ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ
Порядок денний
VІІ сесії районної ради
VІІ демократичного скликання
від ____________2017 року
селище Верховина

поч. о 10.00 год.

1. Про звернення районної ради.
Доп.:Микола Ілюк - головний лікар Верховинської центральної районної лікарні,
депутат обласної ради.
2. Про оплату за навчання дітей у Верховинській дитячій школі мистецтв.
Доп.:Марія Ілійчук – директор Верховинської дитячої школи мистецтв
3. Про створення тимчасової комісії районної ради.
Доп.: Оксана Чубатько – голова постійної комісії районної ради з гуманітарних
питань: освіти, культури, молодіжної політики, спорту, національного і
духовного розвитку та засобів масової інформації;
4. Про списання основних засобів.
Доп.:Ольга Сапріянчук – керуючий справами виконавчого апарату районної
ради, депутат районної ради;

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Сьома 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 районної ради до Кабінету Міністрів України,
Міністерства охорони здоров’я України,
Івано-Франківської обласної
державної адміністрації, Івано-Франківської обласної ради, департаменту
охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА щодо виділення необхідних
коштів для фінансування медичної галузі району на придбання медичного
обладнання для покращення діагностики та лікування жителів високогірного
краю.
2. Звернення опублікувати у районній газеті
оприлюднити на веб-сайті районної ради.

«Верховинські

вісті»

та

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

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Кабінету Міністрів України
Міністерство охорони здоров’я
Івано-Франківській
обласній
державній адміністрації
Івано-Франківській обласній раді
Департаменту охорони здоров’я
Івано-Франківської ОДА
ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Верховинської районної ради Івано-Франківської області,
звертаємося до Вас з проханням про виділення необхідних коштів для
фінансування медичної галузі району. Верховинський район розташований у
гірській місцевості Івано-Франківської області на віддалі 120 км. від обласного
центру на висоті 620-640, а окремі населені пункти розташовані на висоті 8001000 і більше метрів над рівнем моря, густота населення якого становить 24,3
осіб/км.кв., загальна кількість населення району на 01.02.2017 року становить
30529 жителів.
Звертаємо Вашу увагу на те, що у поліклінічному відділенні Верховинської
центральної районної лікарні, вийшли з ладу флюорограф та рентген-апарат,
який працює з 1983 року. Наявний фінансовий ресурс Верховинського району не
забезпечує мінімальні потреби на захищені статті видатків та немає можливості
придбання нового повноформатного рентгенодіагностичного обладнання, для
проведення рентгенофлюорографії грудної клітки з метою виявлення на ранній
стадії туберкульозу, онкологічних та інших захворювань. Оскільки на даний час
відмічається ріст захворюваності жителів району на туберкульоз та
онкопатології, які на жаль із-за відсутності належного обладнання виявляються
в пізніх та запущених стадіях. Як в цілому по Україні так і по району на протязі
багатьох років залишається високий показник захворювань серцево-судинними
захворюваннями (інфарктами, інсультами) молодого працездатного населення.
Тому, просимо Вас посприяти в придбанні медичного обладнання для
покращення діагностики та лікування жителів високогірного краю:
- флюорографу та рентгенапарату,
- гастроінтестинального фіброскопу;
- лапароскопічної стійки;
- уретероскопу та спірографу для поліклінічного відділення;
Для покращення роботи екстреної швидкої медичної допомоги у
Верховинському районі потрібно придбання:
- кардіографів;
- дефібриляторів;
- високопрохідних автомобілів з метою вчасної доставки хворих,
враховуючи нормативи доїзду до місця виклику.
Сподіваємося на Вашу підтримку і допомогу.
Прийнято на VІІ
сесії районної
ради
VІІ демократичного скликання
від _____________ 2017 року

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Сьома сесія)
РІШЕННЯ
від «__» _________ 2017 року
селище Верховина
Про оплату за навчання
дітей у Верховинській
дитячій школі мистецтв
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про позашкільну освіту», пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 25.03.97 № 260 «Про встановлення розміру плати
за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», пункту 6.4
Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад
(школу естетичного виховання), затвердженого наказом Міністерства культури і
мистецтв України від 06.08.2001 № 523 «Про затвердження Положення про
початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного
виховання)», розглянувши лист відділу культури і мистецтв районної державної
адміністрації від 27.01.2017 року № 03/01-5/23 щодо оплати за навчання дітей у
Верховинській дитячій школі мистецтв, в зв’язку з підвищенням мінімальної
заробітної плати за попередній рік, цін на енергоносії та вартість послуг,
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. Встановити з 01._03. 2017 року щомісячну оплату за навчання дітей у
Верховинській дитячій школі мистецтв в таких розмірах:
- фортепіано, гітара – 110 грн;

- клас вокалу – 110 грн;
- художніх та хореографічних відділеннях – 100 грн.
- струнно-смичкові інструменти (скрипка) – 100 грн;
- народні інструменти (баян, акордеон, бандура) – 100 грн;
- народні інструменти (цимбали, сопілка) – 100 грн;
- духові інструменти (труба) – 100 грн;
2. Встановити пільги (100 відсотків) по оплаті за навчання наступним
категоріям учнів:
- діти з багатодітних і малозабезпечених сімей, діти-інваліди, яким не
протипоказане навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних
закладах (за висновком медичної комісії), діти-сироти і діти позбавлені
батьківського піклування здобувають позашкільну освіту безоплатно (згідно
Закону України «Про позашкільну освіту» зі змінами від 02 червня 2005 року);
- діти, батьки яких постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;
- діти, які навчаються на двох і більше інструментах одночасно та дітям
сімей, з яких навчається двоє і більше дітей: за одного – 100 відсотків
(за найбільше оплачуваний відділ, інструмент), за кожного іншого з таких
дітей – 50 відсотків;
- особливо обдаровані діти – переможці обласних, всеукраїнських та
міжнародних творчих конкурсів, фестивалів, оглядів, художніх виставок, які
ведуть активну, культурно-освітню, театральну чи концертну діяльність в районі
(за клопотанням Ради школи та при погодженні відділу культури і мистецтв
райдержадміністрації).
3. Встановити розмір оплати за оренду інструментів в таких розмірах:
- фортепіано – 50 грн.
- всі інші – 40 грн.
4. Рішення
районної ради від 24.12.2015року «Про оплату за
навчання дітей у Верховинській дитячій школі мистецтв» вважати таким, що
втратило чинність.
5. 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

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Сьома сесія)
РІШЕННЯ

від _________________ 2017 року
селище Верховина
Про
створення
районної ради

тимчасової

комісії

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 (додається).
3. Затвердити положення про тимчасову комісію районної ради з контролю за
додержанням законодавства про працю та підготовки матеріалів для розгляду районною
радою (додається).

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

Іван Шкіндюк

Додаток 1
до рішення районної ради
від «____»_____________2017 року

Склад
тимчасової комісії районної ради
з контролю за додержанням законодавства про працю
та підготовки матеріалів для розгляду районною радою
Голова комісії:
Маківничук Іван Михайлович

– заступник голови районної ради, депутат
районної ради

Члени комісії:
Чубатько Оксана Степанівна

– заступник Верховинського селищного
голови, депутат районної ради
Зеленчук Василь Іванович
– депутат районної ради
Кошелюк Людмила Миколаївна – начальник відділу праці та контролю
за правильністю призначення та
виплати
пенсій управління праці та
соціального захисту населення (за
згодою)
Тофан Леся Володимирівна
– головний спеціаліст бюджетного відділу
фінансового управління районної
державної адміністрації (за згодою)
Рибчук Оксана Василівна
– методист районного методичного центру
відділу освіти районної державної
адміністрації (за згодою)
Дутчак Ольга Афанасіївна
– головний спеціаліст з питань організації
роботи депутатського корпусу та зв»язків з
територіальними громадами виконавчого
апарату районної ради

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Ольга Сапріянчук

Додаток 2
до рішення районної ради
від «____»_____________2017 року

Положення
про тимчасову комісію районної ради
з контролю за додержанням законодавства про працю
та підготовки матеріалів для розгляду районною радою

Це Положення визначає функціональну спрямованість та порядок роботи
тимчасової контрольної комісії відповідно до Конституції України, Законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів
місцевих рад» та Регламенту Верховинської районної ради сьомого скликання.
І. Загальні положення
1.1. Тимчасова комісія
районної ради з контролю за додержанням
законодавства про працю та підготовки матеріалів для розгляду районною
радою, (надалі Комісія) є органом районної ради.
1.2. Рішення про створення Комісії приймає сесія районної ради, яка визначає її
назву, цілі та завдання, затверджує персональний склад Комісії та її голову.
1.3. Комісія несе відповідальність за свою діяльність згідно із чинним
законодавством України.
1.4. Повноваження Комісії припиняються з моменту прийняття районною радою
остаточного рішення щодо результатів роботи Комісії, а також у разі припинення
повноважень ради.
1.5. Пропозиції щодо персонального складу Комісії вносяться депутатами,
депутатськими фракціями.
ІІ. Завдання Комісії
2.1. Основне завдання Комісії – контроль за додержанням законодавства про
працю в навчальних закладах району та підготовка матеріалів для розгляду
районною радою.
2.2. Надання пропозицій та рекомендацій щодо додержання законодавства про
працю в навчальних закладах району.

2.3. Підготовка проектів рішень сесій районної ради, пропозицій щодо розробки
проектів рішень сесій районної ради, а також висновків, пропозицій та звітів з
питань, віднесених до компетенції Комісії.

ІІІ. Права Комісії
3.1. Комісія відповідно до покладених завдань та в межах своїх повноважень має
право:
3.1.1. Відвідувати навчальні заклади району та проводити контроль за
додержанням законодавства про працю.
3.1.2. У разі виявлення фактів нецільового та неефективного використання
навчальними закладами району бюджетних та інших коштів, порушень
фінансової та бухгалтерської дисципліни, рекомендувати голові районної ради
звертатися до районної державної адміністрації, органів місцевого
самоврядування та їх посадових осіб, а також до правоохоронних і
контролюючих органів, їх керівників.
3.1.3. Розглядати пропозиції, заяви і скарги, які надійшли до районної ради та
вживати заходів до їх своєчасного обґрунтованого вирішення. Вивчати причини,
які породжують скарги.
3.1.4. Порушувати питання щодо притягнення посадових осіб до
відповідальності у випадку виявлення порушень.
3.1.5. Залучення до участі в роботі спеціалістів та інших осіб, які можуть надати
необхідну допомогу або відомості для об’єктивного і всебічного вивчення
обставин та прийняття відповідних рішень.
3.1.6. Отримання за запитами необхідної інформації від навчальних закладів
району в рамках діючого законодавства.
ІV. Обов’язки Комісії
4.1. Комісія керується інтересами держави та територіальної громади району, не
використовує своє членство в особистих цілях та дотримуються норм
депутатської етики, передбаченої статтею 8 Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад».
4.2. Члени Комісії беруть активну участь у її засіданнях, виконують доручення
депутатів районної ради та голови Комісії.
V. Організація роботи Комісії
5.1. На першому засіданні Комісії її члени обирають зі свого складу заступника
голови та секретаря Комісії.

5.2. Організовує роботу Комісії її голова або за його відсутності заступник
голови.
5.3. Засідання Комісії скликається в міру необхідності і є правомочними, якщо в
них беруть участь не менше як половина від загального складу Комісії.
5.4. Рішення Комісії приймається більшістю голосів від її загального складу,
оформляються протоколом, який підписується головою, в разі його відсутності
заступником голови Комісії та секретарем.
5.5. За результатами вивчення і розгляду питань Комісія подає звіти на розгляд
сесії районної ради.

Керуючий справами виконавчого
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проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Сьома сесія)
РІШЕННЯ

від __ ____________ 2017 року
селище Верховина
Про списання основних засобів

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», акту списання основних засобів від 03.02.2017 року, в зв’язку з повним
фізичним зносом та непридатністю до використання, 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. Дати дозвіл на вилучення з використання та списання з обліку районної ради основних
засобів первісною вартістю 1144.00 гривні згідно переліку (додається).

2. 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 та середнього бізнесу, районна рада (Ю.Ванджурак)
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Додаток
до рішення районної ради

від «____»____________2017 року
Перелік основних засобів, які вилучаються з
використання та списуються з обліку районної
ради

Назва

Дата
введення в
Інвентарний номер
експлуатацію

Первісна
вартість
грн.

Стінка мебельна «Світлана»

10660002

1998

250

Стінка мебельна «Світлана»

10660011

1998

282

Крісло офісне

10660003

2003

612

Разом:
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