
                                                                                                                                            проект 

                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Сьома сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від _________________ 2017 року 

селище Верховина 

Про перейменування 

сільської ради 

 

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

Україні», розглянувши подання Головівської сільської ради, рішення 

Головівської сільської ради від 25.12.2016 «Про перейменування 

Головівської сільської ради на Голівську сільську раду» керуючись Указом  

Президії Верховної Ради Української РСР «Про порядок вирішення питань 

адміністративно-територіального устрою Української РСР», враховуючи 

рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціально-

економічного розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, 

сільського і дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку 

малого та середнього бізнесу, районна рада 

вирішила: 

1. Підтримати рішення Головівської сільської ради, Верховинського 

району, Івано-Франківської області про зміну назви сільської ради з 

Головівської на Голівську. 

2. Підняти клопотання перед Івано-Франківською  обласною радою про 

перейменування Головівської сільської ради на Голівську сільську раду, 

Верховинського району, Івано-Франківської області  

3.Контроль за виконанням рішення покласти заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

Голова районної ради                     Іван Шкіндюк 

 

   



                                                                                                                                            проект 

                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Сьома сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від _________________ 2017 року 

селище Верховина 

Про затвердження Угоди про 

двосторонню співпрацю між 

Верховинською районною радою та 

Мишьленіцким повітом Малопольського 

воєводства Республіки Польща 

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Угоди між Урядом України та Урядом 

Республіки Польща «Про міжрегіональне співробітництво» від 24 травня 

1993 року, враховуючи підсумки офіційного візиту делегації Мишьленіцкого 

повіту Малопольського воєводства  Республіки Польща до Верховинського 

району, районна рада 

вирішила: 

1. Затвердити Угоду про двосторонню співпрацю між Верховинською 

районною радою та Мишьленіцким повітом Малопольського воєводства 

Республіки Польща, підписаної у селищі Верховина 18 січня 2017 року 

(додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

Голова районної ради                     Іван Шкіндюк 

 

   



                                                                                                                                              проект 

                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Сьома сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від __ ____________ 2017 року 

селище Верховина 

Про підтримку звернення 

Долинської районної ради 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада 

вирішила: 

 

1. Підтримати звернення Долинської районної ради щодо 

справедливого вирішення питання тарифу на пасажирські перевезення 

(додається). 

2. Надіслати аналогічне звернення депутатів Верховинської 

районної ради до Прем’єр-міністра України В. Гройсмана, Міністерства 

інфраструктури України, Антимонопольного Комітету України та до Івано-

Франківської обласної державної адміністрації. 

3.  Контроль за виконання рішення покласти на заступника голови 

районної ради І. Маківничука. 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                 Іван Шкіндюк 
 

 

   



Прем’єр-міністру України  

Міністерству інфраструктури України,  

Антимонопольному Комітету України  

Івано-Франківській обласній державній 

адміністрації 

Суттєве подорожчання вартості проїзду на автобусних маршрутах 
загального користування приміського сполучення викликало обурення у 
жителів Верховинського району. Підняття тарифів відбулося без належного 
громадського та фахового обговорення їх економічної обґрунтованості, а 
також без проведення належного аудиту фінансово - господарського стану 
перевізників. Питання підвищення тарифів на проїзд у громадському 
транспорті має відбуватись обґрунтовано з обов’язковим залученням 

фахового експертно- аналітичного середовища. 

Депутати повністю поділяють занепокоєність людей щодо підвищення 
цін на проїзд, адже транспорт - це далеко не єдина сфера, що змушує 
«затягувати пояс». Будь-яка зміна тарифу має бути обґрунтованою і 
зрозумілою для мешканців району. 

Максимальний тариф на проїзд встановлювався обласною державною 
адміністрацією, однак, на даний час державні адміністрації це питання не 
регулюють, посилаючись на вилучення з додатку до постанови Кабінету 
Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 пункту щодо встановлення 
обласними державними адміністраціями тарифів на перевезення пасажирів. 

Єдиним законодавчим актом у сфері регулювання тарифів є Методика 

розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, 

затверджена наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 

17.11.2009р. № 1175. Вона містить формулу, за якою має розраховуватися 

тариф. Однак, Методика ситуацію не рятує. По-перше, вона носить 

рекомендаційний характер. По-друге, у формулі дільником є «транспортна 

робота на маршруті», тобто запланована кількість пасажирів, помножена на 

середню протяжність поїздки. Немає сенсу вивчати об’єктивні показники 

витрат перевізника, якщо потрібна цифра тарифу, адже достатньо підставити 

будь-яку кількість пасажирів у формулу і вона ж є запланована! Тому і 

виходить, що ціна проїзду дійсно вільно встановлюється перевізником. Крім 

цього, доступ на ринок перевезень обмежений ліцензією та конкурсним 

відбором, тому кожен із перевізників здійснює перевезення не побоюючись 

конкуренції. Якби вона існувала, то й ціна проїзду була б конкурентною. Це 

дало б можливість знайти «золоту середину» між платоспроможністю 

пасажирів та вимогами перевізника. Оскільки конкуренція на маршрутах 

відсутня, то і ціна диктується тільки другим чинником - вимогами 

перевізника. 
Не дивлячись на пояснення перевізників, залишається багато питань і 

сумнівів, щодо обґрунтованості підняття тарифів. Не зрозумілим є процес 

підрахунку прибутку перевізників. Крім цього, зважаючи на відсутність 



покращення якості надання послуг перевізниками району та суттєвим 

здорожчанням життя, ми, вважаємо, що підняття існуючих, економічно не 
обґрунтованих тарифів на перевезення пасажирів є недоцільним. Ціллю та 
завданням державного регулювання повинно бути забезпечення отримання 
населенням більш якісних послуг з перевезення пасажирів, а не потакання 
фінансовим інтересам зацікавлених осіб - перевізників. 

З огляду на вищенаведене депутатський корпус Верховинської 
районної ради вважає за необхідне довести до керівництва держави 
інформацію про постійно зростаючий стан соціальної напруги та 
невдоволення жителів району, що може призвести до неконтрольованої 
ситуації. 

Ми звертаємось з вимогою переглянути формування цінової політики 

на пасажирські перевезення, вилучити з них необгрунтовані складові з метою 
зменшення фінансового навантаження на сімейні бюджети громадян, 
забезпечення соціально справедливих цін на проїзд для широких верств 
населення нашого краю, що є одним з основних завдань держави та виконати 
наступні дії: 

-здійснити перевірку законності підвищення перевізниками тарифів на 
проїзд в громадському транспорті Верховинського району Івано-
Франківської області; 

-вжити заходи щодо припинення зловживання монопольним 
становищем перевізників району та застосувати відповідне покарання до них; 

-перевірити співвідношення якості наданих послуг їх вартості; 
-в разі неправомірності дій перевізників щодо необґрунтованості 

підвищення оплати за проїзд, вжити заходів щодо поновлення попередньої 
вартості проїзду. 

Прийнято на сьомій сесії 

Верховинської районної ради  VIІ 

демократичного скликання  

____________________2017 року     

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                              проект 

                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Сьома сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від __ ____________ 2017 року 

селище Верховина 

Про звіт голови райдержадміністрації 

про виконання програми соціально-

економічного та культурного розвитку 

району за 2016 рік 

 

 Відповідно до пункту 28 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши звіт голови 

районної державної адміністрації про виконання програми соціально-

економічного та культурного розвитку району за 2016 рік, районна рада  

вирішила: 

1. Звіт голови районної державної адміністрації  про виконання 

програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2016 

рік взяти до відома. 

 

 

 

Голова районної ради                                                                 Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

   



                                                                                                                                              проект 

                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Сьома сесія) 

Р І Ш Е Н Н Я 

від __ ____________ 2017 року 

селище Верховина 

Про роботу із залучення інвестицій 

та покращення інвестиційної 

привабливості району  

 

Відповідно до  статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», заслухавши та обговоривши питання про роботу із залучення 

інвестицій та покращення інвестиційної привабливості район, районна рада 

вирішила: 

1.Інформацію про роботу із залучення інвестицій та покращення 

інвестиційної привабливості району  взяти до відома. 

2. Рекомендувати: 

2.1. Управлінням та відділам райдержадміністрації з метою залучення 

інвестицій в економіку району активізувати роботу в розробці інвестиційних 

пропозицій та проектів, спрямованих на розв’язання пріоритетних завдань 

економічного і соціального розвитку району. 

2.2. Селищному та сільським головам: 

- з метою залучення інвестицій в економіку району  щорічно 

оновлювати базу даних по вільних земельних ділянках, виробничих площах 

та об’єктів незавершеного будівництва; 

- брати активну участь в обласних конкурсах підтримки місцевих 

ініціатив та у інших міжнародних конкурсах проектів. 

 3. Контроль з 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.Ванжурак). 

 

Голова районної ради                  Іван Шкіндюк 

   



                                                                          Проект 

                                                 

               

 

       

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Сьома  сесія) 
       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від __________ 2017 року 

селище Верховина 

 

Про підсумки виконання  

районного бюджету  

за 2016 рік 

 

Районний бюджет по доходах загального фонду   виконано в сумі 

269224,9 тис. грн., що становить 100,4 відсотка до уточнених показників 

(уточнений  план – 267939,1 тис. грн.). 

Власних надходжень до загального фонду районного бюджету в 

звітному періоді надійшло в сумі 17782,4 тис. грн., що складає 136,7 відсотка 

до затвердженого плану на 2016 рік (затверджений план – 13006,5 тис. грн.), 

або перевиконання становить – 4775,9 тис. грн. та 110,1 відсотка до 

уточненого плану (уточнений план - 16145,8 тис. грн.) і перевиконання 

склало - 1636,6 тис. грн.. 

Спеціальний фонд районного бюджету забезпечено на 103,6 відсотка  

(при уточненому плані 5125,1 тис. грн., фактично надійшло до районного 

бюджету – 5310,4 тис. грн.). 

 



Базової дотації   з державного бюджету надійшло в сумі 9609,7 тис. 

грн., стабілізаційної дотації - 5000,0 тис. грн., що становить 100 відсотків  до 

уточненого річного плану. 

Районний бюджет  за 2016 рік по видатках  виконано  на  99,6 відсотків 

(при уточненому  плані – 281291,7 тис. грн.,  використано –   280111,1 тис. 

грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 99,6 відсотка  (при  уточненому 

плані – 267314,4 тис. грн., фактично використано – 266248,3 тис. грн.) та 

спеціальний фонд  - на 99,2 відсотки (при уточненому  плані – 13977,3 тис. 

грн., фактично використано – 13862,8 тис. грн.). 

 У порівнянні з минулим роком обсяг видатків збільшився у цілому на 

40718,4 тис. грн., або на 17,0 відсотків.  

В сумі асигнувань загального фонду районного бюджету видатки на 

освіту складають 36,7 відсотка від обсягу бюджету, або 97675,6 тис. грн., 

охорону здоров»я – 10,0 відсотка  (26496,0 тис. грн.), соціальний захист та 

соціальне забезпечення – 47,1 відсотки (125509,9 тис. грн.), культуру – 2,8 

відсотки (7357,0 тис. грн.).  

       Виходячи з вищенаведеного, районна рада  
                                               

вирішила: 

 

          1.Інформацію фінансового управління райдержадміністрації про 

підсумки виконання районного бюджету  за  2016 рік  взяти до уваги. 

 

2. Затвердити : 

- звіт про виконання районного бюджету за  2016 рік  (додаток 1); 

- перелік розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з якими виділено 

кошти з резервного фонду районного бюджету за 2016 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 виконання бюджету району та  

районного бюджету  

за 2016 рік  

 

 

 

Зведений бюджет  району за  2016 рік по доходах  виконано  на 102,1  

відсотка (при уточненому  плані – 293560,7 тис. грн., фактично надійшло до 

бюджету  району –  299937,7 тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 

101,0 відсотка  (при  уточненому плані – 283072,3 тис. грн., фактично 

надійшло – 286036,2 тис. грн.) та спеціальний фонд  - на 470,7 відсотка (при 

уточненому  плані –  2952,9 тис. грн., фактично надійшло – 13901,5 тис. грн.). 

Виконання власних  доходів загального фонду бюджету  району за 2016 

рік становить 31828,4 тис.грн., що складає 143,9 відсотка до затвердженого 

плану (затверджений план – 22121,9 тис.грн.) та 111,7 відсотка до уточненого 

плану на звітний період (уточнений план – 28491,6 тис.грн.), або 

перевиконання до уточненого плану бюджету району складае 3336,8  тис.грн.  

В порівнянні з  надходженнями за 2015 рік , надходження зросли на 

10826,1 тис. грн., або  приріст складає 51,5 відсотка.  

Як свідчить динаміка надходжень до загального фонду бюджету 

Верховинського району (податкові та неподаткові надходження) найбільш 

вагомим дохідним джерелом бюджету  району є податок з доходів фізичних 

осіб, за рахунок якого сформовано 55,6 відсотка ресурсів загального фонду. 

Обсяги цього податку проти відповідного показника минулого року зросли 

на 5806,6 тис. грн. (з 11915,7 тис. грн. до 17722,3 тис. грн.).   По інших 

платежах: у порівнянні з 2015 роком збільшились надходження від плати за 

землю – на 111,2 тис. грн., рентної плати  за спеціальне використання  

лісових ресурсів – на 995 тис. грн.,  єдиного податку – на 941,8 тис. грн. та 

плати за надання адміністративних послуг- 108,1 тис. грн.. 

 

 



 

Динаміка власних  фактичних надходжень дохідної частини 

загального фонду бюджету району  за 2014, 2015 та 2016 роки  

(в умовах 2016 року) тис. грн. 

  
З джерел, які формують спеціальний фонд бюджету району,необхідно 

відмітити зростання власних  надходжень  бюджетних установ на 1418,8 тис. 

грн. (при затвердженому плані 1089,4 тис. грн. фактично надійшло до 

бюджету району - 2508,2 тис.грн.). Основними джерелами надходжень  по 

установах освіти району являється батьківська плата за харчування  учнів у 

ДНЗ та НВК , якої  за рік сплачено в сумі 1059,0 тис. грн., по установах 

охорони здоров»я плата за послуги – 189,8 тис. грн., по установах культури 

батьківська плата за навчання дітей у дитячій школі мистецтв - 98,0 тис.  

 

В звітному періоді не забезпечили виконання запланованих 

надходжень по власних доходах  сім сільських рад: В. Ясенівська (виконано 

на 95,2 відсотка), Гринявська ( на 84,8 відсотка), Криворівнянська (93,3 

відсотка), Перехресненська (97,1 відсотка), Стебнівська (79,4 відсотка), 

Устеріківська (92,3 відсотка) і Хороцівська (99,5 відсотка).  

Ряд1; 2014 рік; 
15547,1 

21016,0 

31828,4 



Рівень виконання  місцевими радами планових показників  за 2016 

рік по власних надходженнях  наведено нижче: 

                                                                                                            (відс.) 

 

  

 

Базової дотації   з державного бюджету надійшло в сумі 9609,7 тис. 

грн., стабілізаційної дотації- 5000,0 тис. грн.,що становить 100 відсотків  до 

уточненого річного плану. 

79,4% 

84,8% 

92,3% 

93,3% 

95,2% 

97,1% 

99,5% 

101,6% 

102,3% 

102,6% 

104,4% 

104,5% 

104,9% 

107,8% 

110,1% 

111,6% 

112% 

120,7% 

123,8% 

135% 

138,8% 

234,6% 



Субвенцій з державного та обласного бюджетів надійшло до загального 

фонду бюджету району –  241608,1 тис. грн. і  становить 99,8 відсотка  до  

уточненого плану (242002,9 тис. грн.). 

Районний бюджет по доходах загального фонду   виконано в сумі 

269224,9 тис. грн., що становить 100,4 відсотка до уточнених показників 

(уточнений  план – 267939,1 тис. грн.). 

Власних надходжень до загального фонду районного бюджету в 

звітному періоді надійшло в сумі 17782,4 тис.грн., що складає 136,7 відсотка 

до затвердженого плану на 2016 рік (затверджений план – 13006,5 тис.грн.), 

або перевиконання становить – 4775,9 тис.грн. та 110,1 відсотка до 

уточненого плану (уточнений план- 16145,8 тис. грн.) і перевиконання 

склало- 1636,6 тис. грн.. 

Спеціальний фонд районного бюджету забезпечено на 103,6 відсотка         

(при уточненому плані 5125,1тис. грн.,фактично надійшло до районного 

бюджету – 5310,4тис. грн.). 

           Податковий борг станом на 01.01.2017 року до загального та 

спеціального фондів місцевого бюджету склав 997,7 тис.грн.  В розрізі 

платежів: по податку  на доходи фізичних осіб – 80,5 тис. грн.,  по податку на 

прибуток- 50,4 тис. грн., по платі за землю – 537,6 тис. грн.(найбільше 

підприємство - боржник  ТзОВ «Верховинська лісова компанія», борг якого 

становить 177,1 тис. грн.), єдиному податку – 118,8 тис. грн., інших 

надходженнях – 210,4тис. грн. 

 

За 2016 рік видатки бюджету району склали   293926,9 тис. грн., з  

них видатки загального фонду  - 274920,9 тис. грн., спеціального – 19006,0 

тис. грн.  

В порівнянні з 2015 роком обсяг видатків збільшився у цілому на 

43623,3 тис. грн. (на 17,4 відсотка).  

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

відсотка від обсягу бюджету, або 97675,6 тис. грн., охорону здоров’я – 9,6 

відсотків  ( 26496,0 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 

46,0 відсотка (126579,0 тис. грн.), культуру – 2,7 відсотка (7413,7 тис. грн.).  

По відношенню до видатків минулого 2015 року вони зросли: по 

освіті на 10,1 відсотка (8969,0 тис. грн.), охороні здоров»я – 9,7 відсотка 

(2339,4 тис. грн.).соціальному захисту та соціальному забезпеченню – 19,1 

відсотка (20320,4 тис. грн.), культурі – 7,3 відсотка (501,9 тис. грн.). 



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 125294,1 тис. грн., на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв – 6171,3 тис. грн., на трансферти населенню – 124659,5 тис. грн., 

на медикаменти – 747,9 тис. грн., на продукти харчування – 2194,4 тис. грн. 

Районний бюджет  за 2016 рік по видатках  виконано  на  99,6 відсотків 

(при уточненому  плані – 281291,7 тис. грн.,  використано –   280111,1 тис. 

грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 99,6 відсотка  (при  уточненому 

плані  

 

– 267314,4 тис. грн., фактично використано – 266248,3 тис. грн.) та 

спеціальний фонд  - на 99,2 відсотків (при уточненому  плані –  13977,3 тис. 

грн., фактично використано – 13862,8 тис. грн.). 

 У порівнянні з минулим роком обсяг видатків збільшився у цілому на 

40718,4 тис. грн., або на 17,0 відсотків.  

В сумі асигнувань загального фонду районного бюджету видатки на 

освіту складають 36,7 відсотка від обсягу бюджету, або 97675,6 тис. грн., 

охорону здоров»я – 10,0 відсотка  (26496,0 тис. грн.), соціальний захист та 

соціальне забезпечення – 47,1 відсотки (125509,9 тис. грн.), культуру – 2,8 

відсотки (7357,0 тис. грн.).  

 

 

Динаміка видатків загального фонду бюджету Верховинського району 

на галузі соціально-культурної сфери 

за 2014, 2015 та 2016 роки 

                                                                                                         тис. грн. 
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Структура видатків загального фонду бюджету  Верховинського району 

за 2016 рік 

                                                                                                                                                                       

тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата; 
125294 ,1 ;  45 ,6 % 

Оплата компослуг 
та  енергоносіїв ; 
6 1 7 1 , 3 ;  2 , 2 % 

М е д и к а м е н т и ; 
7 4 7 , 9 ;  0 , 3 % 

П р о д у к т и 
х а р ч у в а н н я ; 
2 1 9 4 , 4 ;  0 , 8 % 

Т р а н с ф е р т и 
населенню;124659,
5 ;  4 5 , 3 % 

І н ш і  в и д а т к и ; 
1 5 8 5 3 , 7 ;  5 , 8 % 



Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної 

сфери  станом на  1 січня 2017 року складає 40,9 тис. грн.. Зазначена 

заборгованість склалась по Гринявському, Стебнівському та Устеріківському 

сільських бюджетах. По Перехресненській сільській раді склалась 

заборгованість по зарплаті, яка не забезпечена кошторисними призначеннями 

у сумі 84,5 тис. грн.. Заборгованості за спожиті бюджетними установами 

тепло-енергоносії станом на 1 січня 2017 року немає. 

          Фінансове управління райдержадміністрації здійснює щомісячний 

моніторинг виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 

13.04.2016 р. № 117 «Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів 

району, дотримання жорсткого режиму економії та посилення фінансово-

бюджетної дисципліни на 2016 рік» 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 2016 році в сумі 440,8 тис. грн. та економія 

бюджетних коштів у сумі 1798,7 тис. грн..  

За рахунок  вжитих заходів відповідними службами району  за 2016 рік 

до бюджету району додатково мобілізовано 280,0 тис. грн.. власних 

надходжень.  

 

 

 

З початку року бюджетними установами району за рахунок  не 

заповнення вакантних посад, обмеження виплат стимулюючого характеру,  

надання відпусток без збереження заробітної плати, удосконалення мережі 

бюджетних установ зекономлено бюджетних коштів у сумі 1768,7 тис. грн.   

Бюджетними установами району розроблено заходи з 

енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 30,0 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. Сума 

економії по тепло-енергоносіях за 12 місяців 2016 року склала  30,0 тис. грн. 



За рахунок вільного залишку коштів спрямовано на оплату праці 

працівників бюджетних установ кошти в сумі  175,4 тис. грн., оплату 

теплоенергоносіїв – 15,0 тис. грн..  

За рахунок додатково одержаних доходів на зарплату направлено 

2322,9 тис.грн., на енергоносії – 9,1 тис.грн..  

За рахунок перерозподілу не першочергових видатків на заробітну 

плату додатково спрямовано кошти в сумі 2961,0 тис. грн., на оплату енерго-

носіїв – 70,3 тис. грн.. 

 

 

Начальник  

фінансового   управління                                        Всеволод Ватаманюк 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Сьома сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   ________________   2017 року 

селище Верховина  

  

Про організацію національного 

та військово-патріотичного 

виховання учнівської молоді 

в 2016-2017 навчальному році 

 

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

Україні», заслухавши інформацію начальника відділу освіти райдержадміністрації 

В.Гуцуляка «Про організацію національного та військово-патріотичного виховання 

учнівської молоді в 2016-2017 навчальному році» районна рада 

 

вирішила: 

1. Інформацію відділу освіти райдержадміністрації «Про організацію 

національного та військово-патріотичного виховання учнівської молоді в 2016-

2017 навчальному році» взяти до відома (додається). 

2. Рекомендувати відділу освіти райдержадміністрації (В.Гуцуляк): 

2.1. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 

року спільно з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів району провести 

відповідну роботу щодо удосконалення планування, змістовного наповнення 

 



виховних заходів направлених в площину національного та військово-

патріотичного виховання з метою формування в підростаючого покоління 

національної свідомості й підготовки юнаків до служби в Збройних силах України. 

2.2. З метою сприяння розвитку національного та військово-патріотичного 

виховання учнівської молоді на Верховинщині створити районну організацію 

лідерів учнівського самоврядування, її осередки та ряд інших національно-

патріотичних шкільних організацій за вибором учнівського, батьківського та 

педагогічного колективів . 

2.3. Щороку організовувати та проводити трьохденні навчально-польові збори 

серед учнів випускних класів. 

2.4. В ході літнього оздоровчого періоду організувати та провести зліт лідерів 

учнівського самоврядування шкіл району. 

2.5. Проведення виховних заходів з питань національного та військово-

патріотичного виховання ширше висвітлювати в засобах масової інформації. 

3. Контроль за виконанням рішення районної ради покласти на заступника 

голови районної ради Івана Маківничука. 
 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 
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У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

    Сьоме демократичне скликання 

(Сьома сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «__» _________ 2017 року 

 

Про дозвіл відділу освіти 

на звільнення від оплати 

за харчування дітей у 

дошкільних навчальних  

закладах  в 2017 році 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», законів України «Дошкільну освіту», «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» від 24.12.2015 року №911,  наказу Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження Порядку встановлення оплати для 

батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та 

інтернатних  навчальних закладах» від 21.11.2002 року № 667,  розглянувши 

лист  районної державної адміністрації від 20.01.2017 року № 19/01-12/27 

щодо надання пільг в оплаті за харчування дітям в дошкільних навчальних 

закладах, враховуючи пропозиції постійних комісій районної ради з питань 

бюджету, фінансів і податків та з гуманітарних питань: освіти, культури, 

молодіжної політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів 

масової інформації, районна рада  

 

 

 

 



вирішила : 

 

1. Дозволити відділу освіти Верховинської райдержадміністрації 

(В.Гуцуляк) впродовж  2017 року  в межах кошторисних призначень   

звільняти від оплати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах з 

сімей пільгових категорій відповідно до поданих документів :  

        1.1. Забезпечити безкоштовне харчування в дошкільних навчальних 

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

інвалідів, дітей з сімей учасників  АТО, дітей,  батьки яких загинули в АТО 

та дітей з сімей переселенців з тимчасово окупованих територій України; 

        1.2. Встановити пільгову знижку до 50 відсотків (від встановленої 

вартості харчування однієї дитини в день в розмірі 12 грн.) оплати за 

харчування дітей в дошкільних навчальних закладах району  для 

багатодітних,  малозабезпечених сімей та сімей, у яких сукупний дохід на 

кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня 

прожиткового мінімуму встановленого законом про Державний бюджет 

України на 2017 рік, а також  сімей, що проживають в нужденних умовах або 

опинились в скрутних життєвих обставинах внаслідок нанесених збитків 

(втрати житла, майна та інше)  під час надзвичайних ситуацій (пожежа, 

повінь,  буревій). 

        2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради  з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної 

політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової 

інформації (О.Чубатько). 

 

 

 

 Голова районної ради                                                             Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Проект 

 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                            

 

     У К Р А Ї Н А 
                ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

                         Івано-Франківської області 

                            Сьоме демократичне скликання 

                                  (Сьома сесія) 

 

                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «__» _________ 2017 року 

селище Верховина 

  

Про  виділення коштів  

для організації харчування  

учнів району пільгової категорії 

 

                                

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

 Україні», Закону України № 911-VІІІ від 24.12.2015 року «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України», пункту 11 «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення» статей 17, 18, 21 

постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року №1591 «Про 

затвердження норм харчування у загальноосвітніх навчальних закладах», 

постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 року №850 «Про 

внесення змін до пункту  1 постанови Кабінету Міністрів України від           

19.06.2002 року  № 856» та постанови Кабінету Міністрів України  від 

21.11.2013 року № 896   «Про затвердження порядку виявлення сімей (осіб, 

які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних 

послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)», 

розглянувши лист районної державної адміністрації від 30.01.2017 року        

 



№ 28/01-12/27 щодо організації харчування дітей пільгових категорій, 

враховуючи пропозиції постійних комісій районної ради з питань бюджету, 

фінансів і податків та з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної 

політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової 

інформації, районна рада  

 

                                                вирішила : 

 

  1.  Надати дозвіл відділу освіти районної державної адміністрації        

(В. Гуцуляк) впродовж 2017 року в межах кошторисних призначень 

звільняти від оплати за харчування дітей пільгових категорій 

загальноосвітніх навчальних закладів, відповідно до поданих документів: 

          - на 100 відсотків – дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей з особливими освітніми потребами, (інваліди), дітей, 

батьки  яких – учасники АТО та учасники бойових дій, дітей східних 

областей України, дітей, батьки яких були учасниками ЧАЕС та дітей із 

сімей, які отримують соціальну допомогу відповідно до Закону України  

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям. 

 - до 50 відсотків – дітей, які проживають у складних життєвих 

обставинах, навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах району або 

проживають у пришкільних інтернатах. 

 2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації                 

(В. Ватаманюк)  забезпечити фінансування для організації харчування дітей 

вищевказаної категорії, згідно кошторисних призначень.            

      3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради  з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної 

політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової 

інформації (О.Чубатько). 

 

 

Голова районної ради                                                                    Іван Шкіндюк 

 

 

 

 



   Проект 

 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                            

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

    Сьоме демократичне скликання 

(Сьома сесія) 

Р І Ш Е Н Н Я 

від «__» _________ 2017 року 

селище Верховина 

 

Про  створення комунального 

дошкільного  навчального закладу 

«Устеріківський дошкільний  

навчальний заклад («Вишиванка» 

Верховинської районної ради  

Івано-Франківської області 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та 

громадських об’єднань», Положення про дошкільний навчальний заклад, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року 

№ 305, розглянувши лист відділу освіти районної державної адміністрації від 

11.01.2017 року  № 10/01- 25/04, враховуючи пропозиції постійної комісій 

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

спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової інформації, 

районна рада  

 
       вирішила: 

 

 1. Створити комунальний  дошкільний навчальний заклад 
«Устеріківський дошкільний навчальний заклад «Вишиванка» 

Верховинської районної ради, Івано-Франківської області. 

 



2.   Затвердити Статут комунального навчального дошкільного закладу 

«Устеріківський дошкільний навчальний заклад «Вишиванка» Верховинської 

районної ради, Івано-Франківської області (додається). 

         3. Доручити завідувачу комунального навчального дошкільного 

закладу «Устеріківський дошкільний навчальний заклад «Вишиванка» 

Верховинської районної ради, Івано-Франківської області  провести 

державну реєстрацію Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.  

4. Внести відповідні зміни до переліку об’єктів  комунальної 

власності  району, затвердженого рішенням районної ради від 20 червня 1998 

року «Про затвердження переліку підприємств та об’єктів, які належать до 

районної комунальної власності». 

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

 
 

Голова районної ради                                            Іван   Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ЗАТВЕРДЖЕНО»                                                       «ЗАТВЕРДЖЕНО»                                                    

Рішенням сесії Верховинської                         Начальник відділу освіти 

районної ради                                                    Верховинської районної       

Івано-Франківської області                              державної адміністрації 

 від «_____»_______ 2017р. 

Голова районної ради    

_________І.Ю.Шкіндюк                                   ____________В.В.Гуцуляк                                                      

 

 

 

СТАТУТ 

Устеріківського дошкільного 

навчального закладу (дитячого садка) 

«Вишиванка» 

Верховинської районної ради      

                       Івано-Франківської області 

  

 

 

 

 

 

с. Устеріки 

2017 р. 

 



       Загальні положення 

1.1 Устеріківський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) 

«Вишиванка» Верховинської районної ради Івано-Франківської області,  

створено рішенням районної ради від «_______» 2017 року. 

1.2 Устеріківський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) 

«Вишиванка» Верховинської районної ради Івано-Франківської області – для 

дітей віком від трьох до шести (семи) років,   де забезпечується їх догляд,   

розвиток виховання та навчання відповідно до вимог  Базового компоненту 

дошкільної освіти. 

1.3. Устеріківський дошкільний навчальний заклад надалі ДНЗ  

здійснює  свою діяльність відповідно до Конституції   України,   Закону 

України«Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положення про дошкільний 

навчальний заклад  України», затвердженого постановою   Кабінету 

Міністерства України від 12 березня 2003 року №305 , та цього Статуту. 

1.4. Засновником дошкільного закладу є Верховинська районна рада. 

1.5. Устеріківський ДНЗ є дошкільним навчальним закладом, 

заснованим    на комунальній формі власності . Відповідно до закону України 

«Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців та 

громадських об’єднань» від 15.05.2003 року. Устеріківський ДНЗ (дитячий 

садок) «Вишиванка» визначається юридичною особою з дня державної 

реєстрації, має печатку із своїм найменуванням, штамп. 

1.6. Юридична адреса дошкільного закладу:  

78715, село Устеріки Верховинський район Івано-Франківська область. 

1.7. Головною метою дошкільного навчального закладу є: 

- дошкільна освіта, цілісний процес, спрямований на забезпечення 

різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, 

нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, 

культурних потреб, набуття нею життєвого соціального досвіду. 

          1.8. Головним завданням Устеріківського ДНЗ є: 

– збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дитини; 

– виховання у  дітей любові до України. Шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, 

національних цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, 

оточення та довкілля; 

- формування  особистості дитини, розвиток її творчих здібностей , 

набуття нею соціального досвіду; 

- виконання вимог  базового компоненту дошкільної освіти, 

забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 

- здійснення соціально– педагогічного патронату сім’ї.  

- забезпечення прав дитини та доступність і безоплатність здобуття       

дошкільної освіти;  

- забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи 

дошкільної освіти; 



 - визначення змісту дошкільної освіти; 

 

- визначення органів управління дошкільною освітою та їх 

повноваження; 

- визначення прав та обов’язків учасників навчально-виховного 

процесу; 

- встановлення відповідності за порушення законодавства про 

дошкільну освіту; 

- створення умов для благодійної діяльності у сфері дошкільної освіти. 

1.9. Устеріківський ДНЗ несе відповідальність перед особою, 

суспільством та державою за реалізацію головних завдань, визначених 

законом  України  «Про освіту», законом України «Про дошкільну освіту»,                   

іншими  законодавчими  актами забезпечення рівня дошкільного  виховання 

в обсязі державних вимог, дотримання фінансової дисципліни. 

1.10.  Для задоволення основних потреб громадян рішенням засновника 

ДНЗ може входити до складу навчально-виховних комплексів чи об’єднань з 

іншими навчальними закладами. 

  

                                 2. Комплектування ДНЗ  

2.1. Порядок комплектування ДНЗ здійснюється згідно вимог 

положення «Про дошкільний виховний заклад України», затверджений 

Постановою  Кабінету України від 01.09.1993 року №688. 

2.2 Прийом дітей до ДНЗ здійснюється керівником протягом 

календарного  року на підставі заяви батьків, або осіб, що їх замінюють 

довідок про стан  здоров’я дитини та про відсутність контакту з 

інфекційними хворобами, свідоцтва про народження. 

 2.3. Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, 

керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють із 

Статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують 

його  діяльність. 

2.4.  Наповненість групи в ДНЗ становить 20 осіб. 

2.5.  Батьки або особи що їх замінюють, зобов’язані: 

- виховувати у дітей любов до України, до національних, історичних, 

культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля; 

- забезпечувати умови для здобуття дітьми дошкільного віку, 

дошкільної освіти за будь-якою формою.    



2.6. За дитиною зберігається місце в дошкільній установі у разі 

хвороби, карантину, хвороби або відпустки матері, на час чергової відпустки 

батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період – 75 днів. 

2.7.  В окремих випадках порядок збереження за дитиною місця в ДНЗ 

встановлюється законодавством. 

2.8.  Відрахування дітей з Устеріківського ДНЗ може здійснюватись: 

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що 

включає  можливість її перебування в ДНЗ; 

 

 

 

 

 - якщо дитина не відвідує заклад без поважних причин більше місяця; 

 - у разі невнесення плати за утримання дитини протягом двох тижнів 

після установленого терміну. 

Батькам або особам, які заміняють, повідомляють про відрахування 

дитини з ДНЗ за 7 днів. Забороняється відрахування дітей з ДНЗ в зв’язку із 

зміною місця роботи батьків, якщо це не обумовлено в угоді між ДНЗ і 

батьками. 

2.9. Прийом дітей проводиться відповідно до вивільнення місць. 

 

                             3.Режим роботи дошкільного навчального закладу. 

3.1.   Навчальний рік в Устеріківському ДНЗ починається з 01 вересня і  

закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період з 01 червня по 

31 серпня. 

3.2. Устеріківський ДНЗ працює за таким режимом роботи, який 

задовільняє потреби батьків, а саме різновікова група з 10.5 годинним 

робочим днем. Режим роботи групи може бути змінений відповідно до 

бажання батьків за погодженням із засновником. 

3.3. Устеріківський ДНЗ працює в режимі п’ятиденного робочого 



тижня. 

      За рішенням засновника закладу в цілому або з окремими дітьми може  

працювати будь-яку кількість днів на тиждень за режимом денного або 

цілодобового перебування дітей. За бажання батьків і погодження   з 

засновником у ДНЗ можуть відкриватися чергові групи в ранкові та вечірні 

години, а також у вихідні і святкові дні. 

3.4. Батьки або особи, які їх заміняють мають право проводити та 

забирати дітей з ДНЗ в будь-який для них час, попередивши вихователя. 

 

                           4. Організація навчально-виховного процесу. 

4.1. Навчально-виховний процес в Устеріківському ДНЗ 

організовується відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну 

освіту». 

4.2. Діяльність Устеріківського ДНЗ регламентується планом роботи, 

який складається  на навчальний рік та оздоровчий період. План роботи 

установи затверджується завідувачем  та погоджується із відділом освіти 

Верховинської райдержадміністрації. 

4.3.  Устеріківський ДНЗ  працює за вибраною програмою, яка щорічно 

обговорюється і  затверджується педагогічною радою. 

4.4.   Використовує в роботі адаптовані та авторські програми педагогів 

району та області, затверджені та рекомендовані відповідно до чинного 

законодавства. 

4.5. В Устеріківському ДНЗ визначена українська мова навчання та 

виховання дітей. 

 

     5. Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу. 

5.1.  Учасниками навчально-виховного процесу Устеріківського ДНЗ є: 

      - діти дошкільного віку; 

      - завідувач, вихователі; 

     - помічники вихователя; 



     - батьки або особи, які їх заміняють; 

    - фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної 

освіти за  наявності ліцензій. 

5.2.  Учасники навчально-виховного процесу мають права та обов’язки,  

визначені статтями 27,28,29 Закону України «Про дошкільну освіту». 

5.3.   Батьки або особи, які їх заміняють мають право: 

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування 

ДНЗ; 

- брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу 

та    зміцнення матеріально-технічної бази установи; 

- захищати в органах громадського самоврядування та у відповідних 

державних органах, законні інтереси своїх дітей; 

- заслуховувати усні звіти завідувача та вихователів дошкільного 

навчального закладу про роботу у виховних групах; 

-  вибирати навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної 

освіти; 

- звертатись до відповідних органів управління освіти з питань 

розвитку, виховання і навчання своїх дітей; 

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, 

створювати належні умови для розвитку їх природних задумів, нахилів та 

здібностей; 

-  поважати гідність дитини; 

-  виховувати у дітей працелюбність, шанобливе ставлення до старших 

за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв; 

-  своєчасно вносити плату на утримання дитини у дошкільному закладі 

у  встановленому порядку; 

-  співпрацювати з сім’ями у дошкільному закладі з питань навчання та 

виховання дітей. 

5.4. Працівники дошкільного навчального закладу несуть 

відповідальність за життя, фізичне, психічне здоров’я кожної дитини 

відповідно до чинного законодавства. 

 

6. Управління Устеріківським дошкільним навчальним закладом. 

6.1. Управління Устеріківським ДНЗ здійснюється відділом освіти 

Верховинської райдержадміністрації. Безпосереднє керівництво роботою 

установи здійснює завідувач, який призначається та звільняється відділом 

освіти Верховинської райдержадміністрації за погодженням з засновником, 

відповідно до чинного законодавства. 

6.2. Завідувач ДНЗ: 



 - несе відповідальність за організацію діяльності закладу; 

    - забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти; 

    - від імені закладу, представляє його в усіх державних органах на 

підприємствах в установах і громадських організаціях; 

  - розпоряджається коштами, укладає договори, в тому числі угоди з 

батьками, відкриває рахунки в установах банків; 

   - в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, 

обов’язкові  для виконання працівників закладу; 

 -  приймає на роботу та звільняє працівників закладу; 

 - педагогічних працівників приймає з погодженням відділу освіти; 

 - організовує додаткові послуги спрямовані на поліпшення догляду,  

оздоровлення, виховання і навчання дітей; 

- затверджує штатний розпис у межах фонду заробітної плати; 

-  забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог 

та інших умов щодо охорони життя і здоров’я дітей, створює сприятливі 

умови для здійснення навчально-виховного процесу в закладі; 

- за погодженням профспілкового комітету, затверджує правила 

внутрішнього трудового розпорядку, посадової інструкції. 

6.3. Органом самоврядування ДНЗ є загальні збори членів трудового 

колективу та батьків. Рішення загальних зборів приймається простою 

більшістю голосів від загальної кількості присутніх. Збори скликаються не 

рідше одного разу на рік. 

 Загальні збори: 

-  виконують функції ради; 

-  заслуховують звіти завідуючого про роботу; 

- дають оцінку шляхом таємного або відкритого голосування; 

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи та розвитку 

дошкільного закладу.  

6.4. В закладі створюється постійно діючий колегіальний орган 

управління – педагогічна рада. 

До складу педагогічної ради входять завідувач та всі педагогічні 

працівники закладу, а також може входити голова батьківського комітету, 

фізичні особи, які надають освітні послуги, у сфері дошкільної освіти при  

наявності ліцензії. 



   Педагогічна рада: 

- оцінює результативність реалізації Державної базової програми, хід та 

якість виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній 

віковій групі; 

- розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного 

процесу у ДНЗ; 

- визначає план роботи ДНЗ та педагогічне навантаження педагогічних 

працівників; 

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 

 

 

 

-обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

- розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-

виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду; 

- реалізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у 

ДНЗ; 

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; 

- затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності 

його працівників; 

- розглядає інші питання, визначені Положенням  про дошкільні 

навчальні заклади; 

- кількість засідань педагогічної ради становить чотири рази на рік.  

 

7. Організація харчування і медичного обслуговування в 

Устеріківському ДНЗ. 

7.1. Контроль і державний нагляд за якістю харчування у ДНЗ 

покладається на засновника та відповідні органи управління охорони 

здоров’я.  

7.2. Батьки або особи, які їх заміняють, вносять плату за харчування 

дітей у розмірі, що не перевищує 40% від вартості харчування за день. 

Звільнення або пільгова оплата за харчування дітей у ДНЗ запроваджується в 

місячний термін після подання  необхідних документів. 

7.3.  Порядок встановлення плати за харчування дитини  в  ДЗН 

визначається Кабінетом Міністрів України та рішеннями органів місцевого 

самоврядування. 

7.4. У різновіковій групі Устеріківського ДНЗ за погодженням з 

батьками встановлено триразове харчування.  

7.5.  У ДНЗ діти забезпечують постійним медичним обслуговуванням 

на безоплатній основі, що здійснюються  закладом охорони здоров’я  



відповідно до чинного законодавства.  

7.6.    Заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою 

здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у ДНЗ, 

щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і 

корекцію стану їх здоров’я, несуть відповідальність за додержанням 

санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів 

ДНЗ.  

 

8. Майно Устеріківського ДНЗ 

  

8.1  Майно Устеріківського ДНЗ становить основні фонди, які 

належать йому на правах оперативного управління повного господарського 

відання відповідно до чинного законодавства рішення засновника, Статуту 

закладу. 

 

9. Фінансово-господарська діяльність Устеріківського ДНЗ  

9.1. Джерелами фінансування закладу є: 

- кошти державного бюджету, що надходять в розмірі не нижчому від 

передбаченого нормативами фінансування в дошкільних закладах; 

- дотації органів державної виконавчої влади та органів місцевого  

самоврядування; 

-  кредити і позики батьків; 

- добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування 

підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних 

юридичних і фізичних осіб; 

-   інших находжень, незаборонені чинним законодавством. 

9.2. Устеріківський ДНЗ за погодженням із засновником має право: 

- придбати чи орендувати  необхідне їй обладнання та  матеріальні  

ресурси; 

- користування послугами будь-якого підприємства,  установи, 

організації або приватних осіб; 

-  фінансування за рахунок власних коштів, що сприяють поліпшенню 

соціально-побутових умов колективу. 

9.3. ДНЗ користуються приміщенням, обладнанням, відведеною 

територією, розпоряджається ними в межах, передбачених чинним 

законодавством, Положенням про дошкільний виховний заклад України, 

установчим документом. 

 9.4. ДНЗ в кінці кожного року здає у відділ освіти 

райдержадміністрації статистичний звіт за встановленою формою та іншу 

звітність. 



 Щомісяця завідувач ДНЗ здає  у бухгалтерію відділу освіти РДА табель 

обліку робочого часу працівників, табель відвідування дітьми закладу та 

меню – розклади продуктів харчування. 

9.5. Матеріальні ресурси та необхідні продукти харчування ДНЗ 

одержує від закладів торгівлі, а також на договірних засадах. 

 

                 10. Контроль за діяльністю закладу. 

10.1 Устеріківський ДНЗ підпорядкований і підзвітний відділу освіти 

Верховинської райдержадміністрації  та засновнику. 

10.2  Державний контроль за діяльністю закладу здійснює відділ 

освіти райдержадміністрації. 

10.3 Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є 

державна атестація, що проводиться  не рідше, ніж один раз на 10 років в 

порядку, визначеному чинним законодавством.  

10.4 Створення реорганізація чи ліквідація дошкільного навчального 

закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.  
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У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

    Сьоме демократичне скликання 

(Сьома сесія) 

Р І Ш Е Н Н Я 

від «__» _________ 2017 року 

селище Верховина 

 

Про створення тимчасової 

 комісії районної ради 

 

 

Відповідно до статей 17 та 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», з метою здійснення контролю органами місцевого 

самоврядування за додержанням законодавства про працю  та з метою 

підготовки матеріалів для розгляду районною радою питань «Про роботу 

Верховинського центру дитячої творчості в 2016 -2017 навчальному році», 

«Про організацію національного та військово- патріотичного виховання 

молоді в 2016- 2017 навчальному році», передбачених планом роботи 

районної ради сьомого демократичного скликання на 2017 рік, враховуючи 

рекомендації постійної комісії районної ради з гуманітарних питань: освіти, 

культури, молодіжної політики, спорту, національного і духовного розвитку 

та засобів масової інформації, районна рада  

       вирішила: 

1. Створити тимчасову комісію районної ради з контролю за 

додержанням законодавства про працю та підготовки матеріалів 

для розгляду районною радою. 

 



2. Затвердити персональний склад тимчасової комісії районної ради з 

контролю за додержанням законодавства про працю та підготовки 

матеріалів для розгляду районною радою (додаток 1). 

3. Затвердити положення про тимчасову комісію районної ради з 

контролю за додержанням законодавства про працю та підготовки 

матеріалів для розгляду районною радою (додаток 2). 

4. К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                 

                           

 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

                                                  

Р І Ш Е Н Н Я 

від _____________2017 року 

селище Верховина  

 

 Про  хід виконання рішення 

 районної ради від 24.12.2016 року 

 «Про районну програму  

 Молодь Верховинщини» 

 

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

Україні», заслухавши інформацію завідувача сектору молоді та спорту 

В.Ящука «Про хід виконання рішення районної ради від 24.12.2015 року 

«Про районну програму Молодь Верховинщини» районна рада 

                                                     вирішила:   

 1. Інформацію завідувача сектору молоді та спорту 

райдержадміністрації В.Ящука «Про хід виконання рішення районної ради 

від 24.12.2015 року «Про районну програму Молодь Верховинщини» взяти 

до відома. 

2.  Завідувачу сектору молоді та спорту райдержадміністрації 

В.Ящуку забезпечити виконання заходів  районної цільової соціальної 

програми «Молодь Верховинщини на 2017 рік». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з  гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної 

політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової 

інформації (О.Чубатько). 

 

Голова районної ради                                                        Іван Шкіндюк 

ПРОЕКТ 



Інформація 

  про хід виконання рішення районної ради від 24.12.2015 року  

«Про районну програму Молодь Верховинщини» 
 

  Районна цільова соціальна Програма  «Молодь Верховинщини» 

розроблена з метою проведення якісно нової молодіжної політики, 

визначеної Декларацією «Про загальні засади державної молодіжної 

політики», законами України  «Про сприяння соціального становлення та 

розвитку молоді в Україні», «Про молодіжні та дитячі громадські 

організації»,  обласної  цільової програми «Молодь Прикарпаття» та іншими 

законодавчими та нормативними актами щодо створення сприятливих 

передумов для  життєвого самовизначення та самореалізації молодих 

громадян, підтримки їхньої інноваційної діяльності, розвитку інститутів 

громадянського суспільства, органів молодіжного та студентського  

самоврядування, сприяння їх роботі у вирішенні нагальних проблем молоді. 

  На реалізацію заходів даної програми з районного бюджету  у 2016 

році виділено 10 тис. грн. 

Упродовж звітного періоду сектором молоді та спорту 

райдержадміністрації у тісній співпраці із зацікавленими структурними 

підрозділами райдержадміністрації,  районним центром соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді  організовано та проведено ряд заходів: 

- благодійну Новорічно-Різдвяну акцію для дітей з обмеженими 

функціональними можливостями, дітей сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування із сімей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах; 

- культурно-масовий захід для молоді та молодих сімейних пар 

Верховинського району до Дня Святого Валентина; 

- святкування Міжнародного Дня захисту дітей, конкурс малюнків на 

асфальті, на тему:  «Майбутнє  очима дітей»; 

- Молодіжну спортивно-розважальну програму «Молодість! Сила! 

Гордість! Краса!» до відзначення Дня молоді. 

- Спортивні заходи  з молоддю до Дня Незалежності України; 

-    Забезпечено направлення дітей пільгових категорій на оздоровлення  

до ПЗОВ «Перлина Придністров’я» (с.Михальче, Городенківського району). 

Також для районного пластового гуртка «Бовтиці» придбано 8 

комплектів пластового однострою. 

 Головними проблемами, які потрібно розв’язати  залишаються: 

- незалученість до здорового способу життя переважної частини молоді; 

- низький рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною 

професією; 

- повільні темпи розвитку молодіжного підприємництва; 

- низький рівень забезпечення власним житлом молодих сімей. 
 

  Завідувач сектору молоді та спорту 

  райдержадміністрації                                                           Володимир Ящук 


