34562,6 тис.грн.).

Динаміка видатків загального фонду бюджету Верховинського району
на галузі соціально-культурної сфери
за 2013, 2014 та 2015 роки
тис. грн.
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Структура видатків загального фонду бюджету Верховинського району
за 2015 рік
тис. грн.
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Динаміка росту середньої заробітної плати на одного працюючого
бюджетної сфери
грн.

Заборгованості із виплати заробітної плати працівникам бюджетної
сфери та за спожиті бюджетними установами району тепло-енергоносії
станом на 1 січня 2016 року немає.
Фінансове управління райдержадміністрації здійснює щомісячний
моніторинг виконання розпорядження голови райдержадміністрації від
20.02.2015.р № 49 в частині виконання заходів щодо збалансування місцевих
бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень, економного й
раціонального використання коштів та посилення фінансово - бюджетної
дисципліни.

Відповідно до додатку № 2 зазначеного розпорядження заплановані
додаткові надходження у 2015 році в сумі 330,0 тис. грн. та економія
бюджетних коштів у сумі 1187,2 тис. грн..
За рахунок заходів щодо економії бюджетних коштів з початку року
установами району здійснено заходів у сумі 1351,9 тис.грн. за рахунок не
заповнення вакантних посад, обмеження виплат стимулюючого характеру,
надання відпусток без збереження заробітної плати, інших заходів з економії
коштів.
Бюджетними
установами
району
розроблено
заходи
з
енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату
комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 67,5 тис.грн.. та укладено
договори за кожним видом енергоносіїв, що споживаються бюджетними
установами, у межах установлених відповідним розпорядником бюджетних
коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням економії коштів. За
2015 рік сума економії енергоносіїв склала 50,0 тис. грн..
За рахунок вільного залишку коштів спрямовано на оплату праці
працівників бюджетних установ кошти в сумі 1963,78 тис. грн., оплату
теплоенергоносіїв – 53,6 тис. грн.
За рахунок коштів, отриманих від перевиконання дохідної частини
місцевих бюджетів району спрямовано на заробітну плату кошти в сумі
1383,1 тис. грн., оплату теплоенергоносіїв – 26,4 тис. грн.
Крім того, проведено перерозподіл не першочергових видатків в сумі
472,0 тис. грн., які направлено на покращення забезпеченості потреби в
коштах на оплату праці працівників бюджетних установ.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 01.01.2016
року становила 691,5 тис. грн., по спеціальному фонду кредиторської
заборгованості немає.
Дебіторська заборгованість на звітну дату відсутня.
З резервного фонду районного бюджету спрямовано з початку цього
року – 37,0 тис. грн.
Начальник
фінансового управління

Всеволод Ватаманюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Третя сесія)
РІШЕННЯ
від 26 лютого 2016 року
селище Верховина
Про районну програму будівництва,
реконструкції та модернізації об»єктів
дорожньо- транспорної інфрструктури
Верховинського району до 2020 року
Розглянувши
самоврядування
реконструкції та
Верховинського

у відповідності до статті 43 Закону України « Про місцеве
в Україні»
районну
програму
будівництва,
модернізації об»єктів дорожньо-транспорної інфрструктури
району до 2020 року, районна рада
вирішила :

1. Затвердити районну програму будівництва, реконструкції та модернізації
об»єктів дорожньо-транспорної інфрструктури Верховинського району до
2020 року (додається).
2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання основних завдань
реалізації цієї програми.
3. Затвердити план заходів на виконання районної програми будівництва,
реконструкції
та
модернізації
об»єктів
дорожньо-транспорної
інфрструктури Верховинського району до 2020 року на 2016 рік
( додається).
4. Контроль за виконанням рішення покласти на пстійну комісію районної
ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, будівництва,
туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього господарства,
комунальної власності, розвитку малого і середнього бізнесу
(Ю.Ванджурак).
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

ПАСПОРТ
Районної програми
будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньотранспортної інфраструктури Верховинського району до 2020 року
1.Ініціатор розроблення програми - обласна державна адміністрація
2. Розробник програми (замовник) – управління житлово-комунального
господарства та будівництва районної державної адміністрації.
3.Термін реалізації Програми – з 2016 по 2020 роки.
4.Етапи фінансування Програми – щорічно.
5. Обсяги фінансування Програми ( 196 752,348 тис.грн.):
Прогнозні обсяги фінансування, тис. грн.
роки
Всього

у т. ч. за джерелами фінансування
державний місцеві бюджети
бюджет
всього, в
обласний
т.ч.:

селищний,
сільські

2016 -2020

196 752,348

85 750,000

111 002,348

107 405,900

3 596,448

у т.ч.
2016

37 102,348

12 900,000

24 202,348

23 612,900

589,448

2017

35 388,000

15 800,000

19 588,000

18 940,000

648,000

2018

38 533,000

17 600,000

20 933,000

20 220,000

713,000

2019

41 424,000

18 900,000

22 524,000

21 740,000

784,000

2020

44 305,000

20 550,000

23 755,000

22 893,000

862,000

6. Очікувані результати виконання Програми:
Виконання Програми дасть змогу значно поліпшити транспортноексплуатаційний стан існуючих автомобільних доріг району.
7. Термін проведення звітності:
Звіт про хід виконання Програми подається обласній раді щоквартально до
15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених
мети та завдань.
Замовник програми:
Управління житлово-комунального
господарства та будівництва
районної державної адміністрації

С.Лазорик_____________

Керівник програми:
Перший заступник голови
районної державної адміністрації

Я.Скуматчук___________

Загальні положення
Районна програма будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів
дорожньо-транспортної інфраструктури Верховинського району до 2020 року
спрямована на розв’язання соціально-економічних проблем району,
забезпечення динамічності розвитку економіки, зокрема через значне
поліпшення експлуатаційного стану об’єктів дорожньо-транспортної
інфраструктури району.
Програма розроблена на основі та в контексті цілей і пріоритетів
Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року,
затвердженої рішенням обласної ради від 17.10.2014 року № 1401-32/2014, а
також законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве
самоврядування в Україні».
Програма окреслює основні завдання і заходи щодо будівництва,
реконструкції
та
модернізації
об’єктів
дорожньо-транспортної
інфраструктури району до 2020 року з метою створення належних умов
праці, проживання, відпочинку і в кінцевому результаті, зростання добробуту
громадян.
Обґрунтування доцільності розроблення Програми
Однією з основних проблем, що стимулюють соціально-економічний
розвиток району, є незадовільний транспортно-експлуатаційний стан
автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури.
Недостатнє фінансування дорожньої галузі стало однією з основних
причин руйнування дорожньої інфраструктури.
З метою розв’язання наявних проблем основними напрямами
діяльності дорожнього господарства району є розвиток мережі
автомобільних доріг, поліпшення транспортно-експлуатаційного стану
існуючих автомобільних доріг, підвищення безпеки дорожнього руху та
екологічної
безпеки
автомобільних
доріг,
розвиток
дорожньої
інфраструктури та поліпшення інформаційного забезпечення учасників
дорожнього руху.
Мета Програми
Основною метою Програми є підвищення рівня добробуту населення за
рахунок стабільного економічного зростання, інноваційного оновлення
економіки, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій на покращення
техніко-економічного стану об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури
району.
Для цього передбачається здійснити ряд заходів щодо забезпечення їх
належного фінансування з державного та місцевих бюджетів, розбудувати та
модернізувати дорожньо-транспортну інфраструктуру району.
Шляхи і засоби виконання Програми
В основу проекту Програми покладено розв’язання проблем
підвищення матеріального добробуту населення, покращення умов життя та

створення можливостей для розвитку економіки району за рахунок
удосконалення транспортно-дорожньої інфраструктури, максимальне за діяння
потенційних можливостей регіону.
Протягом зазначеного періоду реалізації Програми для забезпечення
досягнення її мети передбачається:
- розбудова та модернізація транспортно-дорожньої інфраструктури
району;
- виконання комплексу робіт з ремонту та експлуатаційного утримання
існуючих автомобільних доріг;
- забезпечення постійного моніторингу стану мостів та їх ремонт, в
першу чергу аварійно небезпечних, з використанням залізобетонних ,
металевих конструкцій прольотних будов та інше.
Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів.
Сума коштів, необхідних для будівництва, реконструкції та
модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури району до 2020
року, складає 196 752,348 тис. грн., у тому числі: за рахунок державного
бюджету - 85 750,000 тис. грн., місцевих бюджетів – 111 002,348 тис. грн.
Кошти спрямовуються на будівництво, реконструкцію, капітальний і
поточний ремонти та утримання автомобільних доріг загального
користування державного і місцевого значення та комунальної власності.
Бюджетні
призначення
для
реалізації
заходів
Програми
передбачаються щорічно при формуванні місцевих бюджетів району,
виходячи з можливостей їх дохідної частини.
Виконавцями заходів Програми є Служба автомобільних доріг в
області, філія «Верховинська ДЕД», управління житлово-комунального
господарства та будівництва районної державної адміністрації та виконавчі
комітети селищної та сільських рад.
Очікувані результати
Реалізація заходів Програми сприятиме закріпленню позитивних
тенденцій економічного зростання у 2016-2020 роках, збалансованому
розвитку територій району, підвищенню інвестиційної привабливості
регіону, зокрема, завдяки поліпшенню експлуатаційного стану дорожньотранспортної інфраструктури, особливо в сільській місцевості, скоротить
кількість дорожньо-транспортних пригод.
Начальник управління житловокомунального господарства та будівництва
районної державної адміністрації

Святослав Лазорик

Погоджено:
Голова райдержадміністрації
_______________О.Лютий
«___»_____________ 2016 р.
Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування районної програми будівництва, реконструкції та модернізації
об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Верховинського району до 2020 року
№
п/п

1

Найменування заходу

Капітальний, поточний
ремонти та експлуатаційне
утримання автомобільних
доріг загального
користування, комунальної
форми власності

Виконавець

Районна
державна
адміністрація,
селищна та
сільські ради,
Філія
«Верховинська
ДЕД»

Термін
виконання

2016-2020

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.
в т.ч. за джерелами фінансування
роки
всього
державний обласний місцевий
бюджет
бюджет
бюджет
2016

37 102,348 12 900,000 23 612,90

589,448

2017

35 388,000 15 800,000

18940,00

648,000

2018

38 533,000 17 600,000

20220,00

713,000

2019

41 424,000 18 900,000

21740,00

784,000

2020

44 305,000 20 550,000

22893,00

862,000

Очікувальні
результати

Збереження
існуючої мережі
доріг загального
користування
місцевого та
державного
значення і
комунальних
доріг від
руйнування,
своєчасне
виконання
ямкового
ремонту,
покращення
експлуатаційного
стану доріг

Начальник управління житлово-комунального
господарства та будівництва
районної державної адміністрації

Святослав Лазорик

Погоджено:
Голова райдержадміністрації
_______________О.Лютий
«___»_____________ 2016 р.
Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування районної програми будівництва, реконструкції та
модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Верховинського району на 2016 рік
№
п/п

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.
в т.ч. за джерелами фінансування

Найменування завдання
всього

державний
бюджет

обласний
бюджет

місцевий
бюджет

37 102,348

12 900,000

23 612,90

589,448

2 500,000

1

капітальний ремонт автомобільної дороги
державного значення загального користування Р-62
Криворівня-Чернівці, км 0+000-16+600

2 500,000

2

капітальний ремонт автомобільної дороги
державного значення загального користування Р-24
Татарів-Кам'янець-Подільський,
капітальний ремонт автомобільної дороги
місцевого значення загального користування
С090201 Верховина-Обїзна, км 0+000-000+825

12 000,000

3

2 400,000

12000,000

2 400,000

4

5

6

7

8

9

капітальний ремонт автомобільної дороги
місцевого значення загального користування
С090202 Устеріки-Пробійнівка, км 0+000-29+525
капітальний ремонт автомобільної дороги
місцевого значення загального користування
С090203 Верхній Ясенів-Голови, км 0+000-10+312
капітальний ремонт автомобільної дороги
місцевого значення загального користування
С090205 Красноїлля-Замагора-Верховина, км
0+000-15+015
капітальний ремонт автомобільної дороги
00000+000-15+015
місцевого значення загального користування
С090206 Ільці-Буркут, км 0+000-32+948
капітальний ремонт автомобільної дороги
місцевого значення загального користування
С090209 Гринява-Голошино, км 0+000-11+558
Капітальні та поточні ремонти автомобільних доріг
комунальної форми власності

Начальник управління житлово-комунального
господарства та будівництва
районної державної адміністрації

2 355,000

1 400,000

955,800

4 514,600

2 500,000

2 014,600

2 180,100

1 200,000

980,100

4 692,400

2 500,000

2 192,400

5 870,000

400,000

5 470,000

589,448

589,448

Святослав Лазорик

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Третя сесія )
РІШЕННЯ
від 26 лютого 2016 року
селище Верховина
Про внесення змін до рішення
районної ради від 24.12.2015 року
«Про президію районної ради»
Відповідно до статей 43, 57
Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Положення про президію районної ради та
відповідно до протоколу другої сесії районної ради від 26 січня 2016 року,
районна рада
вирішила:
Внести до рішення районної ради від 24.12.2015 року «Про президію
районної ради» такі зміни:
1. Включити до складу президії районної ради:
Володимира Пугальського – голову депутатської фракції політичної
партії «Українська Народна Партія».
2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Третя сесія )
РІШЕННЯ
від 26 лютого 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 Президента України
Порошенка П.О., голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б., прем’єрміністра України Яценюка А.П., голови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Вовка
Д.В., Народних депутатів України Солов’я Ю.І., Рибака І.П., Довбенка М.В.,
Матвієнка А.С., Шкварилюка В.В., Дерев’янка Ю.Б., Бабія Ю.Ю. щодо
оплати за електроенергію (додається).
2. Рекомендувати Путильській районній раді Чернівецької області,
Воловецькій районній раді, Рахівській районній раді Закарпатської області,
Турківській районній раді, Сколівській районній раді Львівської області,
Косівській районній раді Івано-Франківської області, Яремчанській міській
раді підтримати дане звернення.
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

Президенту України
Порошенку П.О.
Голові Верховної Ради України
Гройсману В.Б
Прем’єр-міністру України
Яценюку А.П.
Голові Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних
послуг Вовку Д.В.
ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Верховинської районної ради, глибоко стурбовані значним
подорожчанням тарифу на електроенергію.
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, затвердила нові тарифи на електроенергію для
населення з 1 березня цього року, в результаті чого середній тариф зріс на
25 %. Нагадаємо, що це третє за рахунком зростання тарифу, на черзі – ще
два – з 1 вересня 2016 року та з 1 березня 2017 року.
Запровадження нових тарифів та зростання цін на електроенергію
призводить до переходу значної кількості населення з межі
малозабезпеченості на межу виживання. Ми вважаємо, що тарифи мають
бути ринковими та окупними для підприємств житлово-комунального
господарства та, водночас, доступними для населення. Підвищення вартості
електроенергії має відбуватися одночасно із впровадженням заходів,
спрямованих на підняття рівня життя українців. Можливо, коли приймалася
Постанова НКРЕКП № 220 від 26 лютого 2015 року «Про встановлення
тарифів на електроенергію, що відпускається населенню» уряд мав на меті
вжити заходи щодо підвищення добробуту населення. Однак цього не
сталося.
Особливо несправедливим і недоцільним є застосування Постанови
НКРЕКП № 220 від 26 лютого 2015 року «Про встановлення тарифів на
електроенергію, що відпускається населенню» для негазифікованих
населених пунктів України. В даній Постанові зовсім не враховано проблем
громадян нашого району, який є найвисокогірнішим в Україні.
Протягом останніх років органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування регіону здійснювались заходи щодо сприяння переведення
об»єктів соціальної сфери та населення на екологічно чисті джерела

енергозабезпечення. Населення району для задоволення комунальнопобутових та санітарно-гігієнічних потреб, не маючи можливості
користуватись газом, оскільки регіон не газифікований, стало широко
застосовувати електроенергію.
Тільки в повністю не газифікованих Рахівському районі Закарпатської
області проживає 120 тис. чоловік, Верховинському районі ІваноФранківської області – 30 тис. чоловік, Путильському районі Чернівецької
області – 25 тис. чоловік. З урахуванням частково газифікованих
Косівського, Коломийського, Надвірнянського районів Івано-Франківської
області, Вижницького району Чернівецької області, Воловецького району
Закарпатської області, Сколівського, Турківського районів Львівської
області, Яремчанської міської ради мова йде про не менш, як 400 тисяч
жителів.
Вищезазначена Постанова ставить у безвихідь цих людей, так як
мізерні заробітки не дають змоги не те, що сплачувати за електроенергію по
нових тарифах, але й взагалі ставлять під сумнів можливість використання
електроенергії для опалення. Збільшення в рази тарифів на електроенергію
поставило за межу виживання населення Верховинського району. Вважаємо,
що нові тарифи є несправедливими та неспіврозмірними з доходами жителів
району.
Звертаємося до вас з проханням зважити на всю складність ситуації, що
викликана різким підняттям тарифів на електроенергію, і прийняти
відповідні рішення – змінити тарифну політику в державі щодо вартості
електроенергії для населення, особливо для населення, яке проживає у не
газифікованих населених пунктах, на які поширюється дія Закону України
«Про статус гірських населених пунктів в Україні».
З метою нормалізації тарифної політики і упередження соціальної
напруги просимо Вас вжити такі заходи:
а) скасувати постанову НКРЕКП № 220 від 26 лютого 2015 року «Про
встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню»;
б) встановити пільговий тариф на електроенергію для населення, яке
проживає в будинках, не газифікованих природним газом ( у тому числі в
сільській місцевості);
в) забезпечити прозоре та публічне встановлення тарифів за участю
експертів та громадськості.
Прийнято на третій сесії Верховинської
районної ради сьомого демократичного
скликання 26 лютого 2016 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Третя сесія)
РІШЕННЯ
від 26 лютого 2016 року
селище Верховина
Про внесення змін та доповнень до
Статуту районного радіомовлення
«Вісті Верховини»
Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», рішення районної ради від 15 липня 2015
року «Про затвердження Положення про порядок призначення та
звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, що належать
до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Верховинського
району», розглянувши лист районного радіомовлення «Вісті Верховини»
від 22.02.2016 року про внесення доповнень до Статуту районного
радіомовлення «Вісті Верховини», районна рада
вирішила:
1. Внести до Статуту районного радіомовлення «Вісті Верховини» такі
доповнення:
Розділ 5 «Редакційна рада».
5.1. Редакційна рада – дорадчий орган управління діяльністю
редакцією, який формується у складі чотирьох чоловік.
5.2. Половина складу редакційної ради призначається засновником, а
половина обирається творчим колективом редакції.
5.3. На редакційну раду покладається:
- контроль за дотриманням працівниками редакційного Статуту;
- контроль за дотриманням прав колективу редакції, вимог щодо
заборони цензури та втручання у творчу діяльність редакції.
5.4. Директор радіомовлення скликає засідання редакційної ради не
рідше, ніж два рази на рік.
5.5. Рішення редакційної ради приймається шляхом відкритого
голосування простою більшістю голосів.

5.6.Рішення редакційної ради набирає чинності після його підписання
директором редакції районного радіо.
2. Викласти пункт 4.3. Статуту районного радіомовлення
«Вісті
Верховини» в наступній редакції:
«Директор районного радіомовлення «Вісті Верховини» призначається
та звільняється з посади за рішенням засновника у відповідності до
Положення про порядок призначення та звільнення з посад керівників
підприємств, установ, закладів, що належать до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ Верховинського району,
затвердженого рішенням районної ради від 15 липня 2015 року".
3. Директору районного радіомовлення «Вісті Верховини» (О. Клим)
в місячний термін здійснити державну реєстрацію доповнень до
Статуту.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради Івана Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Третя сесія)
РІШЕННЯ
від 26 лютого 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 р. «Про внесення змін до рішення районної
ради «Про районний бюджет на 2016 рік» і враховуючи рекомендації
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і податків,
протокол № 10, від 23.02.2016 року, районна рада
вирішила:
1. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів, що склався на
01.01.2016 року по загальному фонду районного бюджету в сумі 377000
гривень головним розпорядникам коштів районного бюджету:
1.1 Відділу освіти – 189000 гривень за КФКВ 070201 КЕКВ 2230 –
161000 гривень (харчування дітей пільгових категорій), за КФКВ 150101
КЕКВ 3132 – 28000 гривень для проведення співфінансування проектів та
програм розвитку місцевого самоврядування Верховинської селищної ради –
15000 гривень та Перехресненської сільської ради – 13000 гривень,
передавши їх до спеціального фонду (бюджету розвитку);
1.2 Районній раді –110000 гривень на фінансування Районної програми
підтримки учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у
складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які
залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в
районах її проведення, воїни ОУН-УПА та учасники бойових дій на території
інших держав на 2016 рік;

1.3
Фінансовому управлінню райдержадміністрації – 60000
гривень, передавши їх до спеціального фонду (бюджету розвитку) на
реалізацію заходів Програми соціально-економічного розвитку сільських
населених пунктів району за КФКВ 250380 КЕКВ 3220 Стебнівському
сільському бюджету на проведення співфінансування проектів та програм
розвитку місцевого самоврядування.
1.4
Відділу культури і мистецтв –18000 гривень за КФКВ 150101
КЕКВ 3132 для проведення співфінансування проекту та програми розвитку
місцевого самоврядування Замагірської сільської ради, передавши їх до
спеціального фонду (бюджету розвитку);
2. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів, що склався на
01.01.2016 року по медичній субвенції в сумі 459356,96 гривень головному
розпоряднику коштів районного бюджету районній державній адміністрації
за КФКВ 080101 КЕКВ 2210 – 42486,96 гривень (придбання медичного
обладнання та комплектуючих до нього), КЕКВ 3110 – 416870 гривень
(придбання медичного обладнання - 320120 гривень, комп’ютерної техніки
– 82000 гривень, насоса та міні електростанції – 14750 гривень), передавши
їх до спеціального фонду (бюджету розвитку);
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації
(В.Ватаманюк) здійснити фінансування коштів після погодження переліку
заходів з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів і
податків (О.Спріянчук ).
4. 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
(Третя сесія)
РІШЕННЯ
від 26 лютого 2016 року
селище Верховина
Про виконання рішення районної
ради від 24.12.2015 року «Про
депутатський запит В. Мицканюка»
Районна рада
вирішила:
1. Інформації про об»єми лісозаготівельних робіт, об»єми продажу
необробленої деревини та реалізацію необробленої деревини за 2015 рік ДП
«Верховинське лісове господарство» (Александров О. В.), ДП «Гринявське
лісове господарство» (Стефанюк Р. П.), Верховинського районного лісгоспу
(Маковійчук Ю. В.) взяти до уваги (додається).
2. Рішення районної ради від 24.12.2015 року «Про депутатський запит
В. Мицканюка» зняти з контролю.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Третя сесія )
РІШЕННЯ
від 26 лютого 2016 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
Відповідно до частини 7,8 до 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 Президента України Петра
Порошенка, Голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана,
Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка, Міністра аграрної політика і
продовольства Павленка О.М., голови Держлісагенства Ковальчука О.П.,
Народного депутата України Солов’я Ю.І. щодо недопущення реформи
лісової галузі у концепції задекларованій Держлісагенством, яким
передбачено створення єдиного лісогосподарського підприємства України
(додається).
2. Звернення надіслати Асоціації органів місцевого самоврядування,
Косівській районній раді, Рожнятівській районній раді Івано-Франківської
області, Путильській районній раді Чернівецької області, Воловецькій
районній раді, Рахівській районній раді Закарпатської області, Турківській
районній раді, Сколівській районній раді Львівської області з метою
підтримки даного звернення.
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 І.Маківничука.
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Президенту України
Порошенку П. О.
Голові Верховної Ради
Гройсману В. Б.
Прем єр –Міністру України
Яценюку А. П.
Міністру аграрної політики
і продовольства
Павленку О. М.
Голові Держлісагенства
Ковальчуку О. П.
Народному депутату
України Солов»ю Ю. І.
Звернення

Верховинський район - високогірний, 79 відсотків території вкрито
лісами, і з цим пов»язана століттями сформована господарська діяльність
жителів району.
Громадськість району глибоко стривожена
непродуманими,
економічно та юридично необгрунтованими напрямками реформування
лісової галузі ,задекларованої головою Держлісагенства та схваленої
колегією Мінагрополітики, де передбачаєтся ліквідація усіх лісгоспів як
юридичних осіб і на базі існуючих
лісогосподарських підприємств
створення єдиного господарського
суб»єкта з централізацією усіх
фінансових надходжень, монополізацією права на реалізацію продукції
лісу та послуг, що, до речі, суперечить курсу на децентралізацію влади.
Внаслідок таких непродуманих дій прибуткова галузь поставлена у
невизначеність.
Ніякого роз»яснення щодо створення цього «мегалісгоспу» немає, є
тільки єдине – це буде єдиний державний механізм, один фінансовий
рахунок, на який будуть надходити кошти, а звідти вже будуть
розподілятись на заробітну плату, паливно-мастильні матеріали та інші
потреби. Виходить, одні будуть заробляти гроші, інші - ними
розпоряджатися.
Усі податки, відрахування не залишаться в районі, а
отже, територіальні громади будуть позбавлені фінансового забезпечення.
Також вважаємо помилковим рішення щодо підпорядкування
комунальних лісогосподарських підприємств Держлісагенству. Цей захід не

відповідає національній концепції реформування системи державного
управління, котра спрямована на передачу повноважень на місцевий рівень.
Окрім того, підпорядкування комунальних лісогосподарських підприємств
Держлісагенству сприятиме посиленню монополізму на ринку лісових
ресурсів та порушенню принципу плюралізму форм власності на ліси і
призведе до соціальної напруги у звязку з неможливістю забезпечити
жителів району лісом для будівництва житлових будинків та осель паливними дровами.
Ми повинні реформувати галузь, вивчаючи досвід передових країн
світу – Австрії, Болгарії, інших держав, які добре господарюють у лісах. В
Україні повинна існувати інституційна база для рівноправного
функціонування державної, комунальної та приватної форм власності на
ліси.
Тому просимо Вас прислухатися до професійної лісничої спільноти та
громадскості, не допустити проведення економічно та юридично не
обгрунтованих реформ, які приведуть до повної руйнації галузі і нашого
району. Треба надати право лісівничому та експертному загалу
відпрацювати вибір моделі реформування з врахуванням усіх можливих
ризиків, врахування потреб гірських, залежних від лісової галузі, районів.
Ми не маємо права знищити лісогосподарські підприємства, їхні
трудові колективи, місцеві деревообробні підприємства. Гуцули –верховинці
з покоління в покоління передають любов до природи, лісу, бережно і
раціонально вміють використовувати деревину, і тому Ви не маєте права
забрати в нас можливість впливати на лісосподарську діяльність,
використання побічної сировини, яка є в лісах і повинна використовуватися
для забезпечення потреб горян.

Прийнято на третій сесії Верховинської
районної ради сьомого демократичного
скликання 26 лютого 2016 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Третя сесія)
РІШЕННЯ
від 26 лютого 2016 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
Відповідно до частин 7, 8 статті 49 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та статті 19 Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад», районна рада
вирішила:
1.Схвалити звернення до Президента України Порошенка П. О.,
Прем’єр-міністра України Яценюка А.П., Голови Верховної Ради України
Гройсмана В.Б. щодо ліквідації управлінь, відділів та відділень центральних
органів виконавчої влади у Верховинському районі ( додається).
2. Направити рішення районної ради Народному депутату України
Солов’ю Ю. І., Народному депутату України Довбенку М.В.,Народному
депутату України Матвієнку А.С., Народному депутату України
Шкварилюку В.В., Народному депутату України Дерев’янку Ю.Б., Народному
депутату України БабіюЮ.Ю., Народному депутату України Рибаку І.П., Голові
Івано-Франківської обласної державної адміністрації Гончаруку О.Р., Голові ІваноФранківської обласної ради Сичу О.М., Асоціації органів місцевого

самоврядування регіону Гуцульщини з метою підтримки даного звернення.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І.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.

Звернення
Ми, депутати Верховинської районної ради, обурені тим, що з 2014
року почалося планомірне знищення Верховинського району. Під
виглядом адміністративної реформи та реорганізації закриваються районні
управління відділи та відділення. За останній рік ліквідовано РВ УМВС
України у Верховинському районі, відділення Держсанепідслужби у
Верховинському районі, Верховинське контрольно-ревізійне управління,
Верховинську районну прокуратуру, в найближчий час планується
ліквідувати управління Пенсійного фонду України у Верховинському
районі, управління юстиції у Верховинському районі, Державну
податкову інспекцію у Верховинському районі, Верховинську
міжрайонну виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, відділ статистики в Верховинському
районі.
Прикордонний
Верховинський
район
розташований
в
найвисокогірнішій частині України, повністю підлягає під дію Закону
України «Про статус гірських населених пунктів в Україні». Район є одним з
найбільших за територією в області, з віддаленими та важкодоступними
населеними пунктами. Значна кількість жителів проживає в присілках на
відстані 12- 15 км від центральних садиб, з якими ускладнене автомобільне
сполучення. В селищі, 42 селах та 41 присілку проживає 29,6 тисяч
населення, а в туристичний сезон ця кількість потроюється. В результаті
ліквідації управлінь, відділів та відділень центральних органів виконавчої
влади у Верховинському районі та незначна кількість працівників з
обмеженими функціональними обов’язками не зможе забезпечити реалізацію
прав і свобод громадян, а також надання їм широкого кола державних, в тому
числі управлінських послуг, передбачених чинним законодавством. Жителі
Верховинського району вже змушені для вирішення своїх нагальних питань
їхати за 30-70 кілометрів. Така реалізація адміністративної реформи
суперечить основним засадам Європейської хартії місцевого самоврядування
та концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 1 квітня 2014 р., які вимагають надання установами та
організаціями високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та

інших послуг на відповідних територіях. Складається враження, що органи
державної влади дбають лише про економію коштів, і ця економія
здійснюється за рахунок жителів високогірних районів, які й так потерпають
від складних природніх умов. Верховинська районна рада вимагає зупинити
знищення Верховинського району та припинити ліквідацію управління
Пенсійного фонду України у Верховинському районі, управління юстиції у
Верховинському
районі,
Державної
податкової
інспекції
у
Верховинському районі, Верховинської міжрайонної виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,
відділу статистики в Верховинському районі та відновити Верховинський
відділ поліції, відділення Держсанепідслужби у Верховинському районі,
Верховинське контрольно-ревізійне управління та Верховинську районну
прокуратуру.

Прийнято
на
третій
сесії
Верховинської районної ради
VIІ демократичного скликання
26 лютого 2016 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Третя сесія)
РІШЕННЯ
від 26 лютого 2016 року
селище Верховина
Про внесення змін до рішення
районної ради від 19.11.2015 року
«Про обрання складу постійних
комісій районної ради»
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 43, статті 47 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
вирішила:
1. Внести до рішення районної ради від 19.11.2015 року «Про обрання
складу постійних комісій районної ради» наступні зміни:
1.1. Вивести депутата районної ради Федорчука Юрія Юрійовича зі
складу 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;
1.2. Вивести депутата районної ради Сумарук Іру Петрівну зі складу
постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, соціального
захисту населення та пенсійного забезпечення;
1.3. Вивести депутата районної ради Соломійчук Ольгу Василівну зі
складу постійної комісії районної ради з питань децентралізації влади,
адміністративно-територіальної реформи, органів місцевого самоврядування,
мандатна, депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини,
законності та правопорядку;
1.4. Обрати депутата районної ради Пугальського Володимира
Оттовича секретарем постійної комісії районної ради з питань охорони
здоров’я, соціального захисту населення та пенсійного забезпечення;
1.5. Обрати депутата районної ради Савчук Людмилу Іванівну
секретарем постійної комісії районної ради з питань децентралізації влади,
адміністративно-територіальної реформи, органів місцевого самоврядування,

мандатна, депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини,
законності та правопорядку;
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
голови районної ради І.Маківничука.
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Третя сесія)
РІШЕННЯ
від 26 лютого 2016 року
селище Верховина
Про внесення змін до рішення
районної ради від 24.12.2015 року
«Про затвердження районних програм»
Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», та у зв’язку із утворенням постійної комісії районної ради з питань
захисту прав учасників і ветеранів антитерористичної операції на сході
України та їх сімей, районна рада
вирішила
1.
Внести зміни до рішення районної ради від 24.12.2015 року «Про
затвердження районних програм»:
Виключити з переліку програм, які фінансуються з районного
бюджету в 2016 році, районну програму підтримки учасників бойових дій,
осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що
утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції в районах її проведення на 2016 рік.
Внести до переліку програм, які фінансуються з районного
бюджету в 2016 році , програму районної ради з підтримки учасників
бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих
формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та
територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення,
воїни ОУН-УПА та учасники бойових дій на території інших держав на 2016
рік.
2.
Залишкові кошти, які були передбачені на фінансування районної
програми підтримки учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи
перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту

незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших
громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній
операції в районах її проведення на 2016 рік спрямувати на фінансування
районної програми підтримки учасників бойових дій, осіб, які перебувають
чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших
громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній
операції в районах її проведення, воїни ОУН-УПА та учасники бойових дій
на території інших держав на 2016 рік.
3.
Фінансовому управлінню районної державної адміністрації
забезпечити фінансування районної програми підтримки учасників бойових
дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань,
що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції в районах її проведення, воїни ОУНУПА та учасники бойових дій на території інших держав на 2016 рік.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
голови районної ради І.Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Третя сесія)
РІШЕННЯ
від 26 лютого 2016 року
селище Верховина
Про внесення змін та доповнень
до Регламенту районної ради
Керуючись пунктом 5 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», та у зв'язку з внесенням змін до статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо поіменних
голосувань, з метою приведення Регламенту районної ради у відповідність
чинному законодавству районна рада
вирішила:
1. Внести зміни та доповнення до Регламенту районної ради,
затвердженого рішенням районної ради від 24 грудня 2015 року:
1.1. Пункт 2.8.3. викласти у новій редакції:
Лічильна комісія сесії проводить підрахунок голосів депутатів, поданих
за рішення сесії. Підрахунок голосів депутатів при поіменному голосуванні
здійснюється шляхом внесення результатів голосування до протоколу
поіменного голосування. Виконавчий апарат районної ради надає лічильній
комісії необхідну кількість бланків протоколів поіменного голосування.
Члени лічильної комісії проводять підрахунок голосів з
обговорюваного питання по голосуванню депутата - «за», «проти»,
«утримуюсь». Напроти прізвища кожного депутата у розділі «Результат»
голова лічильної комісії або особа яка виконує обов’язки голови комісії
відображає результат її голосування. Напроти прізвища осіб, які присутні на
пленарному засіданні, але не взяли участі у голосуванні, голова лічильної
комісії або особа що виконує обов’язки голови комісії робить відмітку «не
взяв участі у голосуванні», а напроти прізвища осіб, які відсутні на
пленарному засіданні, робить відмітку «відсутній». Протокол результатів
голосування з вказівкою дати проведення пленарного засідання, номеру сесії,

питання, з якого проводилось голосування, та кількості осіб, що
проголосували «за», «проти», «утримуюсь», а також осіб, які не взяли участі
у голосуванні та осіб, які відсутні на пленарному засіданні, підписується
головою або особою яка виконує обов’язки голови та членами лічильної
комісії та подається до виконавчого апарату районної ради після закінчення
пленарного засідання сесії в день її проведення.
У період пленарного засідання, при необхідності, лічильна комісія сесії
проводить перереєстрацію депутатів, що беруть участь у роботі сесії.
1.2. Абзац перший пункту 2.9.4. викласти у такій редакції:
Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням або
таємним голосуванням у відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні». Протоколи результатів поіменного голосування
підлягають обов'язковому оприлюдненню на веб-сайті районної ради, які
розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого
строку. Результати поіменного голосування надаються за запитом відповідно
до Закону України «Про доступ до публічної інформації» і є невід’ємною
частиною протоколу сесії ради.
2. Затвердити Протокол поіменного голосування, що додається.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань децентралізації влади, адміністративнотериторіальної реформи, органів місцевого самоврядування, мандатна,
депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, законності
та правопорядку (Я. Кікінчук).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням ІІІ сесії районної
ради VІІ демократичного
скликання
від 26 лютого 2016 року
Протокол
Поіменного голосування _______ сесії районної ради VII демократичного скликання з
питання
1.
____________________________________________________________________________
(згідно порядку денного)

від ________________201__ року

смт
Верховина

Режим голосування: Рiшення: >50% мандатiв
Обрано – 34
Зареєстровано – ________
_____________________________

Результат голосування:
(Рішення прийнято / не прийнято)

За –
________
Проти –
________
Утримались – ________
Не взяли участь у голосуванні -_________
Відсутні – __________
№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Фракція

Результат
(«за», «проти», «утримався», «не взяв
участі в голосуванні», «відсутній»)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Нечай Михайло Михайлович
Жичицький Роман Михайлович
Лютий Олег Валерійович
Маротчак Василь Юрійович
Савчук Людмила Іванівна
Уршеджук Світлана Ярославівна
Федорчук Юрій Юрійович
Мицканюк Володимир Васильович
Ванджурак Юрій Іванович
Демидюк Василь Миколайович
Коман Василь Миколайович
Кравець Василина Танасіївна
Федюк Василь Танасійович
Шкіндюк Іван Юрійович
Зеленчук Василь Іванович
Глушко Василь Іванович
Зеленчук Михайло Васильович
Маківничук Іван Михайлович
Соломійчук Ольга Василівна
Кікінчук Галина Миколаївна
Мартищук Марія Фоківна
Сапріянчук Ольга Петрівна
Філипчук Юрій Юрійович
Рибенчук Микола Васильович
Сумарук Володимир Іванович
Сухарчук Андрій Михайлович
Пугальський Володимир Оттович
Жикаляк Микола Миколайович
Кікінчук Ярослав Миколайович

«Солідарність»
«Солідарність»
«Солідарність»
«Солідарність»
«Солідарність»
«Солідарність»
«Солідарність»
ВО «Батьківщина»
ВО «Батьківщина»
ВО «Батьківщина»
ВО «Батьківщина»
ВО «Батьківщина»
ВО «Батьківщина»
ВО «Батьківщина»
ВО «Свобода»
ВО «Свобода»
ВО «Свобода»
ВО «Свобода»
«ВОЛЯ»
«ВОЛЯ»
«ВОЛЯ»
«ВОЛЯ»
«УКРОП»
«УКРОП»
«УКРОП»
«УКРОП»
«УНП»
«УНП»
«УНП»

30.
31.
32.
33.
34.

Філипчук Дмитро Іванович
Ватаманюк Всеволод Дмитрович
Сумарук Іра Петрівна
Чубатько Оксана Степанівна
Якуб’як Руслан Васильович

Голова лічильної комісії :
Члени лічильної комісії:

«УНП»
Позафракційні
Позафракційні
Позафракційні
Позафракційні

Прізвище, ім’я, по батькові
Прізвище, ім’я, по батькові

підпис
підпис

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Третя сесія)
РІШЕННЯ
від 26 лютого 2016 року
селище Верховина
Про обрання складу постійної
комісії районної ради
Відповідно до статей 43, 47 Закону
самоврядування в Україні» районна рада

України

«Про

місцеве

вирішила:
1. Обрати до складу постійної комісії районної ради з питань захисту
прав учасників і ветеранів антитерористичної операції на сході України та їх
сімей депутатів районної ради:
-

Соломійчук Ольга Василівна - голова комісії;
Федорчук Юрій Юрійович - заступник голови комісії;
Сумарук Іра Петрівна - секретар комісії.

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

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Третя сесія)
РІШЕННЯ
від 26 лютого 2016 року
селище Верховина
Про внесення доповнення до Положення
про постійні комісії Верховинської районної
ради VII демократичного скликання
затвердженого рішенням районної ради
від 24.12.2015 року «Про Положення
про постійні комісії районної ради»
Відповідно до частини 15 статті 47 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та враховуючи рішення районної ради від
26.01.2016 року «Про утворення постійної комісії районної ради» районна
рада
вирішила:
1. Доповнити ІІІ розділ Положення про постійні комісії Верховинської
районної ради VII демократичного скликання затвердженого рішенням
районної ради від 24.12.2015 року «Про Положення про постійні комісії
районної ради» наступним пунктом:
3.6. Повноваження постійної комісії районної ради з питань захисту
прав учасників і ветеранів антитерористичної операції на сході України
та їх сімей
Комісія за дорученням районної ради, голови районної ради, заступника
голови районної ради або за власною ініціативою:
1) розглядає проекти рішень районної ради щодо охорони здоров’я,
праці та зайнятості і соціального захисту учасників, ветеранів АТО та їхніх
родин, проводить вивчення відповідних питань, подає висновки і
рекомендації;
2) розглядає проекти рішень ради, вносить пропозиції і контролює
питання щодо раціонального використання коштів районного бюджету, які
спрямовані на фінансування, програм призначених для учасників, ветеранів

АТО та їхніх родин, залучення додаткових, у тому числі інвестиційних,
джерел фінансування;
3) розглядає проекти рішення районної ради про створення,
фінансування та діяльність на території Верховинського району мережі
реабілітаційних центрів і центрів соціальної адаптації для учасників АТО;
4) розглядає програми щодо розвитку матеріально-технічної бази
реабілітаційних центрів і центрів соціальної адаптації для учасників АТО та
інших установ області.
5) подає для узагальнення постійній комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів і податків пропозиції щодо внесення змін та доповнень до
районного бюджету;
6) взаємодіє із громадськими організаціями у межах своїх повноважень;
7) спільно із постійною комісією з питань охорони здоров’я, соціального
захисту населення та пенсійного забезпечення вивчає та заслуховує питання
щодо реабілітації та медичної допомоги учасникам та ветеранам АТО;
8) Сприяє:
– залученню для виконання соціальних програм направлених на роботу з
учасниками, ветеранами АТО та їхніми родинами громадських і благодійних
організацій, спонсорів і меценатів;
– встановленню зв’язків, обміну досвідом з радами, громадськими
організаціями медичного та соціального напрямків областей і міст України, а
також інших держав, пов’язаних з питаннями, що стосуються учасників,
ветеранів АТО та їхніх родин;
9) Вносить свої пропозиції районній раді та контролює виконання
рішень ради з питань:
– пов’язаних з покращенням соціального захисту учасників, ветеранів
АТО та їхніх родин;
– охорони здоров’я та реабілітації учасників, ветеранів АТО та їхніх
родин;
– освіти та перекваліфікації учасників, ветеранів АТО та їхніх родин;
– житлового та земельного забезпечення учасників, ветеранів АТО та
їхніх родин;
– дозвілля та творчої, духовної реалізації учасників, ветеранів АТО та
їхніх родин;
10) подає рекомендації районній раді та районній державній
адміністрації про утворення фондів соціальної допомоги учасникам,
ветеранам АТО та їхнім родинам, порядок і умови використання коштів цих
фондів;
11) подає пропозиції щодо надання учасникам, ветеранам АТО та їхнім
родинам грошових виплат (пенсій, допомог, одноразових виплат),
забезпечення медикаментами, технічними та іншими засобами;
– проводить спільні та виїзні засідання з іншими постійними комісіями,
відділами та управліннями районної державної адміністрації, громадськими
організаціями, при необхідності за результатами засідань вносить пропозиції
на сесію районної ради;

12) контролює в межах повноважень застосування Законів України,
нормативних документів державної виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування з питань захисту прав учасників і ветеранів
антитерористичної операції, членів їх сімей;
13) контролює належне та своєчасне виконання рішень районної ради з
питань компетенції комісії;
14) контролює використання коштів районного бюджету, спрямованих
на реалізацію програм призначених для учасників, ветеранів АТО та їхніх
родин;
15) контролює роботу органів виконавчої влади з питань учасників,
ветеранів АТО та їхніх родин, вживає заходів щодо сприяння реалізації
програм, спрямованих на покращення соціального захисту учасників,
ветеранів АТО та їхніх родин, проводить конференції, круглі столи та наради
з цих питань.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову
постійної комісії районної ради з питань захисту прав учасників і ветеранів
антитерористичної операції на сході України та їх сімей.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

