Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Дев”ята сесія )
РІШЕННЯ
від _____________ 2017 року
селище Верховина
Про виконання рішення районної
ради від 24.11.2016 року «Про
депутатський запит Ю.Федорчука»
Відповідно до частин 7, 8 статті 49 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад», районна рада
вирішила:
1. Інформацію начальника філії «Верховинська ДЕД» Ватаманюка М.В.
щодо складання графіку профілювання автогрейдером доріг місцевого значення
взяти до уваги (додається).
2. Рішення районної ради від 24.11.2016 року «Про депутатський запит
Ю.Федорчука» зняти з контролю.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Дев”ята сесія )
РІШЕННЯ
від _____________ 2017 року
селище Верховина
Про виконання рішення районної
ради від 24.11.2016 року «Про
депутатський запит М.Зеленчука»
Відповідно до частин 7, 8 статті 49 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад», районна рада
вирішила:
1. Інформацію начальника філії «Верховинська ДЕД» Ватаманюка М.В.
щодо надання інформації про проведену роботу по ремонту автомобільної
дороги загального користування місцевого значення СО 902210 КриворівняБережниця взяти до уваги (додається).
2. Рішення районної ради від 24.11.2016 року «Про депутатський запит
М.Зеленчука» зняти з контролю.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Дев»ята сесія )
РІШЕННЯ
від _____________ 2017 року
селище Верховина
Про підтримку рішення Рогатинської
районної ради від 28.02.2017 року «Про
звернення районної ради щодо вирішення
питань додаткового фінансування
бюджетних галузей»
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів і податків, районна рада
вирішила:
1. Підтримати рішення Рогатинської районної ради від 28.02.2017 року
«Про звернення районної ради щодо вирішення питань додаткового
фінансування бюджетних галузей» (додається).
2. Дане рішення надіслати голові Верховної Ради України Парубію А.В.
та Прем»єр-міністру України Гройсману В.Б..
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань бюджету, фінансів і податків (О.Сапріянчук).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Проект

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

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Президенту України
Порошенку П.О.
Голові Верховної Ради України
Парубію А.В.
Прем»єр-міністру України
Гройсману В.Б.
Міністру фінансів України
Данилюку О.О.
Міністру освіти і науки України
Гриневич Л.М.
Міністру охорони здоров»я України
Супрун У.Н.
Міністру соціальної політики України
Реві А.О.
Міністру культури України
Нищуку Є.М.
Голові Івано-Франківської
обласної ради Сичу О.М.
Голові Івано-Франківської ОДА
Гончаруку О.Р.
ЗВЕРНЕННЯ
Верховинський – єдиний адміністративний район в Івано-Франківській
області, який повністю розташований на території карпатської гірської системи.
Районний центр – селище Верховина, населення району становить 31454
чоловік, в складі району – 38 адміністративні одиниці; з них: 37 сіл та одне
селище міського типу, які утворюють на території району 18 сільських, одну
селищну раду та одну об»єднану територіальну громаду. Протяжність району з
півночі на південь – 62 км., з заходу на схід – 41 км., площа в цілому складає
1263 кв. км., з них 894,52 км2 – землі лісового фонду. Своєрідність району
полягає ще в тому, що він не газифікований, район не має залізничного
сполучення.
До зведеного бюджету Верховинського району входить 20 бюджетів, в
тому числі районний, селищний та 18 бюджетів сільських рад. Всього з
місцевих бюджетів Верховинського районну фінансуються 149 бюджетних
установ, з них 20 – органи місцевого самоврядування, 48 установ освіти, 40
установ охорони здоров'я, 2 установи соціального захисту, 39 установ культури
та 1 установа фізичної культури і спорту.
З року в рік Верховна Рада України приймаючи новий Бюджетний
Кодекс України, та Кабінет Міністрів України - відповідні постанови щодо
підвищення посадових окладів працівникам установ освіти та охорони
здоров»я, а також на оплату комунальних послуг та тепло-енергоносіїв, все
більше видатків перекладається на місцеві бюджети, при цьому не змінюючи
структури надходження до них коштів. І тому у 2017 році виникла надзвичайно

складніша ситуація, ніж у 2016 році, щодо недофінансування з виплати
заробітної плати галузей освіти, охорони здоров»я та інших бюджетних установ
району. Це призводить до незадоволення працівників бюджетних установ, а в
майбутньому може стати причиною непередбачуваних ситуацій.
Станом на березень 2017 року незабезпеченість з виплати заробітної
плати працівникам бюджетних установ Верховинського району становить в
сумі 53569, 0 тис.гривень, з них по:
установах освіти – 34621,7 тис.гривень, в тому числі по установах, що
фінансуються за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету – 11230,0
тис.гривень, додаткової дотації на фінансування установ освіти переданої з
державного бюджету на місцевий бюджет - 17807,4 тис.гривень, місцевого
бюджету - 5584,3 тис.гривень;
установах культури – 3404,8 тис. гривень;
установах охорони здоров’я – 12924,6 тис.гривень, в тому числі що
фінансуються за рахунок медичної субвенції з Державного бюджету – 12470,6
тис.гривень та додаткової дотації - 454,0 тис.гривень;
установах соціального захисту населення – 1176,4 тис.гривень;
установах молоді – 264,5 тис.гривень, в тому числі – 35,0 тис.гривень по
оплаті енергоносіїв;
установах фізкультури і спорту – 727,0 тис.гривень;
органах місцевого самоврядування – 450,0 тис.гривень.
Фінансування інших статей видатків вказаних бюджетних установ
забезпечено по мінімальній потребі.
Враховуючи вищезазначене ми, депутати Верховинської районної ради
Івано–Франківської області, звертаємось до Вас з проханням у виділенні
додаткових коштів для
утримання
бюджетних установ високогірного
Верховинського району, оскільки наявний фінансовий ресурс не забезпечує
мінімальної потреби на захищені статті видатків бюджету району, що в свою
чергу призводить до порушення конституційних прав громадян на основні
соціальні гарантії та виконання Закону України «Про статус гірських
населених пунктів».
Прийнято на ІХ сесії
Верховинської районної ради
УІІ демократичного скликання
_____________ 2017 року

