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У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(П’ятнадцята сесія) 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   15  грудня  2017 року 

селище Верховина  

 
 

Про звіт голови 

районної ради 

 
  Відповідно до статей 43, 55 Закону України «Про місцеве  

самоврядування  в Україні», заслухавши звіт голови районної ради Івана 

Шкіндюка за період з грудня 2016 по грудень 2017 року, районна рада  

 
вирішила: 

 

Звіт голови районної ради Івана Шкіндюка за період з грудня 2016 по 

грудень 2017 року взяти до уваги (додається). 

 

 

 

Голова районної ради                   Іван Шкіндюк 
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                                  1. Загальні відомості 

1.1. Склад районної ради сьомого демократичного скликання 

 

До Верховинської районної ради сьомого демократичного скликання за 

результатами виборів 25 жовтня 2015 року було обрано 34 депутати. 

 

Депутатські мандати здобули наступні політичні сили, зокрема: 

         - Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» - 9 мандатів; 

         - Всеукраїнське об»єднання «Батьківщина» - 7 мандатів; 

         - Всеукраїнське об»єднання «Свобода» - 4 мандати; 

         - Партія «Українське об»єднання патріотів – УКРОП» - 4 мандати; 

         - Партія «Воля» – 4 мандати; 

         - Українська Народна партія – 4 мандати; 

         - Народний Рух України – 2 мандати. 

 

Станом на 01 грудня  2017 року склад депутатів районної ради за віком 

визначився наступним  чином: 30 років і менше – 2 депутати (наймолодший 

депутат – О.Сапріянчук, 26 років), від 31 до 40 років – 10 депутатів, від 41 до 

50 років – 12 депутатів, від 51 до 60 років – 9 депутатів, від 61 до 70 років – 1 

депутат (найповажніший депутат – Д.Філипчук). 

 

На даний час в районній раді сформовано наступні депутатські фракції:  

                       - «Солідарність» - 7 депутатів;  

                       - ВО «Батьківщина» - 7 депутатів; 

                       - ВО «Свобода» - 4 депутати; 

                       - «ВОЛЯ» - 4 депутати; 

                       - «УКРОП» - 4 депутати; 

                       «УНП» - 4 депутати.  

Позафракційні:  4 депутати. 
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1.2. Структура та чисельність виконавчого апарату районної 

ради 

 

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 43, статті 58 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою забезпечення 

виконавчим апаратом районної ради повноважень, визначених Законом 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішенням районної ради 

від 26.01.2016 року «Про структуру і чисельність виконавчого апарату 

районної ради та чисельність працівників, що працюють за цивільно-

правовими угодами» з 27 січня 2016 року було затверджено структуру і 

чисельність виконавчого апарату районної ради. Водночас чисельний склад 

виконавчого апарату районної ради й надалі становить 15,5 штатних 

одиниць. 

 

Структура і чисельність 

виконавчого апарату районної ради 

 

№ 

п

№ 

Назва структурного підрозділу 

та посада  

Кількість 

штатних 

одиниць  

1

1. 

Голова районної ради 1  

2

2. 

Заступник голови районної ради 1 

3

3. 

Керуючий справами виконавчого апарату 

районної ради  

1 

4

4. 

Заступник керуючого справами виконавчого 

апарату районної ради 

1 

5

5. 

Радник голови районної ради 2 

Загально-організаційний відділ виконавчого апарату районної 

ради 

6

6. 

Начальник загально-організаційного відділу 

виконавчого апарату районної ради 

1 

7

7. 

Головний спеціаліст з питань організаційного 

забезпечення виконавчого апарату районної ради 

1 

8

8. 

Головний спеціаліст з питань звернень 

громадян та діловодства виконавчого апарату 

районної ради  

1 

Відділ правового забезпечення та комунального майна 

виконавчого апарату районної ради 

9

9.  

Начальник відділу правового забезпечення  та 

комунального майна виконавчого апарату районної 

1 
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ради 

1

10. 

Головний спеціаліст з питань координації 

роботи з підготовки та реалізації проектів і програм 

розвитку місцевого самоврядування виконавчого 

апарату районної ради 

1 

1

11. 

Головний спеціаліст з питань кадрової роботи, 

правового забезпечення, захисту прав споживачів та 

поновлення прав реабілітованих виконавчого апарату 

районної ради 

1  

Відділ обліку і звітності та комп’ютерного забезпечення 

виконавчого апарату районної ради 

1

12. 

Начальник відділу обліку і звітності та 

комп’ютерного забезпечення виконавчого апарату 

районної ради    

1 

1

13. 

Головний спеціаліст з питань організації 

роботи депутатського корпусу та зв’язків з 

територіальними громадами виконавчого апарату 

районної ради 

1 

1

14. 

Водій 1 

1

15. 

Прибиральниця 0,5 

 Всього  15,5 

 

Серед працівників виконавчого апарату районної ради 8 жінок і 6 

чоловіків віком: 

• від 20 до 30 років - 2; 

• від 31 до 40 років - 5; 

• від 41 до 50 років - 2; 

• від 51 до 60 років - 5; 

• від 61 року й далі - 0 

Усі працівники, які є посадовими особами місцевого самоврядування 

мають вищу освіту. 2-є працівників виконавчого апарату районної ради (у 

т.ч. й керівництво районної ради) є депутатами районної ради, 1 працівник є 

депутатом Верховинської селищної ради та 1  працівник є депутатом 

Стебнівської сільської ради. Станом на 01.12.2017 року є вакантна посада 

радника голови районної ради та водія районної ради. 

 

               2. Пленарні засідання сесій районної ради 

2.1. Рішення, прийняті районною радою сьомого демократичного 

скликання за звітний період 

 

За період діяльності районної ради сьомого демократичного 

скликання з грудня 2016 року по грудень 2017 року проведено 9 сесій та 11 
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пленарних засідань, на яких розглянуто 196 питань та прийнято 180 рішень 

районної ради. Найважливіші з них можна виокремити, такі як: 

 

1. Про затвердження Угоди про двосторонню співпрацю між Верховинською 

районною радою та Мишьленіцким повітом Малопольського воєводства 

Республіки Польща. 

2. Про створення комунального дошкільного навчального закладу 

«Устеріківський дошкільний навчальний заклад «Вишиванка» 

Верховинської районної ради Івано-Франківської області. 

3. Про організацію національного та військово-патріотичного виховання 

учнівської молоді. 

4. Про роботу із залучення інвестицій та покращення інвестицій 

привабливості району. 

5. Про впорядкування реалізації необробленої деревини у Верховинському 

районі. 

6. Про заборону вивезення необробленої деревини за межі Верховинського 

району. 

7. Про присвоєння почесного звання «Майстер народної творчості 

«Верховинщини». 

8. Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності 

Верховинського району. 

9. Про затвердження Типової форми контракту з керівником дошкільного, 

загальноосвітнього, позашкільного навчального закладу, що належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селища Верховинського 

району. 

10. Інформація філії «Верховинська ДЕД» про стан дорожнього будівництва 

та перспективи ремонту автомобільних доріг на території району. 

11.  Про функціонування полігону твердих побутових відходів в селі 

Бережниця та стан поводження з побутовими відходами в районі. 

12.  Інформація Верховинського комбінату комунальних підприємств про 

організацію роботи зі збору та вивезення сміття і твердих побутових 

відходів на надання населенню і суб’єктам підприємницької діяльності 

інших послуг. 

13. Про стан ведення лісового господарства та ефективність використання 

виробничого та фінансового потенціалу Верховинським районним 

лісгоспом. 

14. Про звернення трудових колективів та районної ради щодо недопущення 

реалізації Стратегії реформування лісової галузі. 

 

15.  Про інвентаризацію земельних ділянок які не використовуються за 

цільовим призначенням. 

16.  Про роботу редакції Верховинського районного комунального 

радіомовлення «Вісті Верховини» з висвітлення питань національного і 

духовного відродження у районі. 
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17.  Про роботу редакції газети «Верховинські вісті» з висвітлення питань 

національного і духовного відродження у районі. 

18.  Про надання дозволу на функціонування установ і закладів освіти району 

в 2017-2018 навчальному році. 

19.  Про реорганізацію Зеленської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 

Верховинської районної ради Івано-Франківської області. 

20.  Про реорганізацію Кривопільської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 

Верховинської районної ради Івано-Франківської області. 

21.  Про співфінансування капітального ремонту автодороги державного 

значення Р-62 «Криворівня – Чернівці». 

 

Також прийнято районні програми для покращення соціально-

економічного та культурного розвитку району та органів місцевого 

самоврядування, зокрема: 

 

1. Про районну програму з питань надання одноразових грошових допомог 

громадянам, які проживають у Верховинському районі на 2017 рік. 

2. Про районну програму «Духовне життя» на 2017 рік. 

3. Районна програма розвитку місцевого самоврядування, орієнтованого на 

громаду в 2017 році; 

4. Районна програма «Фонд районної ради на виконання депутатських 

повноважень» на 2017 рік; 

5. Районна програма «Нагороди та відзнаки районної ради» на 2017 рік; 

6. Районна програма «Журналістська премія» на 2017 рік; 

7. Районна програма  «Збереження культури і побуту гуцулів» на 2017 рік; 

8. Верховинська  районна літературно-мистецька премія з розвитку та 

популяризації Гуцульщини імені Дмитра Ватаманюка на 2017 рік; 

9. Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського 

піклування» на 2017 рік; 

10. Районна програма «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 

на 2017 рік; 

11. Районна програма «Молодь Верховинщини» на 2017 рік; 

12. Районна  комплексна програма розвитку футболу у Верховинському 

районі на 2017 рік; 

13. Районна програма «Підтримки засобів масової інформації району» на 

2017 рік; 

14. Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту 

населення та території Верховинського району від надзвичайних 

ситуацій природного і техногенного характеру на 2017 рік; 

15. Районна програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та 

підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби 

Верховинського району до дій за призначенням на 2017 рік; 

16. Районна програма  «Поводження з твердими побутовими відходами» на 

2017 рік; 
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17. Районна комплексна програма забезпечення правопорядку, боротьби із 

злочинністю і корупцією, захисту прав і свобод громадян на 2017 рік; 

18. Районна програма інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів 

державної влади та управління, протидії проявам терористичного 

характеру, організованій злочинній діяльності та корупції на території 

Верховинського району» на 2017 рік; 

19. Районна програма підвищення ефективності системи державного 

управління народногосподарським комплексом району на 2017 рік; 

20. Районна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на 

селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення 

«Власний дім» на 2017 рік; 

21. Районна програма 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; 

22. Районна програма приписки та призову на військову службу на 2017 рік; 

23. Районна цільова програма зовнішнього освітлення селища та сільських 

населених пунктів району на 2016-2020 роки, на 2017 рік; 
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2.2. Відвідування депутатами районної ради пленарних засідань сесій районної ради  

за звітний період (грудень 2016 – грудень 2017) 

( сесій – 10, пленарних засідань -14 ) 

 
№ 

п/п 

Прізвище, ім»я та 

 по батькові депутата 

УІ 

сесія 

22. 

12. 

2016 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

ня 

 

УІ 

сесія 

30. 

12. 

2016 

року 

ІІ 

пл. 

засі 

дан- 

  ня 

 

УІІ 

сесія 

23. 

02. 

2017 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

  ня 

 

УІІ 

сесія 

09. 

03. 

2017 

року 

ІІ 

пл. 

засі 

дан- 

   ня 

УІІІ 

сесія 

15. 

03. 

2017 

року 

 

  ІХ 

сесія 

04. 

04. 

2017 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

ня 

 ІХ 

сесія 

07. 

04. 

2017

року 

ІІ 

пл. 

засі 

дан- 

ня 

   Х 

сесія 

13. 

04. 

2017 

року 

 

ХІ 

сесія 

20. 

07. 

2017 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

   ня 

 

ХІ 

сесія 

17. 

08. 

2017 

року 

ІІ 

пл. 

засі 

дан- 

   ня 

 

ХІІ 

сесія 

29. 

09. 

2017 

року 

 

ХІІІ 

сесія 

31. 

10. 

2017 

року 

 

 

ХІУ 

сесія 

20. 

10. 

2017 

року 

 

 

ХУ 

сесія 

30. 

11. 

2017 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

  ня 

 

Кіль    

 кі 

сть 

засі-

дань 

 

Кіль

кі 

сть 

про-

пус- 

ків 

 

 

1. ВАНДЖУРАК 

Юрій Іванович 

+ н/б н/б н/б + + + н/б + + + + + + 14 4 

2. ВАТАМАНЮК 

Всеволод Дмитрович 

+ + н/б + н/б + + н/б + + + н/б + + 14 4 

3. ГЛУШКО  

Василь Іванович 

+ н/б + + + + + + + + + + н/б + 14 2 

4. ДЕМИДЮК  

Василь Миколайович 

+ н/б + + н/б + + н/б + н/б н/б н/б + н/б 14 7 

5. ЖИКАЛЯК  

Микола Миколайови 

+ + н/б + + + н/б + + + н/б н/б + н/б 14 5 

6. ЖИЧИЦЬКИЙ  

Роман Михайлович 

н/б н/б н/б н/б н/б + н/б н/б н/б н/б н/б н/б н/б н/б 14 13 

7. ЗЕЛЕНЧУК  

Василь Іванович 

+ + + + + + + + + н/б + + н/б + 14 2 

8. ЗЕЛЕНЧУК  

Михайло Васильович 

+ н/б + + + н/б + н/б + н/б + + + + 14 4 

9. КОМАН  

Василь Миколайович 

+ н/б + + н/б н/б + н/б н/б н/б н/б н/б н/б н/б 14 10 
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10. КІКІНЧУК  

Галина Миколаївна 

+ н/б н/б + н/б + + н/б + + н/б н/б + + 14 6 

11. КІКІНЧУК  

Ярослав Миколайович 

+ + н/б н/б + + + + + + + + + + 14 2 

12. КРАВЕЦЬ  

Василина Танасіївна 

+ + н/б н/б н/б + + н/б + + + н/б н/б + 14 6 

13. ЛЮТИЙ  

Олег Валерійович 

+ н/б н/б н/б + + + н/б + + + + + + 14 4 

14. МАКІВНИЧУК  

Іван Михайлович 

+ + + + + + + + + + + + + + 14 0 

15. МАРОТЧАК  

Василь Юрійович 

+ + + + + + + н/б + н/б + н/б н/б + 14 4 

16. МАРТИЩУК  

Марія Фоківна 

+ + + + + + + н/б + + + + + + 14 1 

17. МИЦКАНЮК 

Володимир Васильович 

+ + + + + + + + + + + н/б + н/б 14 2 

18. НЕЧАЙ  

Михайло Михайлович 

+ н/б + + + + + + + + н/б + н/б н/б 14 4 

19. ПУГАЛЬСЬКИЙ 

Володимир Оттович 

+ н/б н/б + + н/б + + н/б н/б н/б н/б + + 14 7 

20. РИБЕНЧУК  

Микола Васильович 

н/б + н/б н/б н/б н/б н/б + н/б н/б н/б н/б н/б н/б 14 12 

21. САВЧУК  

Людмила Іванівна 

+ + + + + + + н/б + + + + + + 14 1 

22. САПРІЯНЧУК  

Ольга Петрівна 

+ + + + + н/б н/б н/б + н/б + + + + 14 4 

23. СОЛОМІЙЧУК  

Ольга Василівна 

+ + + + + + + + + + + + + н/б 14 1 

24. СУМАРУК  

Володимир Іванович 

+ + + + + + + + + н/б н/б н/б н/б + 14 4 

25. СУМАРУК  

Іра Петрівна 

+ + + н/б + + н/б н/б + + + н/б + + 14 4 

26. СУХАРЧУК  

Андрій Михайлович 

+ + + + + + + + + + + + н/б + 14 1 
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27. УРШЕДЖУК  

Світлана Ярославівна 

+ + + + + н/б н/б + + н/б + + н/б + 14 4 

 

 

28. ФЕДЮК  

Василь Танасійович 

+ н/б + + + + + + н/б + + + + н/б 14 3 

29. ФЕДОРЧУК  

Юрій Юрійович 

+ + н/б + н/б + н/б н/б н/б н/б н/б н/б + н/б 14 9 

30. ФІЛИПЧУК   

Дмитро Іванович 

+ + + + + + + + н/б н/б н/б н/б н/б н/б 14 6 

31. ФІЛИПЧУК  

Юрій Юрійович 

+ + + + + + + + + + + + + + 14 0 

32. ЧУБАТЬКО  

Оксана Степанівна 

+ н/б + + + + + + + + + + + + 14 1 

33. ШКІНДЮК  

Іван Юрійович 

+ + + + + + + + + + + + + + 14 0 

34. ЯКУБ»ЯК  

Руслан Васильович 

н/б н/б н/б н/б н/б н/б н/б н/б н/б н/б + н/б н/б н/б 14 13 

 Кількість присутніх на 

пленарних засіданнях 

сесій районної ради: 

 

31 

 

21 

 

22 

 

26 

 

25 

 

27 

 

26 

 

18 

 

26 

 

20 

 

23 

 

18 

 

21 

 

22 

 

326 

 

150 
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Депутатська фракція “Солідарність» 

 
№ 

п/п 

Прізвище, ім»я та 

 по батькові депутата 

УІ 

сесія 

22. 

12. 

2016 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

ня 

 

УІ 

сесія 

30. 

12. 

2016 

року 

ІІ 

пл. 

засі 

дан- 

  ня 

 

УІІ 

сесія 

23. 

02. 

2017 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

  ня 

 

УІІ 

сесія 

09. 

03. 

2017 

року 

ІІ 

пл. 

засі 

дан- 

   ня 

УІІІ 

сесія 

15. 

03. 

2017 

року 

 

  ІХ 

сесія 

04. 

04. 

2017 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

ня 

 ІХ 

сесія 

07. 

04. 

2017

року 

ІІ 

пл. 

засі 

дан- 

ня 

   Х 

сесія 

13. 

04. 

2017 

року 

 

ХІ 

сесія 

20. 

07. 

2017 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

   ня 

 

ХІ 

сесія 

17. 

08. 

2017 

року 

ІІ 

пл. 

засі 

дан- 

   ня 

 

ХІІ 

сесія 

29. 

09. 

2017 

року 

 

ХІІІ 

сесія 

31. 

10. 

2017 

року 

 

 

ХІУ 

сесія 

20. 

10. 

2017 

року 

 

 

ХУ 

сесія 

30. 

11. 

2017 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

  ня 

 

Кіль    

 кі 

сть 

засі-

дань 

 

Кіль

кі 

сть 

про-

пус- 

ків 

 

 

1. ЖИЧИЦЬКИЙ  

Роман Михайлович 

н/б н/б н/б н/б н/б + н/б н/б н/б н/б н/б н/б н/б н/б 14 13 

2. ЛЮТИЙ  

Олег Валерійович 

+ н/б н/б н/б + + + н/б + + + + + + 14 4 

3. МАРОТЧАК  

Василь Юрійович 

+ + + + + + + н/б + н/б + н/б н/б + 14 4 

4. НЕЧАЙ  

Михайло Михайлович 

+ н/б + + + + + + + + н/б + н/б н/б 14 4 

5. САВЧУК  

Людмила Іванівна 

+ + + + + + + н/б + + + + + + 14 1 

6. УРШЕДЖУК  

Світлана Ярославівна 

+ + + + + н/б н/б + + н/б + + н/б + 14 4 

 

7. ФЕДОРЧУК  

Юрій Юрійович 

+ + н/б + н/б + н/б н/б н/б н/б н/б н/б + н/б 14 9 
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Депутатська фракція ВО «Батьківщина» 

 
№ 

п/п 

Прізвище, ім»я та 

 по батькові депутата 

УІ 

сесія 

22. 

12. 

2016 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

ня 

 

УІ 

сесія 

30. 

12. 

2016 

року 

ІІ 

пл. 

засі 

дан- 

  ня 

 

УІІ 

сесія 

23. 

02. 

2017 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

  ня 

 

УІІ 

сесія 

09. 

03. 

2017 

року 

ІІ 

пл. 

засі 

дан- 

   ня 

УІІІ 

сесія 

15. 

03. 

2017 

року 

 

  ІХ 

сесія 

04. 

04. 

2017 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

ня 

 ІХ 

сесія 

07. 

04. 

2017

року 

ІІ 

пл. 

засі 

дан- 

ня 

   Х 

сесія 

13. 

04. 

2017 

року 

 

ХІ 

сесія 

20. 

07. 

2017 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

   ня 

 

ХІ 

сесія 

17. 

08. 

2017 

року 

ІІ 

пл. 

засі 

дан- 

   ня 

 

ХІІ 

сесія 

29. 

09. 

2017 

року 

 

ХІІІ 

сесія 

31. 

10. 

2017 

року 

 

 

ХІУ 

сесія 

20. 

10. 

2017 

року 

 

 

ХУ 

сесія 

30. 

11. 

2017 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

  ня 

 

Кіль    

 кі 

сть 

засі-

дань 

 

Кіль

кі 

сть 

про-

пус- 

ків 

 

 

1. ВАНДЖУРАК 

Юрій Іванович 

+ н/б н/б н/б + + + н/б + + + + + + 14 4 

2. ДЕМИДЮК  

Василь Миколайович 

+ н/б + + н/б + + н/б + н/б н/б н/б + н/б 14 7 

3. КОМАН  

Василь Миколайович 

+ н/б + + н/б н/б + н/б н/б н/б н/б н/б н/б н/б 14 10 

4. КРАВЕЦЬ  

Василина Танасіївна 

+ + н/б н/б н/б + + н/б + + + н/б н/б + 14 6 

5. МИЦКАНЮК 

Володимир Васильович 

+ + + + + + + + + + + н/б + н/б 14 2 

6. ФЕДЮК  

Василь Танасійович 

+ н/б + + + + + + н/б + + + + н/б 14 3 

7. ШКІНДЮК  

Іван Юрійович 

+ + + + + + + + + + + + + + 14 0 

  

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

Депутатська фракція ВО «Свобода» 

 
№ 

п/п 

Прізвище, ім»я та 

 по батькові депутата 

УІ 

сесія 

22. 

12. 

2016 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

ня 

 

УІ 

сесія 

30. 

12. 

2016 

року 

ІІ 

пл. 

засі 

дан- 

  ня 

 

УІІ 

сесія 

23. 

02. 

2017 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

  ня 

 

УІІ 

сесія 

09. 

03. 

2017 

року 

ІІ 

пл. 

засі 

дан- 

   ня 

УІІІ 

сесія 

15. 

03. 

2017 

року 

 

  ІХ 

сесія 

04. 

04. 

2017 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

ня 

 ІХ 

сесія 

07. 

04. 

2017

року 

ІІ 

пл. 

засі 

дан- 

ня 

   Х 

сесія 

13. 

04. 

2017 

року 

 

ХІ 

сесія 

20. 

07. 

2017 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

   ня 

 

ХІ 

сесія 

17. 

08. 

2017 

року 

ІІ 

пл. 

засі 

дан- 

   ня 

 

ХІІ 

сесія 

29. 

09. 

2017 

року 

 

ХІІІ 

сесія 

31. 

10. 

2017 

року 

 

 

ХІУ 

сесія 

20. 

10. 

2017 

року 

 

 

ХУ 

сесія 

30. 

11. 

2017 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

  ня 

 

Кіль    

 кі 

сть 

засі-

дань 

 

Кіль

кі 

сть 

про-

пус- 

ків 

 

 

1. ГЛУШКО  

Василь Іванович 

+ н/б + + + + + + + + + + н/б + 14 2 

2. ЗЕЛЕНЧУК  

Василь Іванович 

+ + + + + + + + + н/б + + н/б + 14 2 

3. ЗЕЛЕНЧУК  

Михайло Васильович 

+ н/б + + + н/б + н/б + н/б + + + + 14 4 

4. МАКІВНИЧУК  

Іван Михайлович 

+ + + + + + + + + + + + + + 14 0 
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Депутатська фракція «ВОЛЯ» 

 
№ 

п/п 

Прізвище, ім»я та 

 по батькові депутата 

УІ 

сесія 

22. 

12. 

2016 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

ня 

 

УІ 

сесія 

30. 

12. 

2016 

року 

ІІ 

пл. 

засі 

дан- 

  ня 

 

УІІ 

сесія 

23. 

02. 

2017 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

  ня 

 

УІІ 

сесія 

09. 

03. 

2017 

року 

ІІ 

пл. 

засі 

дан- 

   ня 

УІІІ 

сесія 

15. 

03. 

2017 

року 

 

  ІХ 

сесія 

04. 

04. 

2017 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

ня 

 ІХ 

сесія 

07. 

04. 

2017

року 

ІІ 

пл. 

засі 

дан- 

ня 

   Х 

сесія 

13. 

04. 

2017 

року 

 

ХІ 

сесія 

20. 

07. 

2017 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

   ня 

 

ХІ 

сесія 

17. 

08. 

2017 

року 

ІІ 

пл. 

засі 

дан- 

   ня 

 

ХІІ 

сесія 

29. 

09. 

2017 

року 

 

ХІІІ 

сесія 

31. 

10. 

2017 

року 

 

 

ХІУ 

сесія 

20. 

10. 

2017 

року 

 

 

ХУ 

сесія 

30. 

11. 

2017 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

  ня 

 

Кіль    

 кі 

сть 

засі-

дань 

 

Кіль

кі 

сть 

про-

пус- 

ків 

 

 

1. КІКІНЧУК  

Галина Миколаївна 

+ н/б н/б + н/б + + н/б + + н/б н/б + + 14 6 

2. МАРТИЩУК  

Марія Фоківна 

+ + + + + + + н/б + + + + + + 14 1 

3. САПРІЯНЧУК  

Ольга Петрівна 

+ + + + + н/б н/б н/б + н/б + + + + 14 4 

4. СОЛОМІЙЧУК  

Ольга Василівна 

+ + + + + + + + + + + + + н/б 14 1 
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Депутатська фракція «УКРОП» 

 
№ 

п/п 

Прізвище, ім»я та 

 по батькові депутата 

УІ 

сесія 

22. 

12. 

2016 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

ня 

УІ 

сесія 

30. 

12. 

2016 

року 

ІІ 

пл. 

засі 

дан- 

  ня 

 

УІІ 

сесія 

23. 

02. 

2017 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

  ня 

 

УІІ 

сесія 

09. 

03. 

2017 

року 

ІІ 

пл. 

засі 

дан- 

   ня 

УІІІ 

сесія 

15. 

03. 

2017 

року 

 

  ІХ 

сесія 

04. 

04. 

2017 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

ня 

 ІХ 

сесія 

07. 

04. 

2017

року 

ІІ 

пл. 

засі 

дан- 

ня 

   Х 

сесія 

13. 

04. 

2017 

року 

 

ХІ 

сесія 

20. 

07. 

2017 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

   ня 

 

ХІ 

сесія 

17. 

08. 

2017 

року 

ІІ 

пл. 

засі 

дан- 

   ня 

 

ХІІ 

сесія 

29. 

09. 

2017 

року 

 

ХІІІ 

сесія 

31. 

10. 

2017 

року 

 

 

ХІУ 

сесія 

20. 

10. 

2017 

року 

 

 

ХУ 

сесія 

30. 

11. 

2017 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

  ня 

Кіль    

 кі 

сть 

засі-

дань 

 

Кіль

кі 

сть 

про-

пус- 

ків 

 

1. РИБЕНЧУК  

Микола Васильович 

н/б + н/б н/б н/б н/б н/б + н/б н/б н/б н/б н/б н/б 14 12 

2. СУМАРУК  

Володимир Іванович 

+ + + + + + + + + н/б н/б н/б н/б + 14 4 

3. СУХАРЧУК  

Андрій Михайлович 

+ + + + + + + + + + + + н/б + 14 1 

4. ФІЛИПЧУК  

Юрій Юрійович 

+ + + + + + + + + + + + + + 14 0 
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Депутатська фракція «УНП» 

 
№ 

п/п 

Прізвище, ім»я та 

 по батькові депутата 

УІ 

сесія 

22. 

12. 

2016 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

ня 

 

УІ 

сесія 

30. 

12. 

2016 

року 

ІІ 

пл. 

засі 

дан- 

  ня 

 

УІІ 

сесія 

23. 

02. 

2017 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

  ня 

 

УІІ 

сесія 

09. 

03. 

2017 

року 

ІІ 

пл. 

засі 

дан- 

   ня 

УІІІ 

сесія 

15. 

03. 

2017 

року 

 

  ІХ 

сесія 

04. 

04. 

2017 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

ня 

 ІХ 

сесія 

07. 

04. 

2017

року 

ІІ 

пл. 

засі 

дан- 

ня 

   Х 

сесія 

13. 

04. 

2017 

року 

 

ХІ 

сесія 

20. 

07. 

2017 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

   ня 

 

ХІ 

сесія 

17. 

08. 

2017 

року 

ІІ 

пл. 

засі 

дан- 

   ня 

 

ХІІ 

сесія 

29. 

09. 

2017 

року 

 

ХІІІ 

сесія 

31. 

10. 

2017 

року 

 

 

ХІУ 

сесія 

20. 

10. 

2017 

року 

 

 

ХУ 

сесія 

30. 

11. 

2017 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

  ня 

 

Кіль    

 кі 

сть 

засі-

дань 

 

Кіль

кі 

сть 

про-

пус- 

ків 

 

 

1. ЖИКАЛЯК  

Микола Миколайови 

+ + н/б + + + н/б + + + н/б н/б + н/б 14 5 

2. КІКІНЧУК  

Ярослав Миколайович 

+ + н/б н/б + + + + + + + + + + 14 2 

3. ПУГАЛЬСЬКИЙ 

Володимир Оттович 

+ н/б н/б + + н/б + + н/б н/б н/б н/б + + 14 7 

4. ФІЛИПЧУК   

Дмитро Іванович 

+ + + + + + + + н/б н/б н/б н/б н/б н/б 14 6 
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Позафракційні 

 
№ 

п/п 

Прізвище, ім»я та 

 по батькові депутата 

УІ 

сесія 

22. 

12. 

2016 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

ня 

 

УІ 

сесія 

30. 

12. 

2016 

року 

ІІ 

пл. 

засі 

дан- 

  ня 

 

УІІ 

сесія 

23. 

02. 

2017 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

  ня 

 

УІІ 

сесія 

09. 

03. 

2017 

року 

ІІ 

пл. 

засі 

дан- 

   ня 

УІІІ 

сесія 

15. 

03. 

2017 

року 

 

  ІХ 

сесія 

04. 

04. 

2017 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

ня 

 ІХ 

сесія 

07. 

04. 

2017

року 

ІІ 

пл. 

засі 

дан- 

ня 

   Х 

сесія 

13. 

04. 

2017 

року 

 

ХІ 

сесія 

20. 

07. 

2017 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

   ня 

 

ХІ 

сесія 

17. 

08. 

2017 

року 

ІІ 

пл. 

засі 

дан- 

   ня 

 

ХІІ 

сесія 

29. 

09. 

2017 

року 

 

ХІІІ 

сесія 

31. 

10. 

2017 

року 

 

 

ХІУ 

сесія 

20. 

10. 

2017 

року 

 

 

ХУ 

сесія 

30. 

11. 

2017 

року 

І 

пл. 

засі 

дан- 

  ня 

 

Кіль    

 кі 

сть 

засі-

дань 

 

Кіль

кі 

сть 

про-

пус- 

ків 

 

 

1. ВАТАМАНЮК 

Всеволод Дмитрович 

+ + н/б + н/б + + н/б + + + н/б + + 14 4 

2. СУМАРУК  

Іра Петрівна 

+ + + н/б + + н/б н/б + + + н/б + + 14 4 

3. ЧУБАТЬКО  

Оксана Степанівна 

+ н/б + + + + + + + + + + + + 14 1 

4. ЯКУБ»ЯК  

Руслан Васильович 

н/б н/б н/б н/б н/б н/б н/б н/б н/б н/б + н/б н/б н/б 14 13 
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                         3. Президія районної ради 

 

У підготовці сесій районної ради важливе місце посідає дорадчий 

орган ради – президія районної ради, на якій попередньо розглядаються та 

погоджуються пропозиції і рекомендації щодо внесених на розгляд ради 

питань. 

Відповідно до рішення першої сесії районної ради сьомого 

демократичного скликання від 24.12.2015 утворено президію районної ради в 

кількості 13 осіб, а саме: 

Іван Шкіндюк         – голова районної ради, голова президії. 

Іван Маківничук – заступник голови районної ради,    

     заступник голови президії. 

Ольга Сапріянчук - голова  постійної комісії районної ради з питань 

бюджету, фінансів і податків.      

Юрій Ванджурак - голова 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. 

Галина Кікінчук  - голова постійної комісії районної ради з питань 

охорони здоров'я, соціального захисту населення та пенсійного забезпечення. 

Оксана Чубатько - голова постійної комісії районної ради з 

гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики, спорту, 

національного і духовного розвитку та засобів масової інформації. 

Ярослав Кікінчук - голова 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. 

Ольга Соломійчук – голова постійної комісії районної ради з питань 

захисту прав учасників і ветеранів антитерористичної операції на сході 

України та їх сімей, уповноважений представник депутатської фракції 

політичної партії «Воля». 

Михайло Нечай - уповноважений представник депутатської фракції 

політичної партії Блок П.Порошенка „Солідарність”. 

Володимир Мицканюк - уповноважений представник депутатської 

фракції політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». 

Василь Зеленчук - уповноважений представник депутатської фракції 

політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». 

Юрій Філипчук - уповноважений представник депутатської фракції 

політичної партії «Українське об’єднання патріотів-УКРОП». 

Володимир Пугальський - голова депутатської фракції політичної 

партії «Українська Народна Партія». 
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За період сьомого демократичного скликання з грудня 2016 року по 

грудень 2017 року проведено 8 засідань президії  та ініційовано 8 питань 

порядку денного, з яких можна виокремити: 

- Про затвердження районної програми з питань надання одноразових 

грошових допомог громадянам, які проживають у Верховинському 

районі на 2017 рік. 

- Про звернення районної ради щодо недопущення реформ лісової 

галузі. 

- Про звернення районної ради щодо невідповідності чинному 

законодавству проведення електронних торгів необробленої деревини 

суб’єктам підприємницької діяльності. 

- Про звернення районної ради щодо передачі всіх земель за межами 

населених пунктів в розпорядження сільських та селищних рад, 

незалежно від того об’єднались вони чи ні. 

- Про передачу в оперативне управління ДНЗ «Вишиванка» 

Білоберізькій ОТГ». 

- Про звернення районної ради щодо прийняття Виборчого кодексу 

України.  

За результатами їх розгляду районному керівництву та виконавчому 

апарату районної ради були дані доручення та рекомендації. 

 

 

              4. Робота постійних та тимчасових комісій районної ради 
 

Однією з найважливіших організаційних форм діяльності районної 

ради та її депутатів є робота постійних і тимчасових комісій. Практика 

показала, що абсолютна більшість питань, що вносяться на розгляд 

пленарних засідань сесій районної ради, попередньо активно обговорюються 

на засіданнях постійних комісій районної ради. Це в свою чергу дає 

можливість конструктивно і злагоджено ухвалювати рішення з питань, що 

розглядаються на пленарних засіданнях. 

Відповідно до рішення районної ради від 19.11.2015 року  утворено  5 

постійних комісій районної ради та обрано їх склад, які згідно з  Положенням 

про постійні комісії районної ради та плану роботи районної ради активно 

функціонують по даний час, зокрема: 

- з питань бюджету, фінансів і податків; 

    - з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, будівництва, 

туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього господарства,  

комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу; 

                - з питань охорони здоров»я, соціального захисту населення та 

пенсійного забезпечення; 

                - з гуманітарних питань: освіти, культури,  молодіжної   політики,  

спорту,  національного  і  духовного  розвитку  та засобів масової інформації; 

               - з питань децентралізації влади, адміністративно-територіальної 

реформи, органів місцевого самоврядування,  мандатна,  депутатської 
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діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, законності та 

правопорядку. 

Рішенням І сесії районної ради від 24.12.2015 року створено тимчасову 

комісію районної ради з контролю за якістю та організацією харчування в 

дошкільних навчальних закладах і загальноосвітніх школах району.  

Рішенням ІІ сесії районної ради від 26.01.2016 року утворено: 

- постійну комісію районної ради з питань захисту прав учасників і 

ветеранів антитерористичної операції на сході України та їх сімей; 

- комісію районної ради з питань поновлення прав реабілітованих. 

Рішенням ІІІ сесії районної ради від 01 квітня 2016 року утворено:      

- комісію 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 безпосередньо 

участь в антитерористичній операції в районах її проведення, воїнів ОУН-

УПА та учасників бойових дій на території інших держав; 

         - тимчасову комісію районної ради з реалізації лісосировинних ресурсів 

для потреб пільгових категорій населення. 

             

Постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів і 

податків (голова комісії – Ольга Сапріянчук) 

 

За звітний період постійною комісією районної ради з питань бюджету, 

фінансів і податків  (далі – комісія) проведено 35 засідань, на яких 

розглянуто 526 питань,  які стосувалися дохідної і видаткової частин 

районного бюджету. 

Характерним виявом оперативності, злагодженості та професійності 

роботи комісії стали її позачергові засідання щодо спрямування, 

перерозподілу субвенцій з державного бюджету  місцевим бюджетам, і 

членам комісії вдавалося знаходити порозуміння  в умовах обмеженого 

фінансового ресурсу й приймати ефективні рішення. 

Протягом звітного року у міжсесійний період комісія розглядала 

питання, що стосувалися внесення змін до бюджетних призначень по 

головних розпорядниках коштів районного бюджету, затверджувала розподіл 

резервного фонду районного бюджету, розподіл додаткової дотації на 

вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та розподіл 

вільних залишків коштів загального фонду районного бюджету. 

Постійною комісією районної ради з питань бюджету і фінансів також 

розглянуто 112 проектів рішень, які вносилися на розгляд сесій районної 

ради, з наданням необхідних висновків та з великою відповідальністю 

комісія брала активну участь у підготовці проектів рішень районної ради з 

бюджетних питань, які стосувалися внесення змін для фінансування 

районних програм а особливо фінансування заробітної плати працівникам 

бюджетних установ району. 
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Комісія постійно дотримувалася вимог Бюджетного та Податкового 

кодексів України, інших Законів України та нормативних актів, які 

регламентують вирішення бюджетних і фінансових питань. Також виважено 

підходили до прийняття рішень, враховуючи пропозиції керівництва 

районної ради, районної державної адміністрації та керівників установ 

району  –  головних розпорядників коштів. 

Протягом 2017 року проводився системний аналіз показників місцевих 

бюджетів та оцінка їх фінансового забезпечення для здійснення своєчасної 

виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та недопущення 

виникнення заборгованості з оплати енергоносіїв, що споживаються 

бюджетними установами.  

Спільно з іншими постійними комісіями районної ради комісія з питань 

бюджету, фінансів і податків брала участь у підготовці звернень до Кабінету 

Міністрів України,  Міністерства фінансів України,  Міністерства культури 

України,  Міністерства освіти і науки України, Народним депутатам України, 

обласної ради, обласної державної адміністрації. У звітному періоді 

підготовлено ряд важливих звернень, зокрема: 

- щодо виділення додаткових  коштів для фінансування бюджетних 

установ району; 

- щодо підтримки законопроектів з розвитку гірських територій; 

- щодо фінансування медичної галузі Верховинського району. 

Депутати комісії, володіючи станом справ, що стосуються бюджетної 

сфери району та господарських підприємств, вносили конкретні пропозиції 

щодо програми соціально-економічного та культурного розвитку району, 

також розглядали звернення фізичних осіб та при необхідності на засідання 

комісії запрошували осіб, які подавали на розгляд відповідні питання. 

 

Постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного 

розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського 

і дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку малого та 

середнього бізнесу (голова – Юрій Ванджурак) 

Постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного 

розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і 

дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку малого та 

середнього бізнесу (далі комісія) у звітному періоді провела 12 засідань, на 

яких було розглянуто 94 питання, в тому числі 1 спільне засідання постійної 

комісії з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, будівництва, 

туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього господарства, 

комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу та керівництва 

райдержадміністрації і сільських та селищного голів щодо функціонування 

полігону твердих побутових відходів в селі Бережниця та стану поводження з 

побутовими відходами в районі, і одне спільне засідання комісії та президії 

районної ради щодо розподілу коштів спеціального фонду обласного 

бюджету що спрямовуються на виконання заходів Регіональної програми 

будівництва, ремонту, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-
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транспортної інфраструктури Івано-Франківської області у Верховинському 

районі. 

Комісія опрацьовувала програму соціально-економічного та 

культурного розвитку району, цільові програми районної та обласної рад з 

інших питань, та розглядала звіти про їх виконання 

Комісія ініціювала звернення районної ради щодо необхідності вжиття 

негайних заходів для запобігання виникненню надзвичайної екологічної 

ситуації, у зв’язку з масовими вирубками та знищенням лісів в Україні, щодо 

катастрофічного стану автомобільних доріг у Верховинському районі та 

необхідності відновлення робіт з берегоукріплення, щодо включення 

полонин за межами населених пунктів в межі населених пунктів з подальшим 

затвердженням проекту землеустрою на пленарному засіданні районної ради, 

Окрім того, комісія розглянула і підтримала звернення депутатів 

районної ради до центральних органів виконавчої влади щодо необхідності 

ремонту автомобільних доріг району, зменшення тарифів на електроенергію 

для населення та про забезпечення лісосировиною підприємців району, які 

здійснюють повну переробку деревини і створюють додаткові робочі місця, 

щодо передачі всіх земель за межами населених пунктів в розпорядження 

сільських, селищних та міських рад не залежно від того, об’єдналися вони в 

об’єднану територіальну громаду, щодо скасування оплати за підключення до 

електромереж та збільшення ліміту в опалювальний сезон для населення, яке 

проживає в житлових будинках, обладнаних у встановленому порядку 

електроопалювальними установками до 5000 кВт год електроенергії на 

місяць для всіх будинків, не газифікованих природним газом і в яких відсутні 

або не функціонують системи центрального теплопостачання в населених 

пунктах, на які поширюється дія Закону України «Про статус гірських 

населених пунктів в Україні», щодо ремонту автомобільних доріг на 

території району. 

 

Постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я,  

соціального захисту населення та пенсійного забезпечення  

(голова комісії Галина Кікінчук) 

 

Постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я, соціального 

захисту населення та пенсійного забезпечення,  за звітний період провела 6 

засідань, на яких розглянуто 48 питань. З них 30 питань було внесено на 

розгляд сесії районної ради та прийняття відповідних рішень. 

Відповідно до своєї специфіки комісією в основному розглядаються 

питання матеріально-технічної бази медичних установ району, забезпечення 

населення медикаментами, а також що стосуються соціального захисту 

громадян, в тому числі інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян похилого 

віку, соціально-незахищених верств населення в районі. Комісією 

розглядались питання, що стосувались: соціально-економічного та 

культурного розвитку району,  підсумків виконання  районного бюджету, про 

виділення коштів для перевезення хворих на гемодіаліз для отримання 
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хворими з хронічною нирковою недостатністю курсів програмного 

гемодіалізу на базі Косівської ЦРЛ.  

Важливе місце у процесі діяльності комісії посідає розгляд проектів 

районних програм та заходів, спрямованих на вирішення проблем 

соціального захисту населення, а саме: 
 

1. Комплексна програма соціальної підтримки інвалідів зору та соціально 

незахищених верств населення у Верховинському районі на 2017 рік; 

2. Районна програма «Цукровий діабет» на 2017 рік; 

3. Програма боротьби з онкологічними захворюваннями в районі на 2017рік; 

4. Програма протидії захворювання на туберкульоз у районі на 2017 рік; 

5. Районна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в районі 

на 2017 рік; 

6. Регіональна цільова програма розвитку донорства крові, її компонентів та 

виготовлення препаратів з них на 2017 рік; 

7. Районна  цільова програма «Запобігання та лікування серцево-судинних і 

судинно-мозкових захворювань» на 2017 рік; 

8. Програма «Здоров»я населення Прикарпаття» на 2017 рік; 

9. Районна  цільова програма Розвитку первинно медико-санітарної 

допомоги на засадах сімейної медицини на 2017 рік; 

10. Районна цільова програма «Репродуктивне здоров»я населення 

Верховинського району» на 2017 рік. 

 

Постійна комісія районної ради  з гуманітарних питань: освіти, 

культури,  молодіжної   політики,  спорту,  національного  і  духовного  

розвитку  та засобів масової інформації (голова комісії –  

Оксана Чубатько). 
 

Постійна комісія  районної ради з гуманітарних питань: освіти, 

культури, молодіжної політики, спорту, національного і духовного розвитку 

та засобів масової інформації утворена рішенням районної ради від 19.11. 

2015 року у кількості 5 депутатів. 

Головне завдання комісії - сприяти розвитку освіти району, культури, 

молодіжної політики і спорту, засобів масової інформації та патріотичному 

вихованню молоді на національних та християнських традиціях з 

урахуванням кращих європейських освітніх надбань.  

Протягом звітного періоду проведено 12 засідань, на яких розглянуто 

понад 100  питань.  

Постійна комісія з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної 

політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової 

інформації  розглянула та погодила 36 проектів рішень районної ради, що 

входять до її компетенції, зокрема: 

- «Про    очікувану    мережу    установ   і    закладів    освіти   району  в             

2016-2017 навчальному році»;  

- «Про   надання   дозволу   на   функціонування    установ і  закладів   

освіти   в   2016 - 2017 навчальному році»; 
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- «Про оплату за навчання дітей у Верховинській дитячій школі 

мистецтв»;  

     - «Про надання дозволу відділу освіти райдержадміністрації на 

звільнення  від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах 

в 2016  році»; 

- «Про надання дозволу на збільшення вартості харчування учнів 

пільгових категорій у загальноосвітніх  навчальних закладах району». 

 -   «Про  виділення додаткових коштів для організації харчування  учнів 

  пільгових категорій»; 

- «Про затвердження типової форми контракту з керівником 

дошкільного, загальноосвітнього, позашкільного навчального закладу, що 

належать до спільної власності територіальних громад  Верховинського 

району»;  
  - «Про внесення доповнень до Порядку призначення на посаду 

керівників загальноосвітніх навчальних  закладів  району»; 

 - «Про затвердження нової редакції Статуту Перехреснянської ЗОШ І-ІІ 

ступенів; 

- «Про  реорганізацію Зеленської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Верховинської районної ради  Івано-Франківської області»; 

- «Про  реорганізацію Кривопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Верховинської районної ради  Івано-Франківської області»; 

- «Про створення комунального дошкільного навчального закладу 

«Устеріківський дошкільний навчальний заклад «Вишиванка» Верховинської 

районної ради Івано- Франківської області»; 

- «Про  затвердження   Статуту Ільцівського навчально-виховного 

комплексу  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –дошкільний навчальний 

заклад»Верховинської районної ради Івано-Франківської області»; 

- «Про реорганізацію  Ільцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів  та Ільцівського дошкільного навчального закладу «Квітка Карпат» 

Верховинської районної ради  Івано-Франківської області  та створення 

Ільцівського навчально-виховного ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Верховинської районної ради  Івано-Франківської області»; 

 - «Про організацію національного та військово - патріотичного 

виховання учнівської молоді в 2016- 2017 навчальному році»; 

- «Про районну цільову соціальну програму з оздоровлення та 

відпочинку дітей на 2016 – 2020 роки»; 

-  «Про роботу редакції газети «Верховинські вісті» з висвітлення 

питань національного і духовного відродження у районі». 

Комісія  аналізує  ефективність  використання бюджетних  коштів, що 

спрямовуються  на галузі  освіти,  науки,  молоді і  спорту. На  засіданнях  

розглядалися, зокрема, питання  «Про  районний  бюджет  на  2017 рік»,  

«Про  внесення  змін   до   районного бюджету на 2017 рік» та інші питання.   

На    адресу    комісії    надходили   звернення   від   батьків,   діти   яких 

навчаються у Верховинській ЗОШ - інтернат  І – ІІІ ступенів  щодо 
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звільнення від оплати за перебування їхніх дітей у школі-інтернаті. Члени 

комісії брали активну участь у підготовці  проектів рішень з даних питань. 

З  питань,   розглянутих  на  засіданнях,  комісія   отримувала  від 

керівників  органів  виконавчої  влади  необхідні  матеріали  і  документи для 

вивчення і узагальнення, залучала відповідних фахівців до їх розгляду. 

Важливим аспектом у діяльності комісії районної ради  стала співпраця 

та  взаємодія  з  іншими  постійними  комісіями   районної  ради, відділом 

освіти райдержадміністрації та іншими установами і організаціями. Зокрема, 

проведено виїзне засідання комісії спільно з батьківським колективом 

Верховинського НВК з приводу  розгляду листа  Верховинської РДА від 

06.04.2017 року  №189/01-25/01  «Про зміну типу та найменування 

Верховинського НВК  Верховинської районної ради Івано-Франківської 

області».  До розгляду  даного питання  комісія підійшла надзвичайно 

зважено та ґрунтовно. За результатами розгляду комісія рекомендувала про 

недоцільність зміни типу та найменування Верховинського НВК. 

При прийняті рішень районна рада постійно врахувала рекомендації 

постійної комісії 
 

Постійна комісія районної ради з питань децентралізації влади, 

адміністративно - територіальної реформи,  органів  місцевого 

самоврядування,   мандатна,   депутатської   діяльності,  етики,  

регламенту, захисту прав людини, законності та правопорядку 

 (голова комісії – Ярослав Кікінчук) 
 

Постійна комісія районної ради з питань децентралізації влади, 

адміністративно-територіальної реформи, органів місцевого 

самоврядування, мандатна, депутатської діяльності та етики, захисту прав 

людини, законності і правопорядку утворена рішенням районної ради від 

19.11.2015р. "Про утворення постійних комісій районної ради" та рішенням 

районної ради від 19.11.2015р «Про обрання складу постійних комісій 

районної ради». Пізніше склад комісії було змінено рішенням районної ради 

від 26.02.2016 року "Про внесення змін до рішення районної ради "Про 

обрання складу постійних комісій районної ради". 

До складу комісії входить 4 депутати районної ради, що представляють 

різні політичні сили, яким населення нашого району висловило свою 

підтримку. Майже всі вони мають чималий досвід як депутатської діяльності, 

так і управлінської роботи. 

Комісія планує свою роботу, враховуючи доручення районної ради та її 

керівництва, керуючись виключно положеннями Конституції України, 

вимогами законів України, Регламенту районної ради та інших нормативно-

правових актів. 

За відповідний період постійною комісією районної ради з питань 

децентралізації влади, адміністративно-територіальної реформи, органів 

місцевого самоврядування, мандатна, депутатської діяльності та етики, 

захисту прав людини, законності і правопорядку проведено 8 засідань. 
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Всього комісією розглянуто 56 питань, Щодо абсолютної більшості з 

них, сесією районної ради приймались відповідні рішення. 

Окрім проектів рішень районної ради та питань які розглядаються у 

всіх постійних комісіях районної ради, доречно виокремити розгляд 

комісією наступних проектів рішень: 

- «Про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності Верховинського відділу 

Надвірнянської місцевої прокуратури у 2016 році»; 

- «Інформація начальника Верховинського відділення поліції 

Косівського відділу Головного управління Національної поліції в 

Івано-Франківській області про стан законності, боротьби із 

злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності 

на території Верховинського району протягом 2016 року»; 

- Про звіт голови районної ради; 

- План роботи районної ради на 2017 рік; 

- Районна програма інформаційно-аналітичної роботи в інтересах 

органів державної влади та управління, протидії проявам 

терористичного характеру, організованій злочинній діяльності та 

корупції на території Верховинського району у 2017 році»; 

-  «Районна комплексна програма забезпечення правопорядку, боротьби 

із злочинністю і корупцією, захисту прав і свобод громадян у 2017 

році»; 

- «Цільова програма фінансування мобілізаційних заходів у 

Верховинському районі на 2017 рік»; 

-  «Районна програма приписки та призову на строкову військову 

службу у 2017 році»; 

- Районна програма «Нагороди та відзнаки районної ради у 2017 

році»; 

- Районна програма «Розвитку місцевого самоврядування 

орієнтованого на громаду у 2017 році»; 

- Районна програма «Фонд районної ради на виконання 

депутатських повноважень на 2017 рік»; 

-  «Районна програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій 

та підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби 

Верховинського району до дій за призначенням у 2017 році»; 

- «Комплексна цільова соціальна програми розвитку цивільного захисту 

населення та території Верховинського району від надзвичайних 

ситуацій природного і техногенного характеру у 2017 році»; 

- «Про затвердження Угоди про співробітництво між Верховинською 

районною радою та Мишьленіцьким повітом Малопольського 

воєводства Республіки Польща»; 

- «Про організацію національного та військово-патріотичного 

виховання учнівської молоді  в 2016-2017 навчальному році»; 

- «Про затвердження списку присяжних Верховинського районного 

суду»; 
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- «Про звернення районної ради щодо необхідності збереження у 

Верховинському районі філії «Гуцульщина» НДІУ МОН України»; 

- «Інформація начальника Верховинського відділення поліції 

Косівського відділу Головного управління Національної поліції в 

Івано-Франківській області про стан законності, боротьби із 

злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності 

на території Верховинського району протягом січня - квітня 2017 

року» ; 

-  «Про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності Верховинського 

відділу Надвірнянської місцевої прокуратури у І півріччі 2017 року». 

Також, на засіданні постійної комісії розглядалися листи жителів села 

Устеріки, щодо незаконного приєднання с.Устеріки до Білоберізької ОТГ. 

Щодо даних листів-звернень, на сесіях районної ради в результаті 

неодноразово приймалися відповідні звернення до вищих органів державної 

влади.  

У виконанні своїх повноважень комісія тісно співпрацює із 

прокуратурою району, відділенням поліції та СБУ в районі, управлінням 

юстиції в районі, депутатами місцевих рад усіх рівнів та виконавчим апаратом 

районної ради. 

Під час сесійних засідань районної ради члени постійної комісії 

спостерігають за дотриманням регламенту районної ради та дотриманням 

депутатами районної ради етики. 

Комісія висловлює подяку усім мешканцям нашого району, керівникам 

органів державної влади та місцевого самоврядування, депутатам районної 

ради та місцевих рад, громадським діячам, засобам масової інформації, 

іншим небайдужим особам за їх активну позицію у забезпеченні захисту прав 

громадян, дотриманні законності та правопорядку на території нашого 

району. 
 

Постійна комісія районної ради з питань захисту прав учасників і 

ветеранів АТО на сході України та їх сімей (голова комісії – Ольга 

Соломійчук). 

    Постійна комісія  районної ради з питань  захисту прав  учасників і 

ветеранів антитерористичної операції на сході України та їх сімей                                    

за період з грудня 2016 року по грудень 2017 року провела 5 засідань. Як 

свідчить аналіз, постійною комісією розглянуто 22 питання, більшість з яких 

внесено на розгляд сесії районної ради та підтримано депутатським  

корпусом ради. 

      Комісією   рекомендовано на розгляд сесії  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 безпосередньо участь в  антитерористичній операції в 
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районах її проведення, воїнів ОУН-УПА та учасників бойових дій на 

території інших держав на 2017 рік. 

      Найважливішим  аспектом у діяльності комісії є питання підтримки 

учасників АТО   у   районі.    Комісією   розглянуто 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 безпосередньо участь в  антитерористичній операції в 

районах її проведення, воїнів ОУН-УПА та учасників бойових дій на 

території інших держав на 2017 рік.   До розгляду  даного питання  комісія 

підійшла надзвичайно зважено та ґрунтовно. 

 Комісією було підтримано звернення  районної ради щодо відмови від   

трансляції російських пісень країни-агресора. Основним питанням було 

розгляд звернення ГО «Товариства бойових побратимів» щодо надання 

земельних ділянок учасникам АТО. 20 липня на одинадцятій сесії районної 

ради було прийнято рішення «Про виділення земельних ділянок учасникам 

антитерористичної операції. 

Особливу увагу звернуто на розгляд  питання  про програму розвитку 

соціально-економічного  та культурного розвитку району на 2017 рік. 

 Комісія  намагатиметься й надалі бути активним учасником у 

вирішенні проблем соціально-економічного та культурного розвитку 

Верховинського району. 

Члени постійної комісії плідно співпрацювали над вирішенням 

профільних питань з галузевими відділами та управліннями, селищним та 

сільськими головами, установами різних форм власності, громадськими 

організаціями. 

 

Тимчасова комісія з реалізації лісосировинних ресурсів для 

потреб пільгових категорій населення 

 

  На третій сесії районної ради 01 квітня 2016 року прийнято рішення 

про забезпечення лісосировинними ресурсами пільгових категорій 

населення. Згідно з даним рішенням створена тимчасова комісія районної 

ради з реалізації лісосировинних ресурсів для потреб пільгових категорій 

населення. 

     За період з грудня  2016 року по грудень 2017 року  проведено 10 

засідань. Як свідчить проведений аналіз, тимчасовою комісією розглянуто 

133 заяви громадян, які відносяться до пільгової категорії населення. 

Комісія рекомендувала: 

-  ДП «Верховинське лісове господарство» Александрову О.В., ДП 

«Гринявське лісове господарство» Стефанюку Р.П. реалізовувати для потреб 

пільгових категорій населення дрова паливні та деревину для 

індивідуального ремонту і будівництва; реалізовувати пільговим категоріям 

населення деревину для забезпечення потреб фермерських господарств і 
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соціальної сфери за пільговими цінами з рентабельністю не вище одного 

відсотка. 

- Верховинському районному лісгоспу дозволити  реалізувати для 

потреб пільгових категорій населення до двох відсотків лісосічного фонду за 

пільговими цінами з рентабельністю не вище одного відсотка. 

 Згідно з рішенням  комісії вирішено надати заявникам з числа 

пільгових категорій населення 1408 метри кубічні пільгового лісу та 165 

метрів кубічних паливних дров.  

 

Комісія з питань надання одноразових грошових допомог 

громадянам, які проживають в Верховинському районі, на 2017 рік 

 

На дев»ятій сесії районної ради 04 квітня 2017 року прийнято рішення 

про   затвердження    районної  програми  з питань надання     одноразових  

грошових   допомог   громадянам , які  проживають у   Верховинському 

районі    на    2017 рік. Згідно з даним рішенням створена   комісія районної 

ради з  питань надання     одноразових грошових   допомог   громадянам , які  

проживають у   Верховинському районі.      

За період з квітня 2017 року по грудень 2017 року  проведено 8 

засідань. Як свідчить проведений аналіз,   комісією розглянуто 195 заяв 

громадян Верховинського району та виплачено допомог на суму 111500 

гривень. 

  Виконання програми підвищить рівень соціального захисту окремих 

категорій населення району:  забезпечення інвалідів, людей похилого віку, 

малозабезпечених, багатодітних сімей, сімей внутрішньо переміщених 

громадян, особам з онкологічними захворюваннями, дітям що потребують 

лікування (до 18 років), покращить їх добробут, медичне обслуговування, 

дасть можливість особам з інвалідністю отримати рівний з іншими 

громадянами доступ до охорони здоров’я,  зайнятості   та створити 

безбар’єрне середовище в усіх сферах їх життєдіяльності,   захисту 

населення. 

 

Відвідування  депутатами засідань постійних комісій районної ради за 

звітний період  (грудень 2016 р. –  грудень  2017 р.) 

 

Постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів і податків 

(голова комісії – Ольга Сапріянчук) 

 

№

№ 

п/п 

 

ПІП депутата 

Кількість 

засідань 

комісій 

Кількість 

пропусків 

1. Сапріянчук Ольга Петрівна 35 10 

2. Мицканюк Володимир Васильович 35 8 

3. Глушко Василь Іванович  35 9 
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Постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного 

розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського 

і дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку малого та 

середнього бізнесу (голова – Юрій Ванджурак) 

 

 

 

Постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я, 

соціального захисту населення та пенсійного забезпечення  

(голова комісії – Галина Кікінчук) 

 

 

Постійна комісія районної ради  з гуманітарних питань: освіти, 

культури,  молодіжної   політики,  спорту,  національного  і  духовного  

розвитку  та засобів масової інформації (голова комісії –  

Оксана Чубатько). 

 

4. Ватаманюк Всеволод Дмитрович 35 3 

5. Лютий Олег Валерійович 35 20 

6. Кравець Василина Танасіївна 35 19 

7. Мартищук Марія Фоківна 35 3 

8. Філипчук Юрій Юрійович 35 1 

9. Якуб”як Руслан Васильович 35 32 

№

№ 

п/п 

 

ПІП депутата 

Кількість 

засідань 

комісій 

Кількість 

пропусків 

1. Ванджурак Ю.І.                      12 2 

2. Сумарук В.І.                            12 5 

3. Жикаляк В.І.                            12 3 

4. Демидюк В.М.                       12 11 

5. Зеленчук М.В.                       12 0 

6. Коман В.М. 12 11 

7. Уршеджук С.Я.                     12 5 

№

№ 

п/п 

 

ПІП депутата 

Кількість 

засідань 

комісій 

Кількість 

пропусків 

1. Кікінчук Г.М.                      6 - 

2. Федюк В.Т.                            6 1 

3. Пугальський В.О.                            6 - 

4. Жичицький Р.М                      6 6 

№  Кількість Кількість 
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Постійна комісія районної ради з питань децентралізації влади, 

адміністративно - територіальної реформи,  органів  місцевого 

самоврядування,   мандатна,   депутатської   діяльності,  етики,  

регламенту, захисту прав людини, законності та правопорядку 

 (голова комісії – Ярослав Кікінчук) 

 

 

Постійна комісія районної ради з питань захисту прав учасників і 

ветеранів АТО на сході України та їх сімей (голова комісії – Ольга 

Соломійчук) 

 

 

 

5. Розпорядження голови районної ради 
 

   За період з 01 грудня 2016 року по 30 листопада 2017 року головою 

районної ради прийнято 438 розпоряджень, з них: з основної діяльності - 147, 

з кадрових - 79, по депутатському Фонду - 138 і про відрядження - 74. 

За розпорядженням районної ради від 05.12.2016 року №124-р з нагоди 

відзначення професійного свята Дня місцевого самоврядування 64-х 

працівників органів місцевого самоврядування нагороджено Грамотою 

районної ради та 1-го Подякою районної ради . 

Серед розпоряджень які були прийняті протягом звітного періоду варто 

виокремити наступні розпорядження районної ради: 

№ 

п/п 

ПІП депутата засідань 

комісій 

пропусків 

1. Чубатько О.С.                      12 1 

2. Сухарчук А.М.                         12 2 

3. Зеленчук В.І.                            12 7 

4. Маротчак В.Ю.                      12 7 

5. Филипчук Д.І. 12 3 

№

№ 

п/п 

 

ПІП депутата 

Кількість 

засідань 

комісій 

Кількість 

пропусків 

1. Кікінчук Я.М.                      8 - 

2. Нечай М.М.                         8 - 

3. Савчук Л.І.                           8 - 

4. Рибенчук М.В.                      8 8 

№

№ 

п/п 

 

ПІП депутата 

Кількість 

засідань 

комісій 

Кількість 

пропусків 

1. Соломійчук О.В.                      5 - 

2. Сумарук І.П.                         5 - 

3. Федорчук Ю.Ю.                            5 - 
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- від 14.12.2016 року №128-р «Про підсумки проведення регіонального 

конкурсу гуцульської говірки»; 

- від 12.01.2017 року №5-р «Про нагородження з нагоди традиційного 

народного театралізованого свята «Гуцульська коляда»»; 

- від 20.02.2017 року №13-р «Про проведення тренінгу на тему: 

Міжнародні гранти для розвитку бізнесу: Хто, скільки і на які проекти може 

отримати»; 

- від 06.03.2017 року №16-р «Про проведення круглого столу на тему 

релігійно-духовного розвитку молодого покоління Верховинщини»; 

- від 06.04.2017 року №26-р «Про підготовку та видання книги 

«Верховинщина: з первовіку гуцульських предків»»; 

- від 21.04.2017 року №30-р «Про проведення краєзнавчих студій у 

районі»; 

- від 03.05.2017 року №35-р «Про проведення спільного засідання 

Асоціації органів місцевого самоврядування регіону Гуцульщина та управи 

Всеукраїнського товариства Гуцульщина»; 

- від 16.05.2017 року №41-р «Про реалізацію духовного проекту 

«Даруємо дітям любов до читання книг»»; 

- від 06.07.2017 року №53-р «Про нагородження з нагоди проведення 

свята «Полонинське літо - 2017»»; 

- від 10.07.2017 року №56-р «Про проведення обміну досвідом роботи з 

питань реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади в 

рамках проекту «Наша дружба єднає Україну: Схід і Захід разом назавжди»»; 

- від 10.07.2017 року №57-р «Про проведення у районі екскурсійно-

пізнавальної та культурно-мистецької програми в рамках проведення 

гуцульського народного свята Полонинське літо - 2017»; 

- від 26.07.2017 року №62-р «Про нагородження з нагоди проведення 

районного турніру з футболу «Кубок Черемоша - 2017»»; 

- від 02.08.2017 року №67-р «Про проведення IV Карпатського Форуму 

народовладдя»; 

- від 21.09.2017 року №81-р «Про участь у Дню Верховинщини в місті 

Івано-Франківську»; 

- від 02.10.2017 року №96-р «Про духовно-просвітницьку поїздку 

церковного хору с.Криворівня на фестиваль «Вишгородська Покрова»»; 

- від 13.10.2017 року №101-р «Про присудження літературно-мистецької 

премії з розвитку та популяризації Гуцульщини імені Дмитра Ватаманюка»; 

- від 25.10.2017 року №110-р «Про створення тимчасової комісії по 

контролю за цільовим використанням земель рекреаційного призначення 

Бистрецької сільської ради»; 

- від 26.10.2017 року №112-р «Про присудження районної журналістської 

премії імені Василя Якуб’яка»; 

- від 23.11.2017 року №132-р «Про проведення виставки-конкурсу 

виробів майстрів народної творчості та прикладного мистецтва»; 

Також головою районної ради було прийнято протягом грудня 2016 року 

1 розпорядження на суму 7, 3 тис. грн. та 10 розпоряджень протягом періоду 
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січень – листопад 2017 року про надання одноразових допомог на 

оздоровлення та реабілітацію учасникам бойових дій та членам їх сімей на 

загальну суму 399 тис. грн. 

Також головою районної ради протягом періоду січень – листопад 2017 

року було прийнято 7 розпоряджень з питань надання одноразових грошових 

допомог громадянам, які проживають у Верховинському районі на загальну 

суму 155 400 грн. 

За звітний період головою районної ради прийнято 138 розпоряджень про 

виділення коштів з фонду районної ради на виконання депутатських 

повноважень. 

Протягом звітного періоду чималу кількість наших краян нагороджено 

відзнаками Верховинської районної ради, серед яких: 41 - Подяки 

Верховинської районної ради, 228 - Грамоти Верховинської районної ради, 

150 – Спільні грамоти Верховинської районної ради та районної державної 

адміністрації, та вручено 12-ть пам’ятних медалей учасникам ліквідації на 

Чорнобильській АЕС. 

З 01 грудня 2016 року по 30 листопада 2017 року головою районної ради 

спільно з головою районної державної адміністрації прийнято 22 

розпорядження, зокрема:  

- від 26.07.2017 року №231/59-р було «Про проведення п’ятого 

ювілейного літературного фестивалю «Письменницька ватра на 

Черемошем»; 

- – від 11.09.2017 року №298/77-р «Про проведення «Дня Верховинщини 

в м.Івано-Франківськ»; 

- Нагородження спільними грамотами голови районної ради та районної 

державної адміністрації громадян та трудових колективів з нагоди 

державних та професійних свят, відзначення ювілеїв і пам'ятних дат. 

 
 

6. Взаємодія Верховинської районної ради з Верховинською 

районною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, 

громадськими  організаціями 
 

Верховинська районна рада протягом звітного періоду продовжувала 

активну працю і співпрацю з районною державною адміністрацією, 

селищною і сільськими радами, громадськими організаціями краю, зокрема зі 

Всеукраїнським та районним товариством «Гуцульщина», районною 

організацією «Патріоти Гуцульщини», районним об’єднанням ВУТ 

«Просвіта» імені Тараса Шевченка та іншими громадськими організаціями. 

Ми спільно з райдержадміністрацією значну увагу приділяли 

розвитку освіти, культури, охорони здоров’я, дорожнього та лісового 

господарства, соціального захисту громадян. В результаті, забезпечено 

реалізацію Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

району, районних цільових програм. Завдяки спільним діям керівництва 

обох гілок влади при допомозі народних депутатів України, керівників 



35 
 

міністерств і відомств вдалося виконати чималий обсяг робіт з 

дорожнього будівництва у районі. «Гуцули заслуговують мати європейські 

дороги, бо це унікальний край – сюди їздили і будуть їздити люди з усього 

світу», – так твердять мої однодумці з Верховної Ради України Олександр 

Шевченко, Микола Княжицький та Анатолій Матвієнко». Нещодавно 

відбулася подія історичного значення – у селі Верхній Ясенів відкрито першу 

чергу автомагістралі європейського рівня Р-62 «Криворівня – Чернівці». Її 

збудувала фірма «ПБС» за допомогою вищеназваних народних депутатів, 

яким я від себе особисто та від усіх горян висловлюю щире, сердечне 

спасибі. На дану дорогу  Верховинська районна рада та Верхньоясенівська 

сільська рада внесли посильну фінансову частку у її будівництво. Це 

відрадно. 

Відбулася велика подія, яка буде вписана прописними літерами в 

історії Верховинського району та всієї Гуцульщини. Відкриття 

такої  архіважливої для нашого краю дороги дасть поштовх і розвитку 

економіки, і туризму, і залученню інвесторів та інвестицій в інтенсивний 

розвиток Верховинщини. Напевно, ніхто не вірив, що в такий короткий 

термін буде збудована добротна, європейська асфальтна дорога, яка пролягає 

через село Верхній Ясенів. У наступному році, дасть Бог, ця стратегічно 

важлива дорога з’єднає Івано-Франківщину з Буковиною і дасть поштовх 

новому розвитку наших територій. 

За два роки – очевидний прогрес у будівництві доріг в нашому краї. 

Завдяки спільним діям районної ради, райдержадміністрації, народних 

депутатів маємо прекрасну автомагістраль державного значення Р-24   

«Кам’янець-Подільський – Татарів», яка веде з Косова до роздоріжжя у 

Верхньому Ясенові. Уже не впізнати районний центр – дорога прекрасна. Два 

кілометри асфальтної дороги прокладено з Верховини на присілок 

Жаб’євський потік. Маємо непогану дорогу з Верховини до Кривополя, в 

асфальтове покриття вдягнено Кривопільський перевал. Тільки незрячому не 

видно, які дійсно разючі зміни відбулися на наших гірських дорогах. У 

такому ритмі продовжуватимемо і надалі. Досягнуто успіху завдяки взаємодії 

районної ради з райдержадміністрацією, органами місцевого 

самоврядування. 

Торік підписано Угоду про співпрацю між органами місцевого 

самоврядування району, головою районної ради і головами селищної та 

сільських рад. Дану угоду ми наповнюємо реальним змістом. Районна рада 

вишукує і знаходить кошти для розвитку населених пунктів району, надає 

посильну допомогу загальноосвітнім школам, дошкільним навчальним 

закладам, медичним установам тощо. 

Протягом двох останніх років каденції районна рада виділила необхідні 

кошти на співфінансування проектів та програм розвитку місцевого 

самоврядування Стебнівській, Красницькій, Довгопільській, Голівській, 

Перехресненській, Криворівнянській, Красноїлівській і Замагурській 

сільським радам. Районна рада співфінансувала Перехресне, Устеріки, Ільці 

та Білоберізку на реалізацію проекту ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток, 
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орієнтований на громаду». Окрім цього районна рада виділила кошти на 

проведення капітального ремонту об’єктів соціально-культурного, медичного 

призначення у наших гірських селах, проведення освітлення вулиць, 

придбання енергозберігаючих вікон для шкіл та будинків культури й на інші 

необхідні заходи. В окремих додатках до звіту оприлюднено обсяг 

капіталовкладень на кожну сільську раду та по галузевій класифікації.  

Звичайно, на весь обсяг запланованих робіт не вистачає коштів, однак і 

керівництво районної ради, і постійна комісія районної ради з питань 

бюджету, фінансів і податків намагаються не обділити коштами з районного 

бюджету кожну сільську раду, загальноосвітні школи, дитсадки, будинки 

культури, медичні заклади тощо. І ось буквально днями в рамках 

урочистостей до Дня місцевого самоврядування голова обласної ради 

Олександр Сич вручив дипломи переможцям восьмого обласного конкурсу 

проектів та програм розвитку місцевого самоврядування з Верховинського 

району –  переможцями стали: Головівська, Ільцівська, Красноїлівська, 

Стебнівська, Довгопільська сільські ради та Білоберізька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади. Проект «Краща етнокультурна громада» 

виграла Замагорівська сільська рада та отримала кошти у сумі 200 тис. грн. 

призового фонду.  Ми разом з головою райдержадміністрації Олегом Лютим 

практикуємо і протягом 2017 року провели чимало зустрічей у населених 

пунктах району з сільськими територіальними громадами, сходів селян, на 

яких прозвітували  про свою роботу, вивчили проблеми громад і надаємо 

посильну допомогу розвитку сільських територій краю. 

Керівництво районної ради постійно бере участь у засіданнях колегії 

райдержадміністрації, а керівництво РДА – у пленарних засіданнях сесій 

районної ради, де спільно обговорюються питання соціально-економічного та 

культурного розвитку, затверджується Програма соціально-економічного та 

культурного розвитку району та підбиваються підсумки її виконання, спільно 

затверджується районний бюджет, районні цільові програми, приймаються 

відповідні звернення та розглядаються інші важливі питання життєдіяльності 

району. Практикується також прийняття спільних розпоряджень. Керівники 

обох гілок влади беруть участь у відзначенні державних свят, важливих дат в 

історії Україні, проведенні мистецьких фестивалів, традиційних свят на 

Гуцульщині, заходів духовного плану тощо. 

 

 Взаємодіючи з органами місцевого самоврядування під час проведення 

реформ з децентралізації та місцевого самоврядування, районна рада 

відстоювала і відстоює єдино вірну демократичну позицію щодо 

добровільності об’єднання територіальних громад в ОТГ. Громадам і тільки 

громадам вирішувати з ким об’єднуватися, на яких засадах проводити 

об’єднавчий процес  і виробляти спільну з ОТГ програму подальшого 

розвитку населених пунктів. Районна рада справедливо стала на захист прав 

та інтересів сільської громади села Устеріки  – і таким принципом, 

принципом добровільного входження в ОТГ,  керується у своїй подальшій 
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роботі щодо реформаторських процесів та створення об’єднаних 

територіальних громад у районі. 

Для практичного втілення реформаторських кроків  у життя, вирішення 

життєво важливих проблем у районі, зокрема належного фінансового 

забезпечення працівників бюджетної сфери, розвитку гірських територій  

неодноразово проводилися зустрічі з головами селищної, сільських рад, 

керівників установ та організацій, представників громадських організацій. 

Загалом були напрацьовані конкретні пропозиції, які у вигляді рішень та 

звернень районної ради направлено Президенту України Петру Порошенку, 

Прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману, народним депутатам 

України, керівникам профільних комітетів Верховної Ради. 

З вищевказаними громадськими організаціями районна рада працює 

постійно, надаючи їм посильну фінансову допомогу, реалізуючи районні 

програми «Збереження культури і побуту гуцулів на 2016-2010 роки на 2017 

рік», «Духовне життя на 2017 рік», програму «Верховинська районна 

літературно-мистецька премія з розвитку та популяризації Гуцульщини імені 

Дмитра Ватаманюка на 2017 рік» та інші. Спільно з районним товариством 

«Просвіта» імені Тараса Шевченка, Асоціацією органів місцевого 

самоврядування регіону «Гуцульщина»  районна рада випустила у світ 

перший номер літературно-мистецького альманаху «Писанка». Літературно-

мистецький альманах «Писанка» покликаний нести світло незабутніх 

предків, творчість наших земляків, культурно-мистецьку автентику 

Гуцульщини до читачів, до українського суспільства, допомагати зводити 

величний духовний храм, який зветься Україною. 

У наступному році районна рада продовжуватиме активну працю і 

співпрацю з Верховинською районною державною адміністрацією, органами 

місцевого самоврядування, громадськими  організаціями у всіх напрямках 

роботи з метою подальшого розвитку Верховинщини і Гуцульщини в цілому. 

 
 

7. Участь  районної ради  та територіальних громад 

Верховинського району в обласному конкурсі проектів та програм 

розвитку місцевого самоврядування   
 

Успішна практика та позитивний досвід організації, проведення і  

результатів впровадження обласних конкурсів проектів та програм розвитку 

місцевого самоврядування, оголошеного Івано-Франківською обласною 

радою в рамках прийнятої першої  в Україні регіональної програми розвитку 

місцевого самоврядування в області, була продовжена й у звітному періоді. 

Сьомий обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого 

самоврядування стартував 28 лютого 2017 року та завершиться в грудні 

звітного року.  

Переможцями конкурсу від району стали Красноїлівська , Стебнівська, 

Перехреснянська, Замагорівська, Красницька, Довгопільська, Головівська та 
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Криворівнянська сільські ради, які реалізовують вісім мікропроектних 

пропозицій, загальна сума яких складає 1 200 181 грн., а саме: 

- Красноїлівська сільська рада  реалізувала проект «Проектно-

пошукові роботи та розроблення генерального плану села Красноїлля 

Верховинського району (перший етап) «на загальну суму 150 тис. грн.; 

районний бюджет – 35 тисяч гривень. 

- Стебнівська сільська рада реалізувала проект  капітальний 

ремонт спортивного залу та благоустрій території Стебнівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на загальну суму 150 тис. грн., 

районний бюджет – 45 тисяч гривень; 

- Красницька сільська рада реалізувала  проект « Тепло води – на 

користь дітям» на загальну суму 150 тис. грн., районний бюджет – 15 тисяч 

гривень; 

- Замагірська сільська рада реалізувала  проект «Реконструкція 

нежитлової будівлі під дитячий садочок для покращення умов навчання та 

виховання дітей дошкільного віку » на загальну суму 150 тис. грн., районний 

бюджет – 10 тисяч гривень. 

-  Перехреснянська сільська рада реалізувала проект «І в 

найвищому селі – засвітяться вуличні ліхтарі» на загальну суму 150 тис.грн., 

районний бюджет 46 тис.грн. 

-  Довгопільська сільська рада реалізувала проект «Дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог у дошкільних навчальних закладах – основна 

вимога сьогодення (облаштування санвузлів у ДНЗ «Струмок» с.Довгополе) 

на загальну суму 150 тис.грн, районний бюджет 10 тис.грн. 

- Головівська сільська рада реалізувала проект «Тепло в школі – 

здоров’я дітям» на загальну суму 150 тис.грн, районний бюджет 15 тис.грн. 

-   Криворівнянська сільська рада завершує реалізацію проекту 

«Спорт для здоров’я» на загальну суму 150 тис.грн., районний бюджет 15 

тис. грн.  

Переможцями восьмого конкурсу проектів та програм  розвитку 

місцевого самоврядування визнано п’ять сільських рад району та одну ОТГ: 

Головівську, Ільцівську, Стебнівську, Довгопільську, Красноїлівську сільські 

ради та Білоберізьку сільську раду об’єднаної територіальної громади.  

Переможцем шостого обласного конкурсу «Краща етнокультурна 

громада» у номінації етнокультурний регіон Гуцульщина визнано 

Замагорівську сільську раду Верховинського району і відзначено грошовою 

премією в сумі 200,0 тис.грн.  

 Реалізація конкурсу дозволяє місцевим радам шляхом участі у 

конкурсі залучати кошти обласного та районного бюджетів на вирішення 

проблемних питань  розвитку територіальних громад. Громади отримують 

реальний результат і, як наслідок, готові включитися у роботу з підготовки 

проектів для участі у наступному етапі обласного конкурсу. 
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Районна програма розвитку місцевого самоврядування, 

орієнтованого на громаду в 2016 році 

 

Районна програма розвитку місцевого самоврядування, орієнтованого 

на громаду в  2017 році»  затверджена рішенням районної ради 22 грудня 

2016 року,  де  передбачено кошти в сумі  100 тис. грн.,  і спрямована на 

забезпечення подальшого розвитку місцевого самоврядування, зміцнення 

його організаційних, правових, матеріально-фінансових, інформаційних 

засад. 

Реалізований комплекс заходів в звітному періоді на суму 74,8 тис.грн 

забезпечив подальший розвиток місцевого самоврядування в районі, 

налагодженню співробітництва з органами місцевого самоврядування інших 

областей та зарубіжжя, комплексному соціально-економічному розвитку 

населених пунктів, поліпшення матеріально-технічного забезпечення 

місцевих рад тощо. 

 

Районна програма «Фонд районної ради на виконання 

депутатських повноважень» на 2017 рік 

 

Фонд районної ради на виконання  депутатських повноважень  

утворено відповідно до статті 43, пункту 11 частини 6 статті 55 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та частин 2 ,3, 6 статті 30 

Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». 

Загальна сума фонду, затверджена районною радою при прийнятті 

районного бюджету на 2017 рік, становить 1020000 гривень. 

За звітний період головою районної ради прийнято 129 розпоряджень 

про виділення коштів з фонду районної ради на виконання депутатських 

повноважень 

Всього з фонду районної ради на виконання депутатських повноважень 

використано 928 544  гривень.  

 Одним  із напрямів використання  коштів Програми  є надання адресної  

матеріальної  допомоги  малозабезпеченим громадянам та на лікування й 

оздоровлення громадян, використано 666 400  гривень. 

 На матеріально-технічне забезпечення  загальноосвітніх і дошкільних 

навчальних закладів, фельдшерсько-акушерських пунктів, сільських рад 

використано коштів депутатського фонду в сумі  262 144 гривень, а саме: 

Навчальні заклади – 182 984 грн. ( ЗОШ -123 682 грн., ДНЗ- 59 302 

грн.); 

ФАПи      -  20 120 грн.; 

Сільські ради         -  54 850 грн. 

 

Районна програма «Нагороди та відзнаки районної ради» 

 в 2017 році 

Реалізація районної програми «Нагороди та відзнаки районної ради»  в 

2017 році дала можливість стимулювати кращих представників громад 
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району, які досягли значних успіхів у виробничій, науковій, державній, 

творчій та інших сферах діяльності, проявили високий професіоналізм, 

зробили значний внесок у створення матеріальних та духовних цінностей, 

поліпшення умов для забезпечення життєдіяльності та соціального захисту 

населення району, залучення громадських організацій, жителів сіл, селища 

до процесів розвитку місцевого самоврядування у районі. 

Обсяг фінансування для виконання районної програми «Нагороди та 

відзнаки районної ради»  в 2017 році становить 29,8 тис. грн. 

 

 

Програма «Районна літературно-мистецька премія з розвитку та 

популяризації Гуцульщини» імені Д.Ватаманюка» 

 

 Програма «Верховинська районна літературно-мистецька премія з 

розвитку та популяризації Гуцульщини імені Дмитра Ватаманюка» є однією  

з невід’ємних складових цілісної комплексної Програми збереження та 

подальшого поступу вперед матеріальної і духовної культури гуцулів, 

розвитку духовних оберегів предківського краю. 

Головним завданням Програми є збереження та примноження 

матеріальної і духовної культури гуцулів, національно-християнських 

цінностей; продовження літописання історії Гуцульщини, зокрема 

Верховинського краю, видання книг на гуцульську тематику про історію 

рідного краю, його видатних людей та легендарних героїв, борців за волю та 

незалежність Самостійної, Соборної України; формування іміджу 

Міжнародного автентико-просвітницького центру Гуцульщини у Верховині. 

Програма передбачає Фінансове стимулювання народних умільців, 

майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, авторів книг про Гуцульщину, 

Верховинщину, Карпатський край. Премію вручено трьом номінантам в 

розмірі по 10 тисяч гривень кожному. 

 

Районні цільові програми в галузі охорони здоров’я 

 

На 2017 рік затверджено 8 районних цільових програм, з яких 

фінансувалось 3 програми, а саме:  

1. «Програма протидії захворювання на туберкульоз» - всього на рік із 

змінами передбачено – 145,5 тис. грн. Профінансовано – 23,5 тис. грн.; 

Кошти використано на наступні заходи:  

- «Раннє виявлення туберкульозної інфекції у дітей шляхом щорічного 

проведення туберкуліно-діагностики», придбано туберкулін. 

2. «Протидія ВІЛ-інфекції/СНІДу» - передбачено 21,5 тис. грн, 

профінансовано – 10 тис. грн.; 

Кошти використано на наступні заходи:  

- «Здійснення заходів із профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до 

дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров'я». Придбано тест-



41 
 

системи, швидкі тести для обстеження жінок під час пологів та вироби 

медичного призначення. 

3. «Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних 

новоутворів» - передбачено 19,0 тис. грн., профінансовано – 7,0 тис. грн.; 

Кошти використано на наступні заходи:  

- «Забезпечити повноцінну роботу оглядових, мамо логічних та кабінетів 

патології шийки матки ЛПЗ району шляхом їх комплектації відповідно до 

табелів оснащення  та кваліфікованими кадрами». Придбано витратні 

матеріали для кабінету онкопатології. 

 
 

8. Співпраця Верховинської районної ради  з органами місцевого  

  самоврядування інших регіонів, міжнародне співробітництво 
 

Протягом 2017 року районна рада продовжила активну працю та 

співпрацю з органами місцевого самоврядування Прикарпаття, регіонів 

України та міжнародне співробітництво. 

Хочу виокремити шість головних напрямків співпраці:  

1. Співпраця з органами місцевого самоврядування в рамках 

Карпатського Форуму народовладдя; 

2. Співпраця з Асоціацією органів місцевого самоврядування регіону 

Гуцульщини; 

3. Співпраця з органами місцевого самоврядування регіону України; 

4. Співпраця зі Всеукраїнською Асоціацією органів місцевого 

самоврядування «Українська Асоціація районних та обласних рад»; 

5 Співпраця з Асоціацією органів місцевого самоврядування 

«Єврорегіон-Карпати-Україна»; 

6. Міжнародне співробітництво. 

Перш за все хотів би відзначити позитивні сторони співпраці районної 

ради з органами місцевого самоврядування України. Географія нашої 

співпраці у 2017 році значно розширилася, підписано ряд нових Угод про 

співпрацю та співробітництво. Показники співпраці засвідчують про її 

якісніший, ніж у минулому році, рівень та досягнуті успіхи в цьому плані. 

Варта проаналізувати кожен із напрямків нашої співпраці. 
 

      Співпраця з органами місцевого самоврядування в рамках  

                       Карпатського Форуму народовладдя 

 

Сьогодні Карпатський Форум народовладдя – це моноліт, об’єднання 

25 районних рад гірських районів і 2 міських рад Івано-франківської, 

Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей в єдину, об’єднану, міцно 

згуртовану силу, яка відстоює права та інтереси гірських територій Карпат. 

Якщо до 8 листопада 2016 року на наш Форум ще дивилися з обачністю, 

пересторогою, то саме в цей день, день проведення Другого Карпатського 

Форуму народовладдя у селищі Воловці Закарпатської області, усі 

перестороги і сумнів розвіялися. Я як голова Карпатського Форуму 
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народовладдя у своєму виступі окреслив головні завдання, які має 

реалізувати Форум, а він покликаний об’єднати усі гірські райони України, 

подбати про їхній розвиток, перспективу, соціальний захист задля 

поліпшення життя горян. Пріоритетне завдання спільної праці очільників 

гірських районів – збереження гірських районів як окремих адміністративно-

територіальних одиниць під час проведення децентралізації державної влади 

та адміністративно-територіальної реформи в Україні та розвиток гірських 

територій.  

Для збільшення державних гарантій в соціально-економічному 

розвитку мусимо домагатися прийняття Закону України «Про внесення змін 

до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», який 

підготовлено народними депутатами попереднього скликання. У процесі 

підготовки до Форуму спільними зусиллями підготовлено суттєві зміні до 

даного законопроекту, у процесі його обговорення прозвучали нові ідеї та 

думки, вони переформатовані у важливі законодавчі положення, якими 

доповнено законопроект. 

Проблеми розвитку гірських територій, збереження гірських районів, 

питання ліквідації заборгованої з виплати заробітної плати бюджетним 

установам та основні складові Стратегії фінансування у 2017 році прописані 

у двох підготовлених зверненнях, які Форум направив Президенту України 

Порошенку П.О., Прем’єр-міністру Гройсманку В.Б., Голові Верховної Ради 

Парубію А.В. з відповідними вимогами. 

13 лютого 2017 року у селищі Великий Березний на базі 

Великоберезнянської районної ради Закарпатської області проведено Третій  

Карпатський Форум народовладдя за участю народних депутатів України 

Миколи Княжицького, Івана Рибака, Валерія Лунченка, першого заступника 

та заступника голови Івано-Франківської обласної ради Василя Гладія і 

Сергія Басараба, заступника голови Закарпатської обласної ради Петра 

Грицика, керівників районних рад Закарпатської, Івано-Франківської, 

Львівської та Чернівецької областей. 

Я підкреслив: ми об’єдналися і продовжуємо спільну працю щодо 

збереження гірських районів, започатковану рік тому у Верховині на 

першому Карпатському Форумі народовладдя. Так, ми повинні бути ґаздами 

на своїй землі, ми повинні зберегти свій етнос, свою предківську мову, 

культуру, духовність та гірську газдівку. Форум вкотре підтвердив спільне і 

єдине прагнення територіальних громад щодо збереження гірських районів 

України, вирішення вкрай важливих проблем із забезпечення реальної 

потреби фінансування бюджетних установ, реформування системи освіти, 

медицини, формування інвестиційної політики та подальшого розвитку 

гірських територій Карпатського регіону. 

Збереження гірських районів як окремих адміністративно-

територіальних одиниць закладено у підготовленому та ініційованому 

народним депутатом України, головою Комітету Верховної Ради України з 

питань культури і духовності Миколою Княжицьким законопроекті «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних 
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гарантій для гірських та високогірних населених пунктів». Микола 

Княжицький оприлюднив зміст положень (норми) закону,  до яких вносяться 

суттєві зміни. У новому законопроекті вже передбачено порядок надання 

населеним пунктам статусу не тільки гірських, а й високогірних, 

підвищуються державні гарантії соціально-економічного розвитку населених 

пунктів. Що головне – закладено юридично-правову норму щодо збереження 

існуючого адміністративно-територіального устрою  гірських та 

високогірних населених пунктів України. 

З метою проведення роботи зі збереження гірських районів як окремих 

адміністративно-територіальних  одиниць  при  проведенні децентралізації 

державної влади та адміністративно-територіальної реформи в Україні і 

подальшого розвитку гірських територій Карпатського регіону України 

учасники Форуму створили Асоціацію гірських районів 

України   «Карпатський   Форум   народовладдя». 

 

          4 серпня 2017 року в  селі Криворівня на базі Верховинської районної 

ради проведено Четвертий Карпатський Форум народовладдя. У Форумі 

взяли  участь Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, народні 

депутати України Микола Княжицький, Олег Березюк, Іван Рибак, 

Олександр Шевченко, Сергій Соболєв, заступник голови Івано-Франківської 

обласної ради Сергій Басараб, заступник голови Івано-Франківської 

облдержадміністрації Ігор Пасічняк, ректор Прикарпатського Національного 

університету імені Василя Стефаника Ігор Цепенда, голови районних рад та 

начальники відділів освіти гірських регіонів Івано-Франківської, 

Закарпатської, Чернівецької та Львівської областей,  голови ОТГ 

Верховинщини, Косівщини, Коломийщини, Путильщини, депутати 

Верховинської районної ради, селищний та сільські голови, директори 

навчально-виховних закладів та голови профспілкових організацій 

Верховинського району. 

         До початку  роботи  Карпатського  Форуму  народовладдя   Міністр 

освіти і науки України Лілія Гриневич, народні депутати України в супроводі 

голови районної ради Івана Шкіндюка та голови райдержадміністрації Олега 

Лютого відвідали високогірні школи району у селі Красноїллі та 

високогірному Перехресному (на висоті 1222 метри над рівнем моря), 

поспілкувалися з директорами, вчителями, учнями та їхніми батьками, 

вочевидь побачили важкодоступність гірської місцевості,  труднощі 

високогір’я, які доводиться долати школярам та вчителям кожної днини, 

йдучи до школи крутими гірським стежками по півгодини, годину, півтора. 

Надзвичайно важкі умови функціонування високогірних шкіл, матеріально-

технічна база, відсутність доріг до високогірних шкіл та інші природні й 

фінансові проблеми та непомірні труднощі навчально-виховного процесу у 

горах тепер побачили наяву і міністр освіти та науки, і депутати – й про 

побачене і почуте та необхідну державну політику щодо розвитку освіти у 

гірських регіонах вели мову на Форумі. 



44 
 

          Питання розвитку освіти у гірських регіонах України, забезпечення 

фінансуванням навчально-виховних закладів у повному обсязі, освітянська 

реформа, посилення державних гарантій для населених пунктів, які мають 

статус гірських та високогірних, підтримка законопроектів з розвитку 

гірських населених пунктів, розвиток інфраструктури у гірських регіонах  – 

питання та проблеми, які хвилюють і об’єднують усіх нас і які обговорено на 

Карпатському Форумі народовладдя. Міністр освіти і науки України Лілія 

Гриневич зазначила, що освіта у високогірних районах потребує значно 

більших фінансових вкладень, ніж школи, які працюють у кращих умовах. 

Дуже важливо на законодавчому рівні надати окремим населеним пунктам 

статус високогірних. Відтак визначити необхідні коефіцієнти для виділення 

коштів для будівництва доріг, обслуговування шкіл. Нам необхідно зберегти 

ці автентичні колоритні місцевості в Україні. Насамперед це стосується 

відновлення транспортної інфраструктури, звичайно ж шкіл, – підсумувала 

Міністр. 

Високогірні селища, села  та їхні школи функціонують у тяжчих 

умовах, ніж решта українських загальноосвітніх навчальних закладів. 

Гірським районам притаманно швидке зношення доріг, повені, снігові 

замети, вітровії, бездоріжжя тощо. Тому потрібна Державна програма з 

розвитку освіти та в цілому Державна програма з розвитку гірських 

населених пунктів в України. Таку думку активно підтримали усі виступаючі 

народні депутати Микола Княжицький, Олег Березюк, Іван Рибак, Олександр 

Шевченко, Сергій Соболєв, заступник голови Івано-Франківської обласної 

ради Сергій Басараб, заступник голови Івано-Франківської 

облдержадміністрації Ігор Пасічняк, ректор Прикарпатського 

Національеного університету імені Василя Стефаника Ігор Цепенда, голови 

районних рад гірських регіонів Івано-Франківської, Закарпатської, 

Чернівецької та Львівської областей. 

Форум висловив підтримку і якнайшвидше прийняття у Верховній Раді 

України законопроектів «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених 

пунктів»,  які внесли народні депутати України Княжицькм М.Л., Соболєв 

С.В., Рибак І.П., Величкович  М.Р., Лунченко В.В. та Довбенко М.В., та «Про 

спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного 

розвитку у гірських зонах України», внесений на розгляд парламенту 

народним депутатом України Рибаком І.П. та групою народних обранців.  

          З метою відстоювання законних прав та інтересів жителів населених 

пунктів, яким надано статус гірських, поліпшення якості життя 

територіальних громад Карпатського регіону створено Асоціацію органів 

місцевого самоврядування гірських районів України «Карпатський форум 

народовладдя». До Асоціації входять 25 гірських районів та 2 міські ради 

Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей. Це  

громадська організація, консультативний та координаційний орган для 

захисту прав та спільних інтересів територіальних гірських регіонів України, 
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сприяння місцевому та регіональному соціально-економічному та культурно-

духовному розвитку. 

 Форум затвердив Статут Асоціації органів місцевого самоврядування, 

яка покликана бути дієвим органом народовладдя і має стати  на  сторожі  

державних  гарантій  соціально-економічного  розвитку гірських населених 

пунктів, постійно дбати про поліпшення якості життя горян та активно 

включитися у вирішення подальшої долі високогірних районів під час 

проведення децентралізації органів державної влади та адміністративно-

територіальної реформи в Україні. 

Карпатський Форум народовладдя прийняв три життєва важливі 

Звернення до Президента України, Голови Верховної Ради та Кабінету 

Міністрів України щодо вирішення життєво важливих проблем гірського 

регіону Карпат та подальшого його поступу уперед. 

Завершуючи поважне зібрання на Верховинщині, я як голова 

Карпатського Форуму народовладдя щиро подякував Міністру освіти і науки 

України Лілії Гриневич, народним депутатам України за участь у роботі  та 

активну допомогу гірським населеним пунктам у їхньому подальшому 

розвитку і вирішенні назрілих проблем. 

  Шостого грудня 2017 року Комітет Верховної Ради України з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 

прийняв рішення про внесення на розгляд Верховної Ради України 

доопрацьованого у Комітеті проекту Закону України про внесення змін до 

Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні (щодо 

посилення державних гарантій соціально-економічного розвитку). 

 

     Співпраця з Асоціацією органів місцевого самоврядування  

                                   регіону Гуцульщини 

 

Асоціація органів місцевого самоврядування регіону Гуцульщини 

займає важливе місце в координації дій органів місцевого самоврядування 

Гуцульського регіону, спрямованих на сприяння у вирішенні питань 

соціально-економічного,  державно-політичного та культурно-духовного 

розвитку, сприяє вдосконаленню управлінської діяльності, вирішенню 

проблемних питань, надає допомогу в організації проведення заходів 

культурно-мистецького, духовного чину.  

Районна рада входить до складу Асоціації органів місцевого 

самоврядування, яка створена 16 червня 2000 року установчими зборами 

Асоціації, і є Координуючим органом на терені усього Гуцульського регіону.  

Протягом року ( 26, 27 квітня і 27 листопада)  проведено три зсідання 

Асоціації. Асоціація підтримала рішення Верховинської районної ради, 

зокрема: від 07 квітня 2017 року «Про звернення районної ради щодо рентної 

плати за спеціальне використання лісових ресурсів», «Про звернення 

районної ради щодо введення полонин в межі населених пунктів» з 

доповненням щодо введення земель полонин у землі комунальної власності 

відповідних населених пунктів і рекомендувала районним радам прийняти 
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аналогічні рішення»; рішення про звернення  районної ради про ліміти  на 

електроенергію до НКРЕ і внесення доповнення щодо  оплати за вуличне 

освітлення. 

Члени Асоціації підтримали також проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних 

гарантій для гірських та високогірних населених пунктів», ідею випуску 

спільного літературно - мистецького альманаху «Писанка» та Гуцульського 

радіо. 

На черговому засіданні Асоціації 28 квітня 2017 року обрано 

правління Асоціації у складі: 

Шкіндюк І. Ю. – голова Верховинської районної ради. 

Шевчук М.М. – голова Путильської районної ради. 

Ванджурак П.І. –  голова Косівської районної  ради. 

Гурмак І.М. – голова Надвірнянської районної ради. 

Дячук Р.В. – голова Коломийської районної ради. 

Андрюк М.І. – голова Вижницької районної ради. 

Дан В.І. – голова Рахівської районної ради. 

Слюзар І. Б. – голова Коломийської міської ради. 

Онутчак В.В.– голова Яремчанської міської ради. 

Головою Асоціації органів місцевого самоврядування регіону 

Гуцульщини обрано Шкіндюка Івана Юрійовича  – голову Верховинської 

районної ради. 

Чергове, третє засідання Асоціації органів місцевого самоврядування 

регіону Гуцульщини скликано і проведено 27 листопада 2017 року. У 

регіональному Форумі органів місцевого самоврядування взяли участь: 

Михайло Андрюк – голова Вижницької районної ради Чернівецької області, 

Павло Ванджурак – голова Косівської районної ради Івано-Франківської 

області, Роман Дячук – голова Коломийської районної ради Івано-

Франківської області, Микола Шевчук – голова Путильської районної ради 

Чернівецької області, Василь Дан – голова Рахівської районної ради 

Закарпатської області, Тарас Климю’к – перший заступник Яремчанського 

міського голови. 

         Голова Асоціації Іван Шкіндюк провів аналіз незабезпеченості коштами 

бюджетної сфери гірських районів Карпат Івано-Франківської, Закарпатської 

та Чернівецької області до кінця 2017 року, наголосивши на необхідності 

прийняття звернення з даного питання до керівництва держави та уряду щодо 

погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам 

бюджетних установ гірських районів. Про стан фінансування бюджетних 

установ вищевказаних районів поінформували присутні члени Асоціації – 

керівники районних та міської рад. 

         Прийнято Звернення Асоціації до Президента України Петра 

Порошенка, Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та Верховної 

Ради України щодо ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати для 

гірських районів України у повному обсязі. У зверненні йдеться також про 
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розподіл базової дотації для гірських районів, який у 2018 році необхідно 

залишити на районному рівні, а не обласному, як пропонується згори. 

         Голова Путильської районної ради Чернівецької області Микола 

Шевчук поділився досвідом роботи щодо повернення повноважень 

управління відділом освіти Путильській районній раді відповідно до ст.66 

Закону України «Про освіту». 

         Голова Асоціації органів місцевого самоврядування Іван Шкіндюк та 

головний редактор літературно-мистецького альманаху «Писанка» Василь 

Нагірняк презентували аудиторії керівників органів місцевого 

самоврядування перший номер альманаху «Писанка», який став 

всегуцульським виданням і його видаватимуть спільно усі члени Асоціації – 

районні ради Гуцульського регіону України. 

         Після завершення засідання усі члени Асоціації – голови районних рад – 

взяли участь у V Регіональному фестивалі гуцульської музики імені Могура-

Кумлика у Франковій Криворівні. 

 

          Співпраця з органами місцевого самоврядування регіону України 

 

 Надзвичайно позитивним фактором для районної ради є те, що з нами 

прагнуть активно працювати і співпрацювати та налагоджувати тісні, дружні 

взаємини з обміну досвідом роботи, зокрема у плані соціально-економічного 

розвитку територій,  у туристичній галузі, сфері культури і мистецтва 

районні ради і зі сходу, і з заходу України, і з півдня та центру держави – 

практичні зі всієї України. 

 Цьогоріч дружні візити на Верховинщину нанесли Канівська районна 

рада Вінницької області, Путивльська районна рада Сумської області, 

Волочиська районна рада Хмельницької області, Києво-Святошинська 

районна рада, а також Богородчанська районна рада Івано-Франківської 

області та Івано-Франківська міська рада.  

У рамках проекту «Наша дружба єднає Україну: схід і захід разом» на 

Верховинщині протягом 14 – 16 липня перебувала делегація Тиврівської 

районної ради Вінницької області та Путивльської районної ради Сумської 

області. Метою перебування представників органів місцевого 

самоврядування та головною ідеєю зустрічі було встановлення партнерських 

відносин між нашими регіонами. І схід, і захід, і центр, і південь вкрай 

непокоїть ситуація щодо збереження єдності України, її культури, 

самобутності, економічної та соціальної стабільності – незалежності  

Української держави. Отож, 14 липня у залі засідань районної ради відбулася 

спільна зустріч голів районних рад Верховинського району Івано-

Франківської області Івана Шкіндюка, Тиврівського району Вінницької 

області Ярослава Красовського та Путивльського району Сумської області 

Євгена Южакова. Кожен із голів районних рад ознайомив аудиторію 

депутатів, сільських голів, представників установ та організацій зі своїм 

регіоном, поділився досвідом роботи, успіхами і проблемами в соціально-

економічному і культурному розвитку тощо. 
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Завершальним акордом зустрічі стало підписання тристоронньої Угоди 

про міжрегіональну співпрацю в рамках проекту «Наша дружба єднає 

Україну: Схід і Захід разом назавжди». Укладена Угода сприятиме 

встановленню довготривалих відносин, збереженню і розвитку місцевих та 

національних традицій, активізації обміну досвідом роботи між місцевими 

громадами та державними установами. 

 Під час перебування партнерів по співпраці на Верховинщині 

учасникам делегацій запропоновано програму просвітницько-

ознайомлювальних заходів Гуцульським краєм. Гості побували у музеях 

Верховинщини, відвідали історичні місця. Незабутніми для тиврівчан і 

путивлян були туристична мандрівка Карпатами та участь у традиційному 

гуцульському народному святі «Полонинське літо -2017».  

20 – 21 жовтня 2017 року у Верховині перебувала делегація 

Волочиської районної ради Хмельницької області під керівництвом голови 

ради Сергія Пазюка. У складі делегації – працівники виконавчого апарату, 

депутати районної ради, голова ОТГ, керівники районних установ та 

організацій, окремих підрозділів РДА. 

Відбулася ділова зустріч керівництва та депутатів Верховинської 

районної ради з делегацією Волочиської районної ради, у ході якої 

обговорено питання реформування місцевого самоврядування та 

децентралізації влади в Україні і регіонах Прикарпаття та Хмельниччини. 

Керівники районних рад Іван Шкіндюк та Сергій Пазюк поділилися досвідом 

роботи у вирішенні питань соціально-економічного та культурного розвитку 

Верховинського та Волочиського районів, порушили важливі проблеми  

фінансування працівників бюджетної сфери, капітального ремонту та 

будівництва доріг, збереження екології та розвитку туристичного бізнесу 

тощо. 

Верховинці ознайомили гостей зі столицею Гуцульщини – 

Верховиною, пройшовши разом вулицями райцентру і провівши цікаву 

екскурсію нашим селищем. Незабутні враження залишилися після відвідин 

музею гуцульського побуту, етнографії та музичних інструментів імені 

Романа Кумлика – захоплюючу екскурсію провела завідувач музею Наталія 

Кумлик. 

Працівники органів місцевого самоврядування обох районів вміють не 

тільки добре працювати, разом з територіальними громадами вирішувати 

питання розвитку населених пунктів районів, дбати соціально-економічний, 

культурно-духовний поступ своїх районів, але й займатися спортом, 

пропагувати здоровий спосіб життя і показувати приклад іншим. 

Підтвердженням сказаному стала навдивовижу цікава, захоплююча 

товариська зустріч збірних команд депутатів Волочиського та 

Верховинського районів з міні-футболу на районному стадіоні «Черемош». 

Програма перебування та підбиття підсумків ділової зустрічі з обміну 

досвідом роботи делегації Волочиської районної ради на Верховинщині 

завершилася відвідуванням унікальної геологічної пам’ятки природи – 
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Писаного Каменя, який дихає історією, захоплюючими легендами і духом 

гуцульських предків. 

З метою налагодження співпраці та обміну досвідом роботи з питань 

соціально-економічного, культурно-духовного розвитку гірських районів, 

п’ятого жовтня у залі зсідань Верховинської районної ради відбулася спільна 

ділова зустріч керівництва та депутатів Верховинської і Богородчанської 

районних рад. На порядок денний зустрічі винесено та обговорено два 

надзвичайно важливі питання: «Про збереження гірських районів під час 

проведення децентралізації державної влади та адміністративно-

територіальної реформи в Україні і перспективи розвитку Карпатського 

регіону» та  «Про проект Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» (щодо 

збільшення державних гарантій в соціально-економічному розвитку). 

Голова Богородчанстької районної ради Михайло Головчук окреслив 

перспективи розвитку співпраці з Верховинською районною радою. При 

цьому підкреслив, що Верховинщина – це особливий край. Побувавши 

нещодавно на презентації культурно-мистецької автентики Верховинщини в 

Івано-Франківську, пройнявся силою гуцульського духу, матеріальної і 

духовної культури гуцулів – й одразу ж ми вирішили ще ближче поєднатися з 

Верховинським краєм і налагодити ще тісніші взаємовідносини в культурно-

духовній та соціально-економічній сферах. 

Після спільної зустрічі в залі засідань районної ради делегація 

Богородчанської районної ради відвідала найдавнішу Церкву на Гуцульщині 

–Церкву Різдва Пресвятої Богородиці в Криворівні, поспілкувалася з парохом 

Церкви о.Іваном Рибаруком. Депутати-богородчанці побували також у музеї 

гуцульського побуту, етнографії та музичних інструментів імені Романа 

Кумлика та в музеї гуцульської магії. 

Результатом співпраці Верховини та Івано-Франківська стала 

презентація культурно-мистецької автентики та широкої програми 

економічно-інвестиційних, туристично-відпочинкових можливостей 

Верховинського району для жителів Івано-Франківська, всього Прикарпаття 

та гостей нашого чарівного мальовничого краю 24 вересня 2017 року на 

Вічевому майдані обласного центру. Під час Дня  Верховинщини в місті 

Івано-Франківську голова районної ради Іван Шкіндюк та мер Івано-

Франківська Руслан Марцінків підписали у залі засідань міської ратуші 

Угоду про співпрацю між Верховинщиною та містом Івано-Франківськом у 

галузі соціально-економічного розвитку, зокрема туристичного та культурно-

духовного поступу регіонів. 

 Творчі мистецькі колективи Верховинського району 

продемонстрували на сцені Вічевого майдану культурно-мистецьку шоу-

програму «Струни Карпатської душі» – неперевершене автентичне 

мистецтво Верховинщини – пісню, гуцульську співанку, запальний народний 

танець, гуцульське весілля, театральне мистецтво, здійснили показ 

автентичної гуцульської убирі та ще чимало видовищних культурно-

мистецьких заходів.  
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На Вічевому майдані у виставочних палатках-павільйонах діяла 

святкова виставка-продаж виробів декоративно-ужиткового мистецтва, 

вишивки, ткацтва, кушнірства, бісероплетіння, писанкарства та інших видів 

народного гуцульського мистецтва. Туристичні садиби пропонували тури 

вихідного дня і запрошували усіх бажаючих на відпочинок до столиці 

Гуцульщини –  Верховини та розписаних Господньою рукою неймовірно 

красивих та екзотичних гуцульських сіл, де в кожному з них на вас чекають 

привітні та гостинні ґазди-гуцули у сучасних туристично-відпочинкових 

садибах і нададуть весь спектр туристичних послуг. Діятимуть гуцульська 

кухня та  різнопланові майстер-класи.  

 
Співпраця зі Всеукраїнською Асоціацією органів місцевого   

самоврядування «Українська Асоціація районних та обласних рад» 

 

Співпрацю районної ради зі Всеукраїнською Асоціацією органів 

місцевого самоврядування «Українська Асоціація районних та обласних 

рад», зокрема із Президентом Асоціації Сергієм Черновим та Головою 

Секретаріату Асоціації Юрієм Андрійчуком налагоджено ще торік. Як 

відомо, Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування 

«Українська асоціація районних та обласних рад» об’єднує 24 обласних та 

406 районних рад. 

У лютому поточного року голова районної ради Іван Шкіндюк взяв 

участь у роботі З’їзду Асоціації, де обговорювалися питання реформи органів 

місцевого самоврядування. Як голова Карпатського Форуму народовладдя, 

оприлюднив Звернення учасників ІІІ Карпатського Форуму народовладдя, 

який відбувся 13 лютого 2017 року в селищі Великий Березний, до 

Президента України Петра Порошенка, Прем’єр-міністра України 

Володимира Гройсмана та Голови Верховної Ради України Андрія Парубія 

щодо підтримки збереження гірських районів як окремих адміністративно-

територіальних одиниць під час проведення децентралізації державної 

влади та адміністративно-територіальної реформи в Україні, забезпечення 

повноцінним фінансуванням бюджетних установ та подальшого розвитку 

гірських територій Карпатського регіону України.  

Звернення обговорено учасниками З’їзду і підтримано та направлено 

керівництву держави та уряду і Верховної Ради України. 

Наступний лист-звернення районна рада надіслала 15 травня на ім’я 

Президента Української Асоціації районних та обласних рад Чернова С.І. У 

ньому йдеться про підтримку Асоціацією проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних 

гарантій для гірських та високогірних населених пунктів», метою якого є 

посилення державних гарантій для населених пунктів, які мають статус 

гірських та високогірних, а також покращення соціального захисту громадян 

України, які проживають в таких населених пунктах.  

 

 



51 
 

 

      Співпраця з Асоціацією органів місцевого самоврядування  

                       «Єврорегіорн-Карпати-Україна» 
 

 

«Єврорегіон – Карпати – Україна» – Асоціація органів місцевого 

самоврядування, створена у 2007 року з метою сприяння розвитку територій 

Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, що 

входять до Карпатського Єврорегіону, координації та систематизації 

діяльності місцевих громад Карпатського Єврорегіону у галузі 

транскордонної співпраці, зокрема у галузях розвитку підприємництва та 

туризму, екологічній сфері, в тому числі енергозбереження та використання 

альтернативних джерел енергії, розвитку транспортної та прикордонної 

інфраструктури та міжлюдській співпраці у рамках вказаного 

міжрегіонального об'єднання. 

Верховинська районна рада є членом Асоціації органів місцевого 

самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна». 

 Голова районної ради Іван Шкіндюк взяв участь у  конференції 
«КАРПАТИ: ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ТА 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА» в рамках відзначення Дня місцевого 

самоврядування та 10-ої річниці Асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна». у 

заходах з нагоди Дня місцевого самоврядування та 10-ї річниці Асоціації 

«Єврорегіон: Карпати - Україна» взяв участь голова Верховної Ради України 

Андрій Парубій. 

          У рамках заходу проведено три панельні дискусії за участі 

високоповажних спікерів з України, Польщі та Румунії: «Інструменти 

фінансування регіонального розвитку в Карпатах», «Інструменти 

фінансування транскордонної і міжрегіональної співпраці на службі у 

громад», «Обласні та державні програми: ефективність та нові підходи до 

фінансування ініціатив місцевих громад». 

          Проведено урочисті загальні Збори Асоціації органів місцевого 

самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» присвячені 10-річчю 

діяльності організації. Підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо 

сталого розвитку між Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй, 

Львівською обласною радою і Львівською обласною державною 

адміністрацією. 

          Відбулася презентація засад Програми підтримки ініціатив карпатських 

громад та Програми «Схід і Захід разом: будуємо довіру, розбудовуємо 

державу», а також інших проектів. Учасники зустрічі взяли участь у засіданні 

«за круглим столом» «Сталий розвиток Карпат: співпраця задля поступу». 

 

                            Міжнародне співробітництво 

 

Партнери міжнародного співробітництва Верховинської районної 

ради – Румунія і Польща. Ми продовжуємо активну співпрацю з 
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Мишленіцьким повітом Малопольського воєводства, Польща, у сфері 

самоврядування, будови і  функціонування сучасного громадянського 

суспільства, взаємної підтримки місцевих підприємців та інноваційне 

вирішення економічних питань, а також у сферах культури і мистецтва, 

розвитку туризму, рекреації та спорту, охорони здоров’я, освіти, сільського 

господарства, охорони навколишнього середовища та раціонального його 

розвитку,  а також розвитку підприємницької діяльності. 

          Голова Верховинської районної ради Іван Шкіндюк у рамках 

Угоди  про двосторонню співпрацю між Мишленіцьким повітом 

Малопольського воєводства, Польща, і Верховинським районом Івано-

Франківської області, Україна, взяв участь у Мишьленіце в офіційній зустріч 

зі Старостою Мишленіцким Юзефом Томалом, відповідальними посадовими 

особами повіту, представниками бізнес-еліти та зацікавленими у співпраці з 

українською стороною потенційними інвесторами. 

         Староста Мишленіцький Юзеф Томал та голова Верховинської 

районної ради Іван Шкіндюк ще раз підтвердили готовність до співпраці у 

сфері взаємної підтримки місцевої економіки, торгівлі та підприємництва, в 

площині органів самоврядування та господарського суспільства,  у 

деревообробній, туристичній галузі, у сферах  освіти, культури, охорони 

здоров'я та інших галузях і сферах, задекларованих в Угоді про двосторонню 

співпрацю. 

          Тема розмови «за круглим столом» – наблизити офіційно заявлені 

форми співпраці, задекларовані в Угоді, у практичну площину. Іван 

Юрійович та польські колеги обмінялися думками та накреслили плани щодо 

якнайшвидшої реалізації базових положень Угоди щодо співробітництва між 

Верховиною і Мишленіце, можливість створення спільних міні-переробних 

підприємств, вкладання польських інвестицій в українську економіку, 

зокрема у Верховинський регіон. 

У рамках співпраці Староста Мишленіцький Юзеф Томал організував 

гуманітарну допомогу у вигляді медичного та комп’ютерного обладнання 

для лікувальних закладів району, яке дозволить поліпшити якість надання 

медичної допомоги населенню краю. Ми цінуємо добродійність і 

жертовність поляків-партнерів по співпраці з надання для лікувальних 

закладів Верховинщини гуманітарної допомоги і готові й надалі активно 

співпрацювати з польською стороною в інтересах громадськості, жителів 

Мишьленіцкого повіту в Польщі та Верховинського району в Україні. Це 

дозволить зміцнювати стосунки між обома регіонами  та місцевими 

громадами, взаємну економічну підтримку, розвиток громадянського 

суспільства, пропагування культури  обох сторін і наших дружніх держав – 

України і Польщі. 

Голова районної ради Іван Шкіндюк провів зустріч з Надзвичайним і 

Повноважним Послом Польші в Україні Яном Пєклом. Під час зустрічі 

обговорено питання про дружні взаємовідносини між Україною та Польщею, 

розвиток взаємозв’язків у галузі культури та духовності. 
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Накреслено перспективу спільного плану розвитку Верховинського 

краю, зокрема будівництво музею Станіслава Вінценза у селі Криворівні. 

Погоджено ідею проведення у столиці Гуцульщини – Верховині 

автентичного фестивалю всіх гірських народів Європи. 

Районна рада продовжує співпрацю з румунською стороною, зокрема 

генеральним консулом Румунії в Чернівцях Елеонори Молдован, на 

запрошення якої першого грудня голова Верховинської районної ради Іван 

Шкіндюк, заступник голови районної ради Іван Маківничук та радник голови 

районної ради Марія Маківничук взяли участь в урочистих заходах з нагоди 

Національного Дня Румунії. 

Проводиться подальша робота щодо реалізації проекту 

прикордонного співробітництва «Місцевий розвиток та передумови 

відкриття пункту пропуску та будівництва автодороги через румунсько -

український кордон в межах населених пунктів Шибене (с.Зелене 

Верховинського району) та Поеніле-де-Суб-Мунте повіту Марамуреш 

(Румунія)». В межах цього проекту розроблено Стратегічний план 

розвитку Верховинського району та Рущанської долини повіту 

Марамуреш.  

Районна рада підтримує й продовжує розширювати співпрацю з 

українськими громадами Румунії в рамках транскордонного 

співробітництва, дружні взаємини з Союзом українців Румунії. 

       Голова районної ради взяв участь у Форумі з 23 до 25 червня в 

Трускавці, в якому взяли участь більше 400 його учасників з України, 

Польщі, Угорщини, Румунії. На найвищому рівні обговорювалися теми 

регіонального розвитку Карпат, децентралізації та роботи органів місцевого 

самоврядування. 

У дискусії «Карпатська макрорегіональна стратегія: чи можемо 

творити нову якість співпраці в центрі Європи» взяли участь голова 

Верховної Ради України Андрій Парубій і Маршалок Сейму Республіки 

Польща Марек Кухцінський. Вперше в Україні презентовано нову 

макрорегіональну стратегія розвитку Карпат. В її реалізації, за словами 

голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина, сьогодні мають бути 

зацікавлені всі 8 держав, через територію яких пролягають гори. Важливо, 

що стратегія вже має підтримку урядів, парламентів Польщі, України, 

органів місцевого самоврядування. 

Міжнародне співробітництво потрібно розвивати швидшими 

темпами розширювати його рамки і зміцнювати з надійними партнерами 

європейського співтовариства.  

 

      9. Дні депутата в районній раді та Єдиний день депутата 

 

Відповідно до частини третьої статті 30 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», пункту 6 частини шостої статті 55  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою організації вивчення 

депутатами районної ради законодавства, досвіду роботи, забезпечення 
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депутатів довідково-інформаційними матеріалами та проектами рішень для 

підготовки роботи сесії проведено 2 Дні депутата в районній раді. Розглянуто 

ряд важливих питань, зокрема:  

- щодо  підписання угоди про  двосторонню  співпрацю 

Малопольського воєводства (Польща) і Верховинського району Івано-

Франківської області (Україна) стосовно взаємної підтримки місцевої 

економіки, торгівлі та підприємництва, органів самоврядування та 

господарського суспільства, популяризації культури, мистецтва, туризму 

обох регіонів, розвитку спорту та фізичної культури, в галузі освіти, охорони 

здоров»я, у сфері охорони навколишнього природного середовища та його 

розвитку; 

- про суть освітньої реформи а контексті новоприйнятого Закону 

України «Про освіту»; 

- про суть медичної реформи в контексті прийнятого Закону України 

«Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських 

засобів»; 

- про тарифи на вивезення твердих побутових відходів. 

 Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» на І сесії 

районної ради УІІ демократичного скликання 24.12.2015 року прийнято 

рішення «Про Єдиний день депутата» як засобу постійного зв’язку з 

виборцями і місцевими територіальними громадами. Також 27.01.2016 року 

затверджено  розпорядженням голови районної ради №12-р «Розподіл 

депутатів Верховинської районної ради для роботи в адміністративно-

територіальних одиницях району». Відповідно до прийнятих рішень для 

здійснення депутатських повноважень депутатами районної ради кожного 

третього четверга місяця проводиться Єдиний день депутата в районі.  

 

  10. Депутатські запити та звернення районної ради 

   10.1 Депутатські запити  
 

         Протягом звітного періоду з грудня 2016 року по грудень 2017 року 

районною радою УІІ демократичного скликання прийнято 14 рішень  за 

запитами депутатів районної ради. Відповідно до рішення районної ради 

виконавцями депутатських запитів визначені: керівництво районної ради, 

філія «Верховинська ДЕД», ДП «Гринявське лісове господарство», ДП 

«Верховинське лісове господарство», Верховинський районний лісгосп, 

Верховинська ЦРЛ, АТ «Прикарпаттяобленерго», Служба автомобільних 

доріг в Івано-Франківській області, інші обласні та районні установи і 

організації. 

        Станом на грудень місяць 2017 року виконано і знято з контролю 6 

депутатських запитів, а  8 запитів знаходяться на контролі.  У них 

порушувалися питання фінансування на будівництво та  ремонт 

автомобільних доріг і мостів, ремонту ліній електропередач і заміни 

електроопор, виділення коштів для фінансування об'єктів соціально-
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культурного призначення, питання медицини, про вирубку лісів та об»єми 

продажу необробленої деревини, дотримання прав та законних інтересів 

громадян. Ряд проблем, піднятих в запитах і дотепер не вирішено в 

основному через відсутність відповідних фінансових та матеріальних 

ресурсів. 

 На протязі звітного періоду депутатами подано 7 депутатських 

звернень на розгляд районної ради та районної державної адміністрації, а 

саме: 

- щодо виділення коштів на будівництво шкільної їдальні 

Красницької ЗОШ  І-ІІ ступенів; 

- щодо виділення коштів на виготовлення проектно-кошторисної 

документації на добудову спортивного залу та їдальні Замагорівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів; 

- щодо виділення коштів на  компенсацію за надані послуги зв»язку 

та перевезення в автомобільному транспорті пільгових категорій громадян 

району на 2017 рік; 

- щодо продовження будівництва берегозакріплювальних споруд в 

селі Красноїлля (Маричинівський горб); 

- щодо виділення коштів на продовження будівництва 

каналізаційної мережі і споруд в селі Красноїлля, присілок Ділок; 

- щодо додаткового виділення коштів на придбання матеріалів, 

предметів, обладнання та інвентаря для ЗОШ І-ІІ ступенів і ДНЗ «Гуцулочка» 

села Стебні; 

- щодо виділення коштів на ремонт аварійного моста в селі 

Красник. 

По вищенаведених зверненнях депутатам районної ради надано 

конкретні відповіді по їхньому виконанню. 

 

 

10.2 Звернення районної ради 
 

 За звітний період районною радою прийнято 20 звернень 

районної ради для вирішення надзвичайно важливих економічних та 

соціальних питань проблем розвитку Верховинського району. Районна рада 

направила офіційні звернення до: Президента України, Прем’єр-міністра 

України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, 

Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Івано-Франківської 

обласної ради, районних установ.  

Зокрема: 

 

30.12.2016 шоста  сесія:  

- Про звернення районної ради  щодо відсутності належного фінансування 

заробітної плати працівникам бюджетних установ та органів місцевого 

самоврядування  Верховинського району на 2017 рік. 
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- Про звернення районної ради щодо спеціального використання лісових 

ресурсів та передбачити дрібний відпуск деревини для населення. 

 

23.02.2017 сьома сесія:  

- Про звернення районної ради щодо виділення необхідних коштів для 

фінансування медичної галузі району на придбання медичного 

обладнання та покращення діагностики і лікування соціальних 

захворювань. 

 

- Про звернення районної ради щодо врахування особливості ведення 

лісового господарства в гірських районах України при реформуванні 

підходів управління лісовими ресурсами 

 

09.03.2017 сьома сесія 

 

- Про звернення районної ради щодо зниження тарифу на електроенергію, 

скасування плати за підключення до електромереж та збільшення ліміту в 

опалювальний сезон для населення, яке проживає в житлових будинках, 

обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними 

установками до 5000 кВт год. електроенергії на місяць для всіх будинків 

не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують 

системи центрального теплопостачання. 

 

- Про звернення районної ради щодо передачі всіх земель за межами 

населених пунктів в розпорядження сільських, селищних та міських рад. 

- Про звернення районної ради щодо необхідності впровадження в Україні  

 

- Про звернення районної ради щодо відшкодування вартості земельної 

ділянки у грошовій формі. 

- Про звернення районної ради щодо рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів. 

 

04.04.2017 дев’ята сесія: 

- Про звернення районної ради щодо виділення додаткових коштів для 

фінансування бюджетних установ району. 

 

17.08.2017 одинадцята сесія: 

- Про звернення районної ради  (щодо невідповідності чинному 

законодавству проведення електронних торгів необробленою деревиною 

через Аграрну біржу та недопущення погіршення ситуації із поставками 

необробленої деревини). 

 

- Про звернення районної ради щодо ремонту автодоріг району. 
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- Про звернення районної ради  (щодо внесення змін до пенсійного 

законодавства в частині врахування військової служби в періоди ведення 

бойових дій). 
 

 

20.11.2017 - Позачергова чотирнадцята сесія: 

- Про звернення трудових колективів та районної ради щодо недопущення 

реалізації Стратегії реформування лісової галузі. 

- Про звернення районної ради щодо незабезпеченості заробітної плати 

бюджетних установ району. 

 

30.11.2017 – п’ятнадцята сесія: 

- Про звернення районної ради щодо незабезпеченості заробітної плати 

бюджетних установ району. 

- Про звернення районної ради щодо прийняття Виборчого кодексу 

України. 

 

На ряд звернень вищим керівництвом надіслані відповіді, про що 

поінформовані депутати районної ради в матеріалах сесій. 

 

11. Заходи районної ради, спрямовані на вшанування 

видатних особистостей українського народу, 
інші  патріотичні та культурно-мистецькі заходи 

 

Верховинська районна рада протягом звітного періоду свої 

державницькі, національно-патріотичні заходи спрямовувала на вшанування 

видатних особистостей українського народу, вікопомно-пам’ятні події  в історії 

українського народу та інші патріотичні, культурно-мистецькі заходи. 

 Заходи районної ради, спрямовані на вшанування видатних особистостей 

українського народу, інші патріотичні та культурно-мистецькі заходи та участь  

в них керівництва районної ради яскраво засвідчують про високу 

державницьку позицію представницького органу місцевого самоврядування, 

поглиблення демократичних процесів у районі, забезпечення поступу 

національно-культурного відродження українського народу, його історичної 

свідомості, розбудову незалежної самостійної соборної Української держави. 

З-посеред програми заходів слід виокремити наступні: 

 - урочистий захід з нагоди Дня Соборності України;  

 - святкові урочистості з нагоди 21-ї річниці Конституції України; 

 - святкування Дня Державного Прапора та 26-ої річниці Незалежності 

України; 

 - відзначення 75-ої річниці Української Повстанської Армії та Дня 

українського козацтва; 

 - народне віче з нагоди Дня Гідності та Свободи за участю керівництва 

району, представників підприємств, установ, організацій, громадсько-

політичних об’єднань, учнівської молоді та громадськості району; 
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 - вечір-реквієм з нагоди вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні. 

Наша країна переживає нелегкі часи становлення  як незалежна, 

демократична  європейська держава. Такої проблеми ми не мали б якщо  за 

всі ці роки на державному і регіональних рівнях проводилась національно- 

патріотична робота серед жителів району, молодого покоління. І тому зараз 

робота районної ради спрямована на змістовну організацію навчально-

виховного процесу, створення належного середовища для здійснення 

національно-патріотичного виховання  в загальноосвітніх закладах району, а 

також проводили таку роботу в засобах масової інформації , при зустрічах з 

жителями, приймали рішення ради для покращення роботи  в цьому 

напрямку. 

За рекомендацією районної ради, відділом освіти створено у всіх 

навчальних закладах, загально-шкільні та класні учнівські організації 

(родина, українці, довбушата, гуцулята, розумники, намисто,юні дослідники, 

віночок, милосердя, козачата) які є невід»ємною складовою в системі 

національного та військово-патріотичного виховання. 

На сесії районної ради прийнято звернення до автоперевізників, 

власників  відпочинкових закладів «Про  недопущення звучання російської 

попси», в навчальних закладах району організовано святкові зустрічі з 

воїнами АТО, 

проведено  районний звіт обдарованої молоді, переможці якого взяли участь 

у ХХ регіональному зльоті обдарованої  учнівської молоді  в м. Вижниця. 

 За підтримки районної ради в Верховинській школі-інтернат 

організовано гурток «Пласт», який плідно працює в національно-

патріотичному вихованні молоді, розширення цієї роботи в районі. 

Проведено духовний проект «Даруймо дітям любов до читання книг», 

де 72 –м дітям – переможцям вручено духовну літературу. Зазначену 

літературу вручено також вчителям християнської етики та передано в 24 

шкільні бібліотеки. 

В освітніх закладах району проводяться бесіди з питань пропаганди 

здорового способу життя, як основи фізичного і психічного здоров»я в 

підростаючого покоління. 

Для підтримки воїнів АТО районною радою створена програма 

підтримки воїнів, де в 2017 році було виділена матеріальна допомога  на суму 

399 тис.грн. Також за рішеннями районної ради введено  2 посади які 

безпосередньо працюють з воїнами АТО, для вирішення їх наболілих 

проблем. 

До 75 річчя УПА було проведено патріотичний захід «Прийом і 

передача обласної естафети», де  в нашому районі виступав з патріотичною 

програмою Косівський  район, а ми передавали естафету в м. Яремче. 

За підтримки  районної ради створюється  маркетолог воїнів УПА які 

проживали в районі, і загинули на території району. У навчальних закладах 

району  створено «Куточки пам’ яті» за загиблими під час Революції Гідності 

та на  сході України. 
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Депутати районної ради, апарат районної ради надавали матеріальну  

підтримку, для відправлення в зону АТО. 

Районна рада і надалі буде працювати для формування національно-

свідомої особистості з високими моральними якостями, бережливим 

ставленням  до надбань українського народу , виховувати любов до рідної 

мови  свого краю, України. 

  

                    12. Робота із зверненнями громадян 
 

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» громадяни 

України мають право звернутися до органів місцевого самоврядування, 

посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, 

скаргами та пропозиціями, що стосуються  статутної діяльності, заявою або 

клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та 

особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. 

За період з грудня  2016 по грудень 2017 року до районної ради 

надійшло 770 звернень  від жителів району. За звітний період головою 

районної ради проведено 34 прийоми громадян з особистих питань, на яких 

прийнято 197 мешканців нашого краю.  З них колективних – 12, в яких 

піднімались питання ремонту доріг, мостів, роботи АТП, повторних – 4, які 

стосувались питання виділення одноразової грошової допомоги . 

У зверненнях громадяни порушили 573 питань, що стосувалися 

зокрема: 

 -  заяв про виділення одноразової грошової допомоги від учасників 

АТО (156); 

-  заяв про виділення лісу по пільговій ціні учасникам АТО (35); 

-   заяв про виділення лісу по пільговій ціні громадянам району (96); 

-  заяв про надання одноразової грошової допомоги громадянам   

району (230); 

-  колективних звернень (12); 

– комунального і шляхового господарства (3); 

– забезпечення житлом (3); 

– транспорту і зв’язку (2); 

– науки і освіти (4); 

– екології та природних ресурсів (1); 

– праці та заробітної плати (2); 

– погодження нормативно грошової оцінки земельної ділянки (3); 

– інші (26 ). 

Найбільше надійшло звернень від жителів селища Верховина – 181, сіл: 

Білоберізка –19, Бистець – 13, Буковець – 7, Верхній Ясенів – 28, Голови – 

23, Голошино – 7, Довгопілля – 23, Замагора – 12, Зелене – 20, Ільці – 35, 

Красноїлля – 35, Красник – 27, Кривопілля - 12, Криворівня – 46, Пробійна – 

7, Перехресне – 7, Стебні – 12, Устеріки – 6, Гринява – 33, Яблуниця – 24. 

Жодне звернення не залишилося поза увагою. 
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13. Кореспонденція районної ради 
 

За звітний період до Верховинської районної ради надійшло 1110 

документів  від юридичних осіб, з них: 

– 84 від сільських, селищної, рад та їх виконавчих комітетів; 

– 15 від обласної державної адміністрації; 

– 40 від районної державної адміністрації 

– 35 від районних рад, районних державних адміністрацій, міських 

рад, міст обласного значення та обласної ради; 

– 45 з Верховної Ради України; 

–45 від районних установ та організацій; 

– 8 від підприємств області; 

– 12 від громадських організацій; 

– 10 від судових органів, прокуратури; 

– 11 від народних депутатів України; 

– 5 від релігійних громад; 

– 85 від інших установ та організацій. 

- 526 листів стосувалися фінансування, бюджету, виділення коштів; 

- 29 – з питань управління майном, приватизації, надання приміщень в 

оренду, 45 – з питань нагородження; 

 – 12 з питань організаційного та інформаційно-аналітичного 

забезпечення ; 

 – 33  з  питань транспорту і зв’язку, шляхового господарства,  15 – з 

питань екології та природокористування, охорони навколишнього 

природного середовища;  

14– з питань соціального захисту та пенсійного забезпечення; 

21 – з питань житлово-комунального господарства;   

20 – із земельних питань, 

За звітний період районною радою відправлено 1193 листи. У них 

порушувалися питання спорудження та ремонту доріг і мостів, ремонту ліній 

електропередач, соціально-економічного, культурного розвитку району, 

бюджету та фінансів, охорони здоров’я, законності і правопорядку, туризму, 

лісового, сільського господарства, з питань освіти, дошкільного виховання, 

молоді і спорту та ряд інших питань. 

 

14. Реалізація громадянами права на доступ до інформації 
 

Верховинська районна рада та її керівництво працює за принципами 

публічності та відкритості, керуючись у своїй діяльності законами України 

«Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», іншими 

законодавчими актами.  

При підготовці відповідей на запити на інформацію працівники 

виконавчого апарату районної ради у своїй роботі керуються «Порядком 

реалізації права на доступ до публічної інформації за інформаційним запитом 

у Верховинській районній раді», Регламентом та Інструкцією з діловодства 

Верховинської районної ради, які розроблено відповідно до законів України 
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«Про доступ до публічної інформації», «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про 

доступ до публічної інформації». 

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» питання, які вносилися на розгляд сесій районної ради 

розміщувались на інтернет-сторінці Верховинської районної ради, а тому 

депутати мали можливість ознайомитись з проектами рішень та довідковими 

матеріалами до них, належно  підготуватися до пленарного засідання. 

Громадськість теж має змогу не лише довідатися про питання, які 

розглядатимуться, а разом із депутатами взяти участь в обговоренні 

порушених проблем. 

За звітний період до Верховинської районної ради надійшло 

сімнадцять інформаційних запитів від фізичних та юридичних осіб. Підняті 

запити стосувались питань фінансового характеру, комунальної власності, 

земельних відносин, органів місцевого самоврядування та інше. Всім 

надіслані відповіді згідно чинного законодавства.   

 

             15. Управління майном спільної власності 

           територіальних громад сіл та селища району 

 

Управління об’єктами права комунальної власності – це діяльність, 

спрямована на використання об’єктів права комунальної власності 

відповідно до завдань та функцій, які покладені на органи місцевого 

самоврядування. Від правильної організації цієї роботи на місцях залежить 

благополуччя всієї територіальної громади, задоволення жителів цієї громади 

у роботах, послугах, інших громадських потребах. Уміння ефективно 

управляти майном спільної власності територіальних громад сіл та селища, 

району – ключове питання розвитку економіки. Фактично при цьому мають 

бути розв’язані три завдання: забезпечення збереження об’єктів комунальної 

власності, раціонального використання та примноження потрібного району 

майна.   

Управління майном здійснюється на основі затвердженої районною 

радою Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, 

що належить до спільної власності територіальних громад району та переліку 

підприємств і об’єктів, які належать до районної комунальної власності, та 

рішень про сплату частини прибутку підприємствами, які належать до 

спільної власності територіальних громад району. 

Із зазначеного питання Верховинською районною радою у звітному 

періоді прийнято наступні рішення, зокрема: 22 грудня 2016 року прийнято 

рішення «Про передачу установ та об’єктів Білоберізькій сільській раді 

об’єднаної територіальної громади Верховинського району».  30 грудня 

2016 року районною радою прийнято рішення «Про надання  згоди 

Верховинській районній раді на укладення договору оренди», «Про вихід із 

складу засновників установ, які знаходяться на території сільських рад, 

що об’єднались в Білоберізьку сільську раду об’єднаної територіальної 
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громади». 23 лютого 2017 року районною радою прийнято рішення «Про 

перейменування сільської ради», «Про затвердження Угоди про двосторонню 

співпрацю між Верховинською районною радою та Мишьленіцким повітом 

Малопольського воєводства Республіки Польща», «Про роботу із залучення 

інвестицій та покращення інвестиційної привабливості району», «Про 

підтвердження чинності трудового договору (контракту) з головним лікарем 

Верховинської центральної районної лікарні». 07 квітня 2017 року прийнято 

рішення «Про виконання Верховинською районною державною 

адміністрацією рішення Верховинської районної ради від 19 липня 2016 року 

«Про роботу Верховинського комбінату комунальних підприємств щодо 

збирання та вивезення твердих побутових відходів», «Про заборону 

вивезення необробленої деревини за межі Верховинського району», «Про 

впорядкування реалізації необробленої деревини у Верховинському районі». 

20 липня 2017 року прийнято рішення «Про хід виконання рішення районної 

ради від 24.12.2015 року «Про районну цільову програму зовнішнього 

освітлення селища та сільських населених пунктів району на 2016-2020 

роки», «Про дозвіл центральній районній лікарні на укладення договору 

оренди», «Про затвердження нової редакції Статуту Верховинської ЦРЛ», 

«Інформація філії «Верховинська ДЕД» про стан дорожнього будівництва та 

перспективи ремонту автомобільних доріг на території району», «Про 

виділення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції», «Про 

надання в оренду автомобіля», «Про погодження нормативно-грошової 

оцінки полонини «Поливний», «Про погодження нормативно-грошової 

оцінки - полонина «Гропа». Розглядалось але не прийнято рішення «Про 

затвердження переліку об’єктів комунального майна району, які підлягають 

приватизації в 2017 році». 17 серпня 2017 року районною радою прийнято 

рішення «Про передачу Верховинським комбінатом комунальних 

підприємств автомобіля», а 30 листопада 2017 року «Про передачу 

твердотопливного котла», «Про інвентаризацію земельних ділянок які не 

використовуються за цільовим призначенням», «Інформація  Верховинського 

комбінату комунальних підприємств про організацію роботи зі збору та 

вивезення сміття, твердих побутових відходів та надання населенню і 

суб’єктам підприємницької діяльності різних послуг», «Про завершення 

контракту О. Янків», «Про функціонування полігону твердих побутових 

відходів в селі Бережниця та стан поводження з побутовими відходами в 

районі», «Про передачу в оперативне управління  ДНЗ «Вишиванка» 

Білоберізькій ОТГ»  

Згідно рішення Верховинської районної ради від 16 жовтня 1998року 

«Про уповноваження районної державної адміністрації щодо управління 

майном» та 05 березня 2014 року «Про управління об'єктами спільної 

власності територіальних громад сіл, селища району» управління  майном, 

що належить до спільної власності територіальних громад району здійснює 

Верховинська районна державна адміністрація 
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16. Висвітлення діяльності районної ради  

в  засобах масової інформації 
 

 

Верховинська районна рада є засновником народного часопису 

«Верховинські вісті» та районного комунального радіомовлення «Вісті 

Верховини» і діє відповідно до укладених установчих угод. У 2017 році на 

фінансову підтримку засобів масової інформації району в рамках цільової 

районної програми передбачено фінансування відповідно 561,6 тис. грн. та 

850 тис. грн. 

Районна рада налагодила поглиблену співпрацю із засобами масової 

інформації району, що сприяє більш цілісному, систематичному та 

усесторонньому висвітленню діяльності районної ради, роботи інших органів 

місцевого самоврядування Верховинщини. Практично у кожному номері 

газети друкується в середньому по 4-5 публікацій. З діяльності районної 

ради та виконавчого апарату ради. 

Кожне сесійне засідання районної ради представлене широким 

спектром інформаційно-аналітичних повідомлень, рішень районної ради, 

звернень до керівництва держави та уряду, міністерств чи відомств, 

керівництва області чи народних депутатів України. 

Редакція газети «Верховинські вісті» друкує різнопланові 

інформаційні та аналітичні повідомлення за поданням прес-служби районної 

ради, а також кореспонденції та статті про роботу органів місцевого 

самоврядування. Публікуються виступи та інтерв’ю голови районної ради, 

зустрічі за круглим столом, зустрічі керівництва районної ради у населених 

пунктах району, прес-конференції журналістів місцевих ЗМІ із головою 

районної ради, анотації та короткий виклад прийнятих рішень 

представницького органу, аналітичні статті щодо діяльності депутатів у 

виборчих округах тощо. 

З грудня 2016 по грудень 2017 року в інформаційному газетному 

просторі району побачили світ більше двохсот різножанрових публікацій з 

діяльності районної ради. З-поміж видрукуваних матеріалів – інтерв’ю з 

головою районної ради, відповіді на запитання журналістів тощо. Практично 

опубліковано всі основні рішення чи виклад з основних рішень, що 

приймалися депутатами протягом року. 

На сторінках «Верховинських вістей» працівниками виконавчого 

апарату ради забезпечили систематичну підготовку  тематичних випусків 

районної ради під назвою «Громада. Влада. Самоврядування».  

Редакція газети надає слово для виступів перед громадами як голові 

районної ради, так і селищному та сільським головам. Широкий позитивний 

резонанс викликали інтерв’ю журналістів «Верховинських вістей» з 

керівниками районної ради та їхні виступи з приводу децентралізації, 

реформування органів місцевого самоврядування, проведення Карпатського 

Форуму народовладдя, Асоціації органів місцевого самоврядування регіону 

Гуцульщини. Широко розповідала газета про спільні дії районної ради з 

головами районних рад Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та 
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Чернівецької областей щодо збереження гірських районів як окремих 

адміністративно-територіальних одиниць. 

Чималий резонанс викликали у жителів району, виборців та 

громадськості звернення районної ради, спрямовані на вирішення важливих 

соціально-економічних питань розвитку Верховинського краю, захисту 

інтересів працівників освіти, культури, охорони здоров’я, ліквідації 

заборгованості з виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери 

тощо.    

Висвітлення роботи постійних комісій районної ради завжди у   полі 

зору як прес-служби районної ради, так і безпосередньо редакційних 

працівників.    

Для того, щоб кожна важлива інформація, кожна важлива подія, яка 

ініціюється органами місцевого самоврядування, була доведена до 

громадськості, діє офіційний сайт районної ради, де кожен громадянин може 

почерпнути корисну для себе суспільно важливу інформацію. На сайт 

інформація надходить оперативно і вчасно. Сторінка районної ради 

продукується і в Фейсбуці. 

Широкопланова і структура сайту, вона представлена  спектром 

наступних тематичних розділів: «Новини», «Діяльність районної ради», 

«Виконавчий апарат ради», «Депутати районної ради»,  «Президія районної 

ради», «Постійні комісії районної ради», «Прийом громадян», «Нормативно-

правові акти», « Протоколи поіменних голосувань», «Доступ до публічної 

інформації», «Регуляторна політика», «Захист прав споживачів», «Народна 

рада», «Звернення районної ради», «Виконання Закону «Про очищення 

влади». 

На сайті районної ради анонсуються повідомлення та порядки денні 

пленарних засідань сесій, інших офіційних заходів районної ради. Усі ці 

заходи, поза всяким сумнівом, є відкритими й усі користувачі Інтернету мають 

до них вільний доступ. Інформаційні сторінки з розділу «Новини» яскраво 

доповнюють фотоілюстрації, які забезпечують працівники виконавчого 

апарату ради. Регулярно друкуються проекти рішень, а після завершення 

сесійних засідань – протоколи поіменних голосувань депутатів ради. 

Налагоджено оперативне інформування діяльності органів місцевого 

самоврядування, найважливіших подій політичного, економічного та 

культурного життя краю. 

  Веб-сайт постійно оновлюється, а його функціонування знаходиться на 

контролі в керівництва ради. 

У цьому році на території району запрацювала автентична хвиля –  

радіо «Гуцульська столиця» на хвилі 107, 4 Fm. Радіомовлення з позивними 

«Гуцульська столиця» розпочало своє мовлення на власному каналі у FM-

діапазоні 25 листопада і мовить 24 години на добу. Відтепер гуцульську 

хвилю чують у майже кожному населеному пункті району і за межами 

району.  

Основне завдання радіомовлення «Вісті Верховини» в тому, щоб 

мати якомога більшу кількість радіослухачів, щоб позивні  радіостанції 
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звучали у кожній домівці. Найбільш популярними серед слухачів районного 

радіо в 2017 році були рубрики «Новини» з висвітленням життя країни, 

Гуцульського регіону і району,  «Правова допомога» - спільний проект з 

Верховинським бюро правової допомоги Коломийського місцевого центру 

безоплатної вторинної  правової допомоги,  «Рятувальна служба застерігає» - 

спільно з місцевими підрозділами МНС та пожежної служби, «Інформує 

військкомат» - спільно з Верховинським військовим комісаріатом, «Фахово 

про головне» - інтерв’ю з керівниками державних районних структур і 

підрозділів.  Також надзвичайно популярними стали тематичні програми 

«Назустріч з Богом» (спільно з о. Іваном Рибаруком), «Короткі історії для 

душі» від Івана Гречука, «Таланти твої, Гуцульщино» Лесі Клим,  «Історія 

одного села» , «Карпатське біорозмаїття» та «Гуцульська господарка» 

(спільно з старшим науковим співробітником Відділенням «Гуцульщина» 

Іваном Зеленчуком) , «Спорттайм» та «Музична вишиванка» Олега Гапчука, 

в яких розповідається про найсвіжіші спортивні та музичні новини країни а 

також Гуцульщини та багато інших.  

Радіопрограма «Горнятко кави з депутатом» - інтерв’ю з депутатами 

Верховної Ради України, які відстоюють наш район, депутатами Івано-

Франківської обласної та Верховинської районної рад, де висвітлюються 

аспекти депутатської діяльності,  проект прямого щоденного ефіру 

«Кольорова днина» та «Вечоріє»,  де радіослухачі в прямому ефірі мають 

змогу обмінятися думками і замовити музику, духовно-пізнавальну 

радіопрограму «Духовні перлини Гуцульщини»,  в якій не тільки 

розповідається історія церков нашого краю, але й ведуться діалоги з 

настоятелями храмів та їх дружинами (їмостями), радіопрограма «З висоти 

прожитих літ», в якій автор Іван Гречук знайомить радіослухачів з 

заслуженими людьми нашого краю.   

Проведено кілька прямих ефірів з головою Верховинської районної 

ради Іваном Шкіндюком, на яких жителі краю змогли почути фахові, 

відкриті і відверті відповіді очільника району на свої запитання. 

Регулярно в ефірі радіо керівники району розповідали у своїх 

інтерв’ю про важливі соціально-економічні, політичні та культурні події з 

життя району, на хвилях радіо висвітлювалися усі, без виключення, 

культурно-мистецькі події Верховинщини та частково регіону Гуцульщини.  

Щодо музичного ефіру то на радіо «Гуцульська столиця» 

транслюється класична і сучасна українська музика, гуцульські співанки та 

мелодії, частка зарубіжної музики становить 20 відсотків і згідно з 

концепцією радіостанції – жодної російськомовної пісні. 

В цьому році виникла ідея створення регіонального мовлення на весь 

Гуцульський регіон, яку запропонували голова Верховинської районної ради 

Іван Шкіндюк та голова комітету Верховної Ради України з питань культури 

і духовності Микола Княжицький. Центром цього мовлення має стати 

столиця Гуцульщини – Верховина і комунальне радіомовлення «Вісті 

Верховини». Зараз ведеться підготовча робота щодо втілення цієї ідеї в 

життя.   
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17. Прогнозовані перспективні завдання для районної ради                                    

у 2018 році 
 

Пріоритетами діяльності Верховинської районної ради сьомого 

демократичного скликання і надалі залишатиметься розвиток місцевого 

самоврядування на Верховинщині, активна участь в його реформуванні, а 

також затвердження та реалізація  Стратегії розвитку Верховинського району 

до 2027 року. 

Головним завданням для керівництва та депутатського корпусу 

Верховинської районної ради на 2018 рік  є збереження Верховинського 

району як окремої адміністративно-територіальної одиниці, збереження 

мережі соціально-культурних установ. 

Першочерговими завданнями Верховинської районної ради на 2018 рік 

можна визначити: 

 - забезпечення подальшої підтримки місцевого самоврядування 

шляхом участі у конкурсах державних, міжнародних проектів та програм 

розвитку місцевого самоврядування, запровадження нових форм підтримки 

місцевих громад; 

 -    об’єднання територіальних громад тільки з волі громад і на 

добровільній основі; 

          - створення умов для розвитку самодостатніх та дієздатних 

територіальних громад; 

          - ефективне управління об'єктами спільної власності територіальних 

громад району, дотримання статутних вимог комунальними підприємствами 

районної ради, створення комунального молокопереробного підприємства; 

          - подальше вдосконалення практики і змісту розгляду на кожній сесії 

районної ради стану виконання рішень, прийнятих на виконання 

депутатських запитів; 

          - інвестиційна привабливість та інвестиційна діяльність 

Верховинського району і міжнародне співробітництво; 

          - розвиток туризму в гірській місцевості та підтримка національно-

духовної і культурної спадщини регіону Гуцульщини, презентація 

гуцульського автентичного мистецтва в регіонах України та столиці України 

м.Києві. 

           - розвиток дорожнього господарства та соціальної інфраструктури в 

населених пунктах району, закінчення капітальних ремонтів автомобільних 

доріг загального користування державного значення Р-24 «Татарів – 

Кам’янець-Подільський», Р-62 «Криворівня – Чернівці» та доріг місцевого 

значення; 

 - надання воїнам АТО та їхнім сім’ям належної матеріальної підтримки 

та реабілітації; 

- продовження активної співпраці  з органами місцевого 

самоврядування в рамках Карпатського Форуму народовладдя,  Асоціацією 

органів місцевого самоврядування регіону Гуцульщини,  Всеукраїнською 
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Асоціацією органів місцевого самоврядування «Українська Асоціація 

районних та обласних рад» та з Асоціацією органів місцевого 

самоврядування «Єврорегіон-Карпати-Україна»; 

 
 

18. Робота районної ради з внутрішніми переселенцями та 

військовослужбовцями, що перебували в зоні АТО 

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №588-р 

«Питання соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної 

операції», при управлінні праці та соціального захисту населення 

райдержадміністрації створено відповідно робочу групу та інформаційний 

центр для внутрішніх переселенців та учасників Антитерористичної операції, 

де зорганізована робота щодо: 

- оформлення документів для надання пільг: 

- отримання земельної ділянки; 

- працевлаштування; 

- виплата матеріальної допомоги; 

Основна мета робочої групи та центру – реагування на звернення тих, 

хто повертається з зони проведення АТО та членів їх сімей, створення єдиної 

інформаційної бази, яка міститиме матеріали щодо соціального супроводу 

поранених бійців, надання консультацій та всебічної допомоги потребуючим. 

Всебічну і постійну допомогу надають як безпосередньо усі жителі 

району, так і підприємства, установи та організації, загальноосвітні школи, 

громадськість району у забезпеченні всім необхідним наших військових у 

зоні АТО. Посильний вклад у забезпечення верховинців засобами захисту та 

продуктами харчування надають громадська організація «Самооборона», 

волонтери Верховинщини, тощо. Волонтерські групи району постійно 

відвідують  бійців з нашого району, які несуть службу в Донецькій та 

Луганській областях.      

22 грудня 2016 року на   сесії Верховинської районної ради була 

прийнята районна Програма 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 безпосередньо 

участь в антитерористичній операції в районах її проведення на 2017 рік,   на 

реалізацію якої передбачено кошти в сумі 500 тис. грн. з районного бюджету. 

 Відповідно  до рішення районної  ради затверджено склад комісії 

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 безпосередньо участь в антитерористичній операції в 

районах її проведення, воїнів ОУН-УПА та  учасників бойових дій на 

території інших держав на 2017 рік.   З грудня 2016 року по грудень 2017 
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року  проведено 10 засідань. Як свідчить аналіз,  комісією розглянуто                    

149 заяв  учасників АТО та  виплачено допомог на суму  382000 гривень. 

Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень 

соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний клімат в родинах 

сімей військовослужбовців і працівників правоохоронних органів та членів 

добровольчих загонів, які брали участь в АТО, а також дасть можливість 

сім’ям отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме 

вирішенню інших соціально-побутових питань. 
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Інформація 

по освоєних у 2017 році коштах 

на соціально-економічний та культурний розвиток селища Верховина 

та населених пунктів, розвиток територіальних громад району 

 

Протягом 2017 року у селищі Верховина та населених пунктах району 

проведено значний обсяг робіт у зміцненні благоустрою населених пунктів 

району, капітального ремонту доріг державного та місцевого значення, 

проведено ремонтні роботи закладів соціально-культурної сфери,  придбання 

для них необхідних основних засобів,  обладнання та інвентаря, а також 

виконано ряд інших робіт. Це вдалося зробити спільними зусиллями завдяки 

конкретному вкладу народних депутатів України М. Княжицького, А. 

Матвієнка, О. Шевченка, Ю. Солов’я, депутатів обласної ради Сергія 

Басараба, Миколи Ілюка, голови районної ради Івана Шкіндюка та 

депутатського корпусу ради, голови райдержадміністрації Олега Лютого та 

спрямувати кошти з державного, обласного, районного та селищного і 

сільських бюджетів. 
№ 

п/п 

Назва селищної, 

сільської рад та 

об’єктів, які 

профінансовано 

 

Обсяг та джерела фінансування ( грн.) 

Обсяг 

фінансу-

вання 

 

Держав-

ний 

бюджет 

Облас-

ний 

бюджет 

Район-

ний 

бюджет 

Селищ-

ний, 

сільські 

бюджети 

1. Бистрецька 

сільська рада 

425843,0 - - - 425843,0 

1. Харчування  

учнів Бистрецької 

ЗОШ І-ІІ ст. та 

Дзембронської 

школи – родини 

55 000,0    55 000,0 

2. Ремонт комунальної 

дороги в с. 

Дземброня на 

урочищі 

Степанський 

90 000,0    90 000,0 

3. Ремонт комунальної 

дороги в с. 

Дземброня на 

урочищі Горби 

60 000,0 

 

   60 000,0 

 

4. Ремонт комунальної 

дороги в с. Бистрець 

«Центр-Н. Дитул» 

150 000,0    150 000,0 

5. Поточний ремонт  

входу в приміщення 

Будинку культури  

с. Бистрець 

41 843,0  

 

   41 843,0  

 

6. Придбання 9 000,0    9 000,0 
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енергозберігаючих 

вікон для 

приміщення 

сільської ради 

7. Придбання 

оргтехніки 

16 500,0 

 

   16 500,0  

 

8. Встановлення 

супутникового 

Інтернету 

3 500,0    3 500,0  

2. Замагірська 

сільська рада 

446 400,0 306 400,0 130 000,0 10 000,0 - 

1. Капітальний ремонт 

сільського Будинку 

культури 

106 400,0 

 

 

106 400,0 

 

 

 

   

2. Проект на 

реалізацію та 

реконструкцію 

іншого об’єкту для 

ДНЗ «Лісова казка» 

130 000,0  130 000,0   

3. На реалізацію та 

реконструкцію 

іншого об’єкту для 

ДНЗ «Лісова казка» 

КЕКВ 3142 

 

10 000,0 

  КЕКВ 

3142 

10 000,0 

 

4. Придбання 

обладнання та 

будівельних 

матеріалів для 

будинку культури  в 

с. Замагора 

200 000,0 – 

д.б.соц.еко

ном.розвит

ок 

200 000,0 – 

д.б.соц.еко

ном.розвит

ок 

   

3. Пробійнівська  

сільська рада 

1 800 000,0 1 800 000,0 - - - 

1. Підключення до 

швидкісної мережі 

Інтернет с. 

Пробійна 

200 000,0 - 

д.б. 

соцеконом 

розвиток 

200 000,0 - 

д.б. 

соцеконом 

розвиток 

   

2. Капітальний ремонт 

ДНЗ «Святого 

Миколая» в селі 

Пробійнівка 

1000 000,0- 

д.б. 

соцеконом 

розвиток 

1000 000,0- 

д.б. 

соцеконом 

розвиток 

   

3. Встановлення 

спортивного 

майданчику зі 

штучним покриттям 

в с. Пробійна 

600 000,0 600 000,0    

4. Голівська  

сільська рада 

315 500,0 - 275 000,0 15 500,0 25 500,0 

1. Підшельовка 

підстрішної стелі 

пластиком у 

сільському Будинку 

культури с.Голови 

15 000,0    15 000,0 
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2. Заміна вікон та 

дверей у сільському 

Будинку культури 

с.Голови 

5 500,0    5 500,0 

3. Капітальний ремонт 

Голівської ЗОШ І-ІІ 

ступенів  згідно 

проекту обласного 

конкурсу «Тепло в 

школі- здоров»я 

дітям» 

170 000,0  150 000,0 15 000,0 5 000,0 

4. Капітальний ремонт 

сільського Будинку 

культури с.Голови 

125 000,0  125 000,0   

5. Красноїлівська 

сільська рада 

1 712588,6 - 1667588,6 35 000 ,0 10 000,0 

1. Будівництво 

берегоукріплюючих 

споруд на річці 

Дідушкова 

(Маричинівський 

горб) 

1 417 588,6  1417588,6   

2. Виготовлення 

генерального плану 

сіл Красноїлля  та 

Вигода згідно 

проекту обласного 

конкурсу 

195 000,0  150 000,0 35 000,0 10 000,0 

3. Придбання 

контейнерів для 

роздільного 

збирання твердих 

побутових відходів 

100 000,0  100 000,0   

6. Зеленська 

сільська рада 

1 654 000,0 164 000,0 1490000,0 - - 

1. Будівництво 

берегоукріплюючих 

споруд на річці 

Чорний Черемош в 

селі Топільче 

1 490 000,0  1490000,0   

2. Придбання 

дитячого 

майданчика для 

садка в селі Зелене 

164 000,0 164 000,0    

7. Верховинська 

селищна рада 

1150036,0 199 579,0 773 030,0 77 427,0 100000,0 

1. Поточний ремонт 

об’їзної дороги в 

селищі Верховина 

присілок Підобіч 

177 427,0 - - 77 427,0 100000,0 

2. Капітальни

й ремонт площі І. 

773 030,0  200000,0   
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Франка в селищі 

Верховина 

3. Придбання 

обладнання 

(контейнерів) для 

збору побутових 

відходів селищі 

Верховина 

 573030,0 

(фонд 

охорони 

навколиш

нього 

середови

ща) 

  

.4. Будівництво 

телекомунікаційних 

мереж в селищі 

Верховина 

199 579,0    

       

8. Криворівнянська  

сільська рада 

1 125 000,0 500 000,0 600 000,0 25 000,0 - 

1. Придбання 

матеріалів для 

музею «Військової 

звитяги» 

 

 

 

 

25 000,0 

  10 000,0  

2. Капітальний ремонт 

дитячого 

майданчика в 

с.Бережниця та 

встановлення лавок 

на стадіоні с. 

Криворівня 

  15 000,0  

 

3. 

Побудова та 

підключення 

інтернету 

 

 

 

 

 

 

 

 

600 000,0 

 

200 000,0 

   

4. Капітальний ремонт 

дитячого 

майданчика с. 

Бережниця та 

встановлення лавок 

на стадіоні в с. 

Криворівня 

 150 000,0   

5. Капітальний ремонт 

ДНЗ «Червона 

шапочка» 

 150 000,0   

6. Капітальний ремонт 

пришкільного 

інтернату 

 100 000,0   

 7.  Капітальний 

ремонт 

пришкільного 

інтернату 

 

 

 

500 000,0 

250 000,0    

8. Капітальний ремонт 

ДНЗ «Червона 

250 000,0    



73 
 

шапочка» 

9. Перехресненька  

сільська рада 

305 679,0 - 150 000,0 155 679,0  

1. На заборгованість із 

заробітної плати 

 

 

 

155 679,0 

  89 279,0  

 2. На виплату 

заробітної плати  

  20 400,0  

 3. На спів 

фінансування 

проекту «Вуличне 

освітлення» 

  46 000,0  

 4.  На проект «Вуличне 

освітлення» 

150 000,0  150 000,0   

10. Довгопільська 

сільська рада 

1 215 700,0 700 000,0 324 000,0 135 200,0 56 500,0 

1. Завершення 

капітального 

будівництва 

спортивного залу 

Довгопільської 

ЗОШ І-Ш ступенів; 

500 000,0 500 000,0    

2. На проект 

«Дотримання 

санітарно-

гігієнічних вимог у 

дошкільних 

навчальних 

закладах – основна 

вимога сьогодення 

(облаштування 

санвузлів у ДНЗ 

"Струмок" с. 

Довгополе) 

160 000,0  150 000,0 10 000,0  

3. Облаштування 

контейнерів для 

твердих побутових 

відходів 

100 000,0  100 000,0   

4. Підключення до 

мережі Інтернет; 

200 000,0 200 000,0    

5. Встановлення 

енергозберігаючих 

вікон в 

Довгопільській 

ЗОШ І-Ш ступенів; 

64 000,0  64 000,0   

6. Облаштування 

огорожі біля 

каплички в 

с.Полянки; 

10 000,0  10 000,0   

7. Капітальний ремонт 

ДНЗ «Струмок»; 

 

150 000,0   100 000,0 50 000,0 

8. Придбано  булер’ян 25 200,0   25 200,0  
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для Будинку 

культури 

с.Довгополе; 

9. Придбано баян для 

Довгопільської 

ЗОШ І-Ш ступенів; 

2 500,0   

 

 

   2 500,0   

 

 

10.  Будівництво 

автобусної зупинки 

при в’їзді в 

с.Довгополе. 

4 000,0      4 000,0   

11. Стебнівська 

сільська рада 

385 000,0 - 150 000,0 235 000,0 - 

1. Капітальний ремонт 

спортивного залу та 

благоустрій 

території 

Стебнівської 

загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів 

195 000,0  150 000,0 45 000,0  

 

2. Облаштування 

санвузлів та 

внутрішніх туалетів 

у Стебнівській ЗОШ 

І-П ступенів 

20 000,0   20 000,0  

3. Будівництво 

берегоукріплення на 

лівому березі р. 

Білий Черемош в с. 

Стебні (біля 

Танасівського 

підйому), в тому 

числі виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації  

50 000,0 

 

 

 

 

 

 

 

  50 000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Будівництво 

берегоукріплення на 

р. Білий Черемош в 

с. Стебні (біля 

каплички), в тому 

числі виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації) 

50 000,0 

 
  50 000,0 

 
 

5. Будівництво 

берегоукріплення на 

лівому березі р. 

Білий Черемош в с. 

Стебні (біля 

лісництва) в тому 

числі виготовлення 

проектно- 

50 000,0   50 000,0  
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кошторисної 

документації – 

6. Придбання 

матеріалів для ДНЗ 

20 000,0   20 000,0  

12. Буковецька 

сільська рада 

25 000,0 - - 25 000,0 - 

1. Придбання вхідних 

дверей для ДНЗ 

5 000,0   5 000,0  

2. Облаштування 

спортивного 

майданчика 

20 000,0   20 000,0  

13. Ільцівська  

сільська рада 

901 352,0 40 000,0 - 15 000,0 476 352,0 

1. Капітальний ремонт 

адмінприміщення 

148 576,0    148 576,0 

2 Капітальний ремонт 

вуличного 

освітлення 

152 516,0    152 516,0 

3. Виготовлення 

кошторисної 

документації 

15 310,0    15310 

4. Капітальний ремонт 

підвісних кладок 

72 092,0    72 092,0 

5. Придбання 

звукового 

обладнання для  

церкви с.Ільці 

29 860,0    29 860,0 

6. Придбання косарки 

та мотокосарки 

12 450,0    12 450,0 

7. Виготовлення та 

встанов-лення 

альтанки у с.Ільці 

45 548,0    45 548,0 

8. Заміна вікон на 

енергозбе-рігаючі в 

БК с.Ільці 

10 000,0     

9. Капітальний ремонт 

спортивного 

майданчика у 

Ільцівській ЗОШ І-

ІІІ ступенів 

230 000,0 230 000,0    

10. Придбання і 

встановлення 

ігрового 

майданчика у 

Великоходацькій 

ЗОШ І-ІІ ступенів 

170 000,0 170 000,0    

11. Співфінансування 

програми 

розвитку місцевого 

самоврядування 

15 000,0   15 000,0  

14. Красницька  

сільська рада 

610 300,0 100 000,0 - 15 000,0 345 300,0 
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1. Програма «Тепло 

води на користь 

дітям» 

175 000,0   15 000,0 10 000,0 

2. Придбання 

музичної апаратури 

для БК с.Красник 

100 000,0 100 000,0    

3. Програма 

«Освітлення села» 

7 000,0    7 000,0 

4. Програма по вивозу 

сміття 

6 800,0    6 800,0 

5. Побудовано та 

введено в 

експлуатацію 

«Співоче поле» у 

с.Красник  

321 500,0    321 500,0 

15. Кривопільська 

сільська рада 

1 099 900,0 800 000,0 90 000,0 59 900,0 150 000,0 

1. Перекриття даху 

Кривопільської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

800 000,0 800 000,0    

.2. Придбання меблів 

для 

Кривопільського 

НВК 

100 000,0  50 000,0 50 000,0  

3. Ремонт приміщення  

Кривопільського 

ДНЗ 

150 000,0    150 000,0 

4. Придбання 

спортивного 

обладнання та 

інвентаря для 

Кривопільської 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

40 000,0  40 000,0   

5. Придбання 

булер»яна для БК 

с.Кривопілля 

9 900,0   9 900,0  

16. Голошинська 

сільська рада 

8020 000,0 200000,0 7640000,0 - 180 000,0 

1. Ремонт приміщення 

адмінбудинку 

200 000,0  200 000,0   

2. Вуличне освітлення 100 000,0  100 000,0   

3. Берегоукріплення 

с.Голошино 

7 340 000,0  7340000,0   

4. Кошти на 

харчування дітей в 

Голошинській ЗОШ 

І - ст. 

30 000,0    30 000,0 

5. Кошти на 

харчування дітей в 

Гринявському 

пришкільному 

інтернаті 

110 000,0    110 000,0 
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6. Кошти на 

харчування дітей в 

Голошинській ДНЗ 

40 000,0    40 000,0 

7 Підключення до 

мережі Інтернет 

200 000,0 200 000,0    

17. Гринявська 

сільська рада 

243 000,0 200000,0  40 000,0 3000,0 

1. Проведення робіт по 

освітленню 

центральної вулиці 

в с.Гринява 

43 000,0   40 000,0 3000,0 

2 Підключення до 

мережі Інтернет 

200 000,0 200 000,0    

18. Яблуницька 

сільська рада 

965 117,0 200000,0 684 817,0 54 500,0 25 800,0 

1. Виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації на 

незавершене 

будівництво ЗОШ І-

ПІ ст. у с.Яблуниця 

261 192,0  261 192,0   

2. Капітальний ремонт 

Будинку культури 

с.Яблуниця 

200 000,0  200 000,0   

3. Побудова та 

підключення 

телекомунікаційної 

мережі у 

с.Яблуниця 

200 000,0 200 000,0    

4. Придбано для НВК 

«Арніка» 

обладнання та 

матеріали 

123 625,0  123 625,0   

5. Придбання 

контейнерів для 

сортування ТПВ 

100 000,0  100 000,0   

6. Придбання 

болер'яна для 

Будинка культури 

с.Яблуниця 

10 000,0   10 000,0  

7. Заміна шин для 

шкільного автобуса 

10 000,0   10 000,0  

8. Придбання 

матеріалів для 

проведення ремонту 

Черемошнянської 

ЗОШ І-ІІІст. 

15 000,0   15 000,0  

9. Придбання насосів 

та матеріалів для 

ремонту 

Яблуницького НВК 

19 500,0   19 500,0  
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10. Котел для опалення 

приміщення ДНЗ 

«Дзвіночок» та 

клубу с.Черемошна 

   Передано 

з балансу 

районної 

ради 

 

11. Придбання 

матеріалів для 

облаштування 

стадіону у 

с.Яблуниця 

10 900,0    10 900,0 

12. Придбання 

матеріалів по 

освітленню Будинку 

культури 

с.Яблуниця, клубу 

с.Черемошна та 

ремонту вуличного 

освітлення 

4 900,0    4 900,0 

13. Виготовлення 

кошторисної 

документації на 

капітальний ремонт 

Будинку культури 

с.Яблуниця та 

реконструкції 

корпусу №4 

Черемошнянської 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

10 000,0    10 000,0 

19. Верхньоясенівська 

сільська рада 

1 249 653,0 - - - 1249653,0 

1. Капітальний ремонт 

адмін. приміщення 

сільської ради  

69 987,0 

 

   69 987,0 

 

2. Капітальний ремонт 

літнього павільйону 

для проведення 

свята «Полонин- 

ське літо». 

32 338,0    32 338,0 

3. Капітальний ремонт 

комунальної дороги 

на присілку 

Росішний, в селі 

Верхній Ясенів 

67 367,0    67 367,0 

4. Капітальний ремонт 

підвісної кладки на 

присілку Заріччя, в 

селі Верхній Ясенів  

23 085,0    23 085,0 

5. Капітальний ремонт 

ФАПу Печіще, в 

селі Верхній Ясенів 

124 635,0    124 635,0 

6. Капітальний ремонт 

даху філії 

Верхньоясенівської 

153 490,0    153 490,0 
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ЗОШ І-ІІІ ст. в селі 

Рівня 

7. Побудова та 

підключення 

телекомунікаційної 

мережі Інтернет 

200 000,0    200 000,0 

8. Капітальний ремонт 

комунальної дороги 

на присілку Вівсик, 

в селі Верхній 

Ясенів 

78 975,0    78 975,0 

9. Капітальний ремонт 

вуличного 

освітлення в селі 

Рівня  

60 000,0    60 000,0 

10. Виготовлення 

топографічної 

зйомки для 

розроблення 

Генерального 

плану сіл Верхній 

Ясенів та Рівня. 

139 776,0    139 776,0 

11. Спів фінансування 

на капітальний 

ремонт 

автомобільної 

дороги Р-62 

Криворівня-

Чернівці. 

300 000,0    300 000,0 

20. Білоберізька ОТГ 300 000,0 - 300 000,0 - - 

 Фінансування на 

утримання ДНЗ 

«Вишиванка» 

300 000,0  300 000,0   
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 Інформація 

    про стан о фінансування з районного бюджету 

                 установ культури Верховинського району 

                             за 10 місяців 2017 року 

                           
№п/

п 

Фінансування за 

економічною 

класифікацією 

Обсяг 

фінансування 

(тис. грн.) 

Назва 

установ 

культури і 

мистецтв 

району 

На які цілі  

використано кошти 

1 Предмети, 

матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

3,7 

 

 

 

36,8 

Відділ 

культури РДА 

Проведення культурно-

мистецьких заходів. 

Призи, одяг сцени (килим, 

рушники, бартка, ваза). 

 

Вінки, квіти, коровай, рамки, 

пальне, дипломи, грамоти, 

подяки, призи. 

28,2 

 

 

1,6 

Бібліотеки Передплата періодичних 

видань. 

 

Лінолеум. 

3.5 

 

1,5 

Музей Крісла театральні 

 

Госптовари (лаки). 

21,1 РОМЦ Передплата , госптовари, 

канцтовари (драбина, крісла, 

акумулятор, папір, журнали, 

фотопапір, миючі засоби, 

інвентар для суботників), 

пальне 

10.0 Будинок 

культури  

с. Ільці 

Вікна – 3 шт. 

1.2 Будинок 

культури с. 

Красноїлля 

Скатерті, прапори. 

2.6 Бухгалтерія Канцтовари (флешки, папір, 

журнали, головні книги, книги 

по зарплаті). 

2. Оплата послуг 

(крім комунальних) 

3,9 

 

10,0 

 

 

Відділ 

культури РДА 

Проведення культурно-

мистецьких заходів. 

Послуги харчування. 

Озвучення до Дня села 

Красник 

 

20,2 Бібліотеки Послуги зв’язку, заправки 

картриджів, оренда 

приміщення. 
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  8,6 РОМЦ Послуги зв’язку, заправки та 

ремонт картриджів. 

1,9 Бухгалтерія Послуги зв’язку, заправки 

картриджів 

3.  Придбання 

обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування 

49,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинки 

культури і 

клуби сіл 

Гринява, 

Яблуниця, 

Довгополе, 

Кривополе, 

Зелене  

 

Печі на дровах, (булер’яни) – 

5 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

197,0 

 

 

РОМЦ 

 

 

Звукопідсилювальна 

апаратура 

 

49,9 РОМЦ Костюми для дітей «Арніка» 

4. Капітальне 

будівництво 

об’єктів. 

–  – – 

5. Капітальний 

ремонт об’єктів. 

– – – 

6. Реконструкція і 

реставрація 

об’єктів. 

– – – 
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Фінансування районної Програми 

проведення культурно-мистецьких заходів на 2017 рік 

 
№п/п      Назва проведеного культурно- 

            мистецького заходу 

      Дата 

проведення 

 

Обсяг     

фінансування  

   (тис. грн.). 

1. Гуцульська коляда. 09.01.2017р. 6,0 

2 Вшанування подвигу учасників Революції 

Гідності. 

20.02.2017р. 2,0 

3. Урочистості та святковий концерт «На 

перехресті музики і долі, присвячений 

203-ій річниці від Дня народження Тараса 

Шевченка. 

09.03 3,0 

4. Регіональний фестиваль народних музик 

Кобзареві струни в селищі Рожнятів. 

18.04.2017р. 1,49 

5. Другий районний фестиваль духовної 

пісні «Співаймо Господу, співаймо» 

27.04.2017р. 5,0 

6 Десятий всеукраїнський фольклорний 

фестиваль «Писанка-2017» в місті 

Коломия. 

22.04.2017р. 1,48 

7. Красницький ярмарок 30.04.2017р. 10,0 

8.  Другий Міжнародний мистецький 

фестиваль країн Карпатського регіону 

«Карпатський простір» в м. Івано-

Франківську. 

05.05.2017р. 4,99 

9. Урочистості з нагоди Дня пам’яті і 

примирення. 

10.05.2017р. 1,99 

10. Шостий районний конкурс української 

естрадної пісні «Музика весни». 

31.05.2017р. 5,0 

11. Урочистості з нагоди Дня захисту дітей. 01.06.2017р. 2,0 

11. Відкритий обласний фестиваль «Арканове 

коло» в місті Івано-Франківську 

11.06.2017р. 3,0 

12. Передача обласної творчої естафети 

«Воскресне волі дух і наша слава» м. 

Яремче 

25.06.2017р. 10,9 

13.  Театралізоване свято «В ніч на Івана 

Купала». 

6-7.07.2017р. 3,0 

14. Гуцульське народне дійство 

«Полонинське літо-2017». 

16.07. 25,0 

15. П’ятий ювілейний фестиваль 

«Письменницька ватра над Черемошем». 

28-29липня 

2017р. 

3,9 

16.  

17. 

 

XXІV Міжнародний Гуцульський 

фестиваль в селі Королівка 

Коломийського району 

 

12-

13.08.2017р. 

 

8,9 

 

 

18. День Державного прапора та 26 -та 

річниця незалежності України. 

23-

24.08.2017р. 

3,0 

19. Перше районне свято Автентичної 

гуцульської убирі. 

28.08.2017р. - 

20 День Верховинщини у м. Івано-

Франківську 

24.09.2017р. 20,16 
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21. П’ятий регіональний фестиваль 

гуцульської автентичної музики ім.. В. 

Грималюка (Могура) – Романа Кумлика 

(Ромка).  

27.11.2017р. 8,0 

 Всього  128,33 

 

 

Підготовлено на підставі даних в.о. начальника відділу культури і 

мистецтв райдержадміністрації Світлани Шатрук.  
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Інформація  

по освоєних у 2017 році коштах 

на соціально-економічний розвиток галузі охорони здоров»я 

району 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№

п/

п 

Назва 

селищної, сільської 

рад та об’єктів, які 

профінансовано 

 

Обсяг та джерела фінансування ( грн.) 

Обсяг 

фінансува

ння ( грн.) 

Державни

й бюджет 

Обласний 

бюджет 

Районний 

бюджет 

Селищ-

ний, 

сільські 

бюджети 

  

1

1 

Поточний ремонт 

внутрішньої 

електромережі 

поліклініки 

38000   38000  

 

2

2 

Придбання медикаментів 

для дітей громадянки 

Семенюк 

20000   20000  

3

3 

Ліквідація наслідків 

підтоплення в дитячому 

корпусі ЦРЛ  

132786  100000 

 

 

 

 

 

 

 

32786  

4

4 

Придбання препаратів 

«Туберкулін» 

30000   30000  

5

5 

Придбання обладнання 

для стоматологічного 

кабінету 

109000   109000  

6

6 

Придбання 

медикаментів для 

ліквідації надзвичайної 

ситуації 

20000   20000  

7

7 

Придбання обладнання 

для очного кабінету та 

хірургії 

12000   120000  

8

8 

Капітальний ремонт 

котельні ЦРЛ 

300000  300000   

 Всього 661786 - 400000 261786  
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Інформація  

про реалізацію проектів соціального спрямування за 11 місяців  2017 

року 
 

№ 

п/п 

Назва проектів Потреба 

в 

коштах,  

тис. грн. 

Передбачені 

кошти в 

2017 році,  

тис. грн. 

Освоєно 

коштів,  

тис. грн. 

 
замовник 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Капітальний ремонт приміщення 

Криворівнянського ДНЗ «Червона 

шапочка» Верховинського району 
150,000 

150,000-о.б. 

250,000- д.б. 

соцеконом 

Розвиток 

 

223,385 

 

Криворівнянська 

сільська рада 

2 Придбання обладнання ігрового 

майданчика для дитячого садка в селі 

Зелене 

164,000 164,000 – д.б. 

соцеконом 

розвиток 

164,000 Зеленська 

сільська рада 

3 Капітальний ремонт (облаштування 

опалення дитячого садка «Смерічка» 

в селі Красник 

165,000 150,000 – о.б. 

(проект) 

15,000 – р.б. 

 

165,000 

Красницька 

сільська рада 

4 Капітальний ремонт ДНЗ (дитячий 

садок) «Струмок» в с. Довгополе 

(облаштування санвузлів) 

683,680 150,000 – о.б. 

(проект) 

10,000 – р.б.  
10,000 – с.б. 

170,000 Довгопільська 

сільська рада 
 

5 Капітальний ремонт дитячого садка в 

селі Кривопілля 

 

190,000 190,000 – с.б. 
189,995 Кривопільська 

с/р 
 

6 Реконструкція нежитлової будівлі під 

дитячий садок в селі Замагора 

 

140,000 
130,000 – о.б. 

(проект)  

10,000 – р.б. 

140,000 Замагорівська 

сільська рада 

 

7 Капітальний ремонт (заміна вікон і 

дверей) в приміщенні ЗОШ І-ІІІ ст.. в 

с. Гринява 

 

35,500 35,500 о.б. 

 Відділ освіти 

РДА 
 

8 Капітальний ремонт (заміна вікон та 

дверей) в дошкільному навчальному 

закладі села Черемошна  

7,032 7,032 

о.б. 

7,032 Відділ освіти 

РДА 

9 Капітальний ремонт (заміна вікон та 

дверей) в Красноїллівській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ст.  

1
18,641 

118,641 

о.б. 

118,641 Відділ освіти 

РДА 

10 Капітальний ремонт (заміна вікон та 

дверей) в Голошинській 

загальноосвітній школі І ст.  

3
7,533 

37,533 

о.б. 

37,533 Відділ освіти 

РДА 

11 Капітальний ремонт (заміна вікон та 

дверей) в Довгопільській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ст.  

6
5,122 

65,122 

о.б. 

65,122 Відділ освіти 

РДА 

12 Капітальний ремонт (заміна вікон та 

дверей) в навчально-виховному 

комплексі села Яблуниця  

7

1,672 

71,672 

о.б. 

71,672 Відділ освіти 

РДА 

13 Капітальний ремонт системи 

водопостачання в навчально-

виховному комплексі села Яблуниця  

5
0,000 

50,000 о.б. 15,000 Відділ освіти 

РДА 
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14 Капітальний ремонт пришкільного 

інтернату Криворівнянської ЗОШ І-

ІІІ ст.. 
 

100,000 – д.б. 

соцеконом 

Розвиток 

250,000 д.б. 

соцеконом 

Розвиток 

 

 

172,985 

Криворівнянська 

сільська рада 

15 Капітальний ремонт приміщення 

Кривопільської ЗОШ І-ІІІ ст.. 1310,510 

800,000 – 

д.б.соцеконо

мрозвиток 

800,000 Кривопільська 

сільська рада 

16 Капітальний ремонт корпусу № 3  

Верхньоясенівської ЗОШ І-ІІІ ст.. 
 

130,000 о.б.  Відділ освіти 

РДА 

17 Капітальний ремонт (тепло в школі) 

ЗОШ І-ІІ ст.. в селі Голови 
170,000 

150,000 – о.б. 

(проект) 

15,000 – р.б. 
5,000-с.б. 

170,000 Головівська 

сільська рада 

18 Капітальний ремонт спортзалу та 

благоустрій довкола школи в селі 

Стебні 

230,000 

150,000 – 

о.б.(проект) 

80,000 – р.б. 

230,000 Стебнівська 

сільська рада 

19 Капітальний ремонт система 

водопостачання в Стебнівській ЗОШ І-ІІ 

ст.. 

50,000 
 

50,000 о.б. 
 

15,000 

Відділ освіти 

РДА 

20 Будівництво спортивного залу 

Довгопільської ЗОШ в с. Довгопілля 

300,000 

300,000 - д.б. 

соцеконом 

Розвиток 

200,000- д.б. 

соцеконом 

Розвиток 

 

 

148,445 

 

Відділ освіти 

РДА 

21 Облаштування спортивного 

майданчика в с. Буковець 
 

20,000 

р.програми 
соцекономро

звитку 

 Буковецька 

сільська рада 

22 Будівництво дитячого садочка на 40 

місць в с. Верхній Ясенів, присілок 

Довга 

3200,000 

500,000 – 

д.б.соцеконо

мрозвиток 

 

131,391 

Відділ освіти 

РДА 

23 Облаштування санвузлів та 

внутрішніх туалетів навчального 

закладу Стебнівської ЗОШ І-ІІ ст.. 

 20,000 о.б.  

20,000 

Відділ освіти 

РДА 

24 Капітальний ремонт стадіону в селі 

Криворівня 

169,000 

150,000 – 

о.б.(проект) 

15,000 – р.б. 

2,000 – с.б. 

2,000 – спон. 

89,718 Криворівнянська 

сільська рада 

25 Встановлення спортивного 

майданчику зі штучним покриттям в 

с. Пробійна  

600,00 

600,000 592,095 Відділ освіти 

РДА 

26 Облаштування дитячих ігрових 

майданчиків в смт. Верховина 200,000 

200,000 – 

д.б.соцеконо

мрозвиток 

199,997 Верховинська 

с/р 

27 Встановлення спортивного 

майданчика з антивандальним 

тренажерним обладнанням с. 

Яблуниця 

 

63,625 о.б. 63,625 Яблуницька 

сільська рада 



87 
 

28 Придбання ігрового майданчика в 

с.Великий Ходак 170,000 

170,000 – 

д.б.соцеконо

мрозвиток 

170,000 Ільцівська с/р 

29 Капітальний ремонт спортивного 

майданчика в селі Ільці 230,000 

230,000 – 

д.б.соцеконо

мрозвиток 

 

165,178 

Ільцівська с/р 

30  Капітальний ремонт ДНЗ «Святого 

Миколая в селі Пробійнівка 
1000,000  

1000,000- 

д.б. 

соцеконом 

розвиток  

983,028  Пробійнівська 

с/р  

 ВСЬОГО х х 5318,842 х 
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Звіт 

по освоєних у 2017 році коштах з депутатського фонду 

грн. 
 
№

 

п/

п 

 Назва 

матеріалів, 

обладнанн

я, 

інвентаря 

 ЗОШ 

 Назва 

матеріалів, 

обладнання, 

інвентаря 

 

ДНЗ 

Назва 

матеріалів, 

обладнанн

я, 

інвентаря 

 

ФАПи 

 Назва 

матеріалів,обл

аднання, 

інвентаря 

 

 

Селищна  

рада   

Назва 

матеріалів,обл

аднання, 

інвентаря 

 

 

Сільські ради  

 Назва 

матеріалів 

обладнання, 

інвентаря 

 

 

Відділ 

культури 

1 М’ячі -

3600,00 
 

Красноїльсь

ка 

  

 

 Колонки 

для 

комп’ютера -

2000,0 

Верхньоясен

івський ДНЗ 

«Гуцулятко» 

 

Металопла

стикові 

вікна , 

двері- 

8 370,00 

Голівський 

 

Будівельні 

матеріали для 

облаштування 

спортивно- 

ігрового 

майданчика в 

селищі 

Верховина- 

30000,00 

Будівельні 

матеріали для 

капітального 

ремонту 

Будинку 

культури в селі 

Довгополе – 

6000,00 

 Довгопільська  

Люстри – 

для Будинку 

культури  в 

селі 

Красноїлля – 

1600,00 

2.   

Принтер -

1800,00 
Стебнівська 

  

 

 

Спортінвент

ар 2000,00 

Чермошнянс

ький ДНЗ 

«Дзвіночок» 

Твердий 

інвентар- 

6 000,00 

Замагорівсь

кий 

 

 Двері для 

Будинку 

культури  в 

селі.- 3800,00 

Довгополе 

Довгопільська 

 

Сценічні 

вишивані 

сорочки для 

ансамблю 

дринбарів 

«Струни 

Черемоша 

Верхньоясен

івський 

Будинок 

культури- 

3 400,00 

3. Музінструм

енти-

1500,00 

Верхньоясе

нівська 

Будматеріал

и – 20 302,00 

Чермошнянс

ький ДНЗ 

«Дзвіночок» 

Тонометри-

1000,00 

Хороцівськ

ий 

  Капітальний 

ремонт сцени 

Будинку 

культури в в 

селі Довгополе- 

2 500,00 

Довгопільська 

 

 

 

4. Двері,вікна 

-10 130,00 

Голівська 

Килимові 

доріжки – 

5000,00 

Криворівнян

ський ДНЗ 

«Червона 

шапочка» 

Тонометри-

1500,00 

Довгопільс

ький 

 Принтер -

5000,0 

Перехреснянськ

а  

 

5. Двері- 

5 435,00 
Явірницька 

Мультимеді

йна дошка, 

іграшки- 

30000,00 

Голошинськ

ий ДНЗ 

  Вікна для 

Будинку 

культури в селі 

Голови -  

1550,00 

Голівська 
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«Дюймовочк

а» 

6. Двері -

6 477,00 

 

   Звукопідсилюва

льна апаратура 

для Будинку 

культури в  селі 

Чорна Річка – 

1000,00 

Голівська  

 

7. Запасні 

частини для 

шкільного 

автобуса- 

4300,00 

Довгопільсь

ка  

     

8. Придбання 

і 

встановлен

ня Wi Fi-

1230.00 

Кривопільс

ька 

  

 `    

9. Столи і 

крісла – 

12900,00 

Устеріківсь

ка  

     

1

0. 

Спортінвен

тар- 

3 400,00 
Стебнівська 

     

1

1. 

 

М’який 

інвентар- 

15 000,00 

Верховинсь

кий НВК 

     

1

2. 

Облаштува

ння огорожі 

та 

проведення 

денного 

освітлення 

в класних 

кімнатах – 

23 940,00 
Перезснянс

ька  

     

 

1

3. 

Пластикові 

стенди- 

5060,00 

Верховинсь

ка 

     

1

4. 

Будівельні 

матеріали 

для 
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спортмайда

нчика – 

1 500,00 
Буковецька 

1

5. 

Колеса для 

шкільного 

автобуса- 

8000,00 
Гринявська 

     

1

6. 

Сценічні 

костюми -

19 400,00 

ЦДЮТ 

     

 Всього на 

суму:- 

123 682,00 

Всього на 

суму:- 

59 302,00 

Всього на 

суму:- 

20 120,00 

Всього на 

суму:- 

30 000,00 

Всього на 

суму:- 

49 850,00 

Всього на 

суму:- 

6000,00 
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Інформація 

про фінансування (співфінансування) 

робіт з будівництва та ремонтів доріг, мостів у 2017 році 

 
 
Керуючий справами виконавчого 
апарату районної ради                                                                        Р.Ванівський 

                                                                                                                                                                                                                                   

№

п/

п 

Назва 

селищної, сільської 

рад та об’єктів, які 

профінансовано 

 

Обсяг та джерела фінансування ( грн.) 

Обсяг 

фінансува

ння ( грн.) 

Державни

й бюджет 

Обласний 

бюджет 

Районний 

бюджет 

Селищ-

ний, 

сільські 

бюджети 

  

1 Проведення робіт з 

поточного середнього 

ремонту мосту на км 

43+930 автомобільної 

дороги загального 

користування 

державного значення Р-

24 Татарів-Кам»янець-

Подільський 

5495000 5045000  450000  

 

2

2 

Проведення робіт з 

капітального ремонту 

автомобільної дороги 

загального 

користування 

державного значення Р-

62 Криворівня-Чернівці 

на ділянці км 0+000 – 

км 13+800 

 

48250000 47450000  500000 300000 

3

3 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття  

автомобільної дороги  

Устеріки- Пробійнівка 

500000  500000   

5

4 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття  

автомобільної дороги  

Ільці - Буркут 

500000  500000   

5 Будівництво об»їзної 

дороги в смт. 

Верховина 

177500   77500 100000 

 Всього 55042500 52495000 100000 950000 400000 



92 
 

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(П’ятнадцята сесія)  

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від  15 грудня  2017 року 
селище Верховина 
 

Про внесення змін до 

районного бюджету 

на  2017  рік 

 
    Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтею 43 

Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями 
обласної ради від 08.12.2017 року №671-19/2017 «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2017 рік», №673-19/2017 «Про фінансування 
природоохоронних заходів за рахунок понадпланових річних  надходжень у 
2017 році до обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища», розпорядженнями обласної державної адміністрації від 
30.11.2017 року №724 «Про розподіл стабілізаційної дотації», №725 «Про 
розподіл медичної субвенції», рекомендаціями постійної комісії районної 
ради з питань бюджету, фінансів і податків від 07.12.2017 року № 70, від 11 
грудня 2017 року №71,  рішенням Верхньоясенівської сільської ради від 
21.07.2017 року, розпорядженням районної державної адміністрації від 
07.12.2017 року  № 385, районна  рада  

          
                                                      вирішила: 
 
   1. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету за кодом бюджетної класифікації 41020600 «Стабілізаційна дотація» 
в сумі 3 861800 гривень, спрямувавши їх головним розпорядникам коштів 
районного бюджету:  

1.1 Відділу освіти райдержадміністрації у сумі 3 123 471 гривень, з них:       
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- за КПКВКВ 1011010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 2111, 2120 – 652848 
гривень; 

          -   за КПКВК 1011020 «Надання загальної середньої освіти 
загально - освітніми закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернат при 
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» за КЕКВ 2111, 2120 у 
сумі 1891100 гривень;  

          - за КПКВК 1021040 «Надання загальної середньої освіти 
загально - освітніми школами-інтернатами»  за КЕКВ 2111, 2120 у сумі 383300 
гривень; 

          - за КПКВК 1021030 «Надання загальної середньої освіти 
вечірніми (змінними) школами» за КЕКВ 2111, 2120 у сумі 1300 гривень;  

          - за КПКВКВ 1011090 «Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» 
КЕКВ 2111, 2120 у сумі 82369 гривень; 

          - за КПКВКВ 1011170 «Методичне забезпечення діяльності 
навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти» КЕКВ 2111, 2120 - 16760 
гривень; 

          - за КПКВКВ 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського 
обліку» КЕКВ 2111, 2120 у сумі 19832 гривень; 

          - за КПКВКВ 1011200  «Здійснення централізованого 
господарського обслуговування» КЕКВ 2111, 2120 у сумі  6699 гривень; 

          - за КПКВК 1025031 «Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунально дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)» КЕКВ 2111, 
2120 у сумі 69263 гривень. 

1.2  Відділу культури і мистецтв райдержадміністрації у сумі 411867 
гривень, з них:  

           - за КПКВК 2414070 «Музеї та виставки» КЕКВ 2111, 2120 у сумі  
3644 гривень; 

           -  за КПКВК 2414090 «Палаци і будинки культури» КЕКВ 2111, 
2120 у сумі 157744 гривень; 

           - за КПКВК 2414100 «Школи естетичного виховання» КЕКВ 2111, 
2120 у сумі 120195 гривень; 

           -   за КПКВК 2414200 «Централізована бухгалтерія» КЕКВ 2111, 
2120 - 10344 гривень; 

          - за КПКВК 2414060 «Бібліотеки» КЕКВ 2111, 2120 - 119940 
гривень. 

1.3  Районній державній адміністрації у сумі 197462 гривень, з них:  
           - за КПКВКВ 0323131 «Центри соціальних служб для сім`ї, дітей 

та молоді» КЕКВ 2111, 2120 у сумі 43284 гривень; 
           - за КПКВКВ 0323104 «Забезпечення соціальними послугами за 

місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування» КЕКВ 
2111, 2120 у сумі 154178 гривень. 



94 
 

1.4 Фінансовому управлінню райдержадміністрації в сумі 129000  
гривень за КПКВК 7618700 «Інші додаткові дотації» для спрямування 
наступним сільським бюджетам для виплати заробітної плати працівникам 
апаратів рад: Гринявському  – 23500 гривень, Стебнівському – 63000 гривень, 
Перехресненському – 42500 гривень. 

 2. Збільшити обсяг дохідної частини загального  фонду районного 
бюджету за кодом бюджетної класифікації 41034200 «Медична субвенція» на 
суму 2004300 гривень, спрямувавши їх  головному розпоряднику коштів 
районного бюджету – районній державній адміністрації: 

- за КПКВМБ 0322010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню»  КЕКВ 2282 у сумі 1623300 гривень; 

- за КПКВМБ 0322120 «Амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню» КЕКВ 2282 у сумі 92000 гривень; 

- за КПКВМБ 0322150 «Первинна медико-санітарна допомога 
населенню» у сумі 289000 гривень. 

 3. Зменшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за 
кодом бюджетної класифікації 41035000 «Інші субвенції» на суму 50858 
гривень та відповідно видаткову частину головного розпорядника коштів 
районного бюджету – управління праці і соціального захисту населення РДА 
за КПКВМБ 1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 
2730 - 3000 гривень, за КПКВМБ 1513090 «Видатки на поховання учасників 
бойових дій та інвалідів війни» КЕКВ 2730 - 6200 гривень, та головного 
розпорядника коштів  районної державної адміністрації за КПКВМБ 0323400 
«Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730 - 20500 гривень, за 
КПКВК 0323131 «Центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді» КЕКВ 
2111 - 17336 гривень, КЕКВ 2120 - 3822 гривень.  

4. Зменшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за 
кодом бюджетної класифікації 41030600 «Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, тимчасової державної 
допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ грипи внаслідок 
психічного розладу» у сумі 16451200 гривень та відповідно видаткову 
частину головного розпорядника коштів районного бюджету – управління 
праці і соціального захисту населення РДА за КПКВМБ 1513043 КЕКВ 2730-
7000500 гривень, за КПКВМБ 1513048 КЕКВ 2730 - 9450700 гривень. 

5. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за 
кодом бюджетної класифікації 41031000 «Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого 
газу» у сумі 1238000 гривень та спрямувати їх головному розпоряднику 
коштів районного бюджету – управлінню праці і соціального захисту 
населення РДА за КПКВК 1513021 «Надання пільг ветеранам війни, на 
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придбання твердого палива та скрапленого газу» КЕКВ 2730 – 26592,60 
гривень, за КПКВМБ 1513025 «Пільги багатодітним сім’ям на придбання 
твердого палива та скрапленого газу» КЕКВ 2730 - 31660,43 гривень, за 
КПКВМБ 1513026 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого 
газу» КЕКВ 2730 - 1179746,97 гривень.   

  6. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за 
кодом бюджетної класифікації 41030800 «Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій)» у сумі 500000 гривень та спрямувати їх головному 
розпоряднику коштів районного бюджету – управлінню праці і соціального 
захисту населення РДА за КПКВК 1513011 «Надання пільг ветеранам війни, 
учасникам бойових дійна житлово-комунальні послуги» у сумі 98717 гривень, 
за КПКВК 1513012 «Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції на житлово-комунальні 
послуги» у сумі 3119 гривень, за КПКВК 1513013 «Надання пільг 
чорнобильцям на придбання твердого палива» у сумі 7210 гривень, за КПКВК 
1513014 «Надання пільг педагогам, медикам та працівникам культури на 
пенсії на житлово-комунальні послуги» у сумі 5241 гривень, за КПКВК 
1513015 «Надання пільг багатодітним сім’ям» у сумі  

 
 
35713 гривень, за КПКВК 1513016 «Субсидії для відшкодування витрат 

на оплату житлово-комунальних послуг» у сумі 350000 гривень.  
7. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за 

кодом бюджетної класифікації 41034400 «Субвенція    з державного бюджету 
місцевим бюджетам на будівництво /капітальний   ремонт/ реконструкцію 
малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво / 
придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла 
для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування» на суму 913603 
гривень та спрямувавши їх  головному розпоряднику коштів районного 
бюджету – районній державній адміністрації  за КПКВМБ 0313112 «Заходи 
державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» КЕКВ 3121 - 
913603 гривень, для придбання  соціаль-ного житла особам, із числа дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і передавши до 
спеціального фонду (бюджету розвитку). 

             8. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду 
районного бюджету за кодом бюджетної класифікації 41035000 «Інші 
субвенції» на суму 31500 гривень спрямувавши їх  головним розпорядникам 
коштів районного бюджету:         
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             8.1. Відділу освіти райдержадміністрації – 17000 гривень за 
КПКВК 1011020 КЕКВ 2210 на придбання шкільних меблів для 
Перехресненської ЗОШ І-ІІ ступенів; 

             8.2.  Фінансовому управлінню райдержадміністрації – 14500 
гривень за КПКВК 7618800 КЕКВ 2620 для спрямування субвенції Голівському 
сільському бюджету на придбання вікон та дверей для сільської бібліотеки 
села Чорна Річка.  

  9. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного 
бюджету за кодом бюджетної класифікації 41035000 «Інші субвенції» на суму 
5766000 гривень, спрямувавши їх  головним розпорядникам коштів 
районного бюджету: 

            9.1. Відділу освіти райдержадміністрації – 113000 гривень за 
КПКВК 1016310 КЕКВ 3132, з них: 

            - капітальний ремонт (перекриття даху 3 корпусу) приміщення 
Верхньоясенівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  – 73000 гривень; 

            - капітальний ремонт (заміна вікон і дверей) в приміщенні 
Чорнорічанської ЗОШ І ступенів  – 40000 гривень. 

            9.2  Фінансовому управлінню райдержадміністрації – 5653000 
гривень за КПКВК 7618800 КЕКВ 3220 для спрямування субвенцій: 

           -  Голошинському сільському бюджету – 2910000 гривень, з них:        
-  на капітальний ремонт клубу в с. Голошино – 200000 гривень; 
- на капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Голошино-100000 

гривень;                                                            
     - на нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Білий 

Черемош в селі Голошино присілок Центро (в т.ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації) - 1410000 гривень; 

            - на нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Білий 
Черемош в селі Голошино присілок Тарночки (в т.ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації) - 1200000 гривень; 

            - Красницькому сільському бюджету – 1168000 гривень на нове 
будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Чорний Черемош в центрі 
села Красник (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації);  

            - Бистрецькому сільському бюджету – 1495000 гривень на нове 
будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Чорний Черемош в селі 
Бистрець (Довгі Толоки) (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної 
документації); 

            - Стебнівському сільському бюджету – 80000 гривень на 
придбання дитячого ігрового майданчика «Щасливе дитинство» для села 
Стебні.   

            10. Зменшити обсяг дохідної частини спеціального фонду 
районного бюджету за кодом бюджетної класифікації 41035000 «Інші 
субвенції» на суму 14500 гривень та відповідно видаткову частину 
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спеціального фонду районного бюджету по головному розпоряднику 
бюджетних коштів - фінансовому управлінню райдержадміністрації на суму 
14500 гривень за КПКВК 7618800 КЕКВ 3220, передбачені на капітальний 
ремонт (заміна вікон і дверей) в сільській бібліотеці с.Чорна Річка Голівської 
сільської ради. 

             11. Зменшити кошторисні призначення головного 
розпорядника коштів районного бюджету – управління праці і соціального 
захисту населення РДА за КПКВМБ 1513043 (допомога при народженні 
дитини) КЕКВ 2730 - 10010 гривень, та відповідно збільшивши їх КПКВМБ 
1513041 (допомога у зв’язку з вагітністю та пологами), КЕКВ 2730 - 10000 
гривень, за КПКВМБ 1513046 (тимчасова допомога дітям) КЕКВ 2730 - 10 
гривень. 

              12. Зменшити кошторисні призначення головного 
розпорядника бюджетних коштів – фінансового управління 
райдержадміністрації за КПКВК 7616410 КЕКВ 3122 в сумі 147252 гривень та 
відповідно збільшити їх по головному розпоряднику коштів районного 
бюджету – районній державній адміністрації по КПКВК 0318370 КЕКВ 3220. 

             13. Зменшити кошторисні призначення головного 
розпорядника бюджетних коштів  – районної ради на суму 169917,46 гривень 
за КПКВМБ 0127212 «Підтримка періодичних видань (газет та журналів)» та 
відповідно збільшити кошторисні призначення головних розпорядників 
коштів районного бюджету: 

             - районної  державної адміністрації на суму 51700 гривень за 
КПКВКМБ 0323132 на реалізацію заходів програми «Сприяння соціальному 
становленню та всебічному розвитку сімей та молоді Верховинського 
району» на 2017 рік; 

             -  управління праці і соціального захисту населення РДА на суму 
33217,46 гривень за КПКВМБ 1513034 «Надання пільг окремим категоріям 
громадян з оплати послуг зв’язку» КЕКВ 2730 на погашення боргу по 
компенсації видатків на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг 
Івано-Франківській філії ПАТ «Укртелеком» згідно рішення господарського 
суду Івано-Франківської області від 31.10.2017 року; 

            - фінансового управління райдержадміністрації на суму 85000 
гривень за КПКВК 7618800 КЕКВ 3220, передавши їх до спеціального фонду 
(бюджету розвитку) районного бюджету, для спрямування трансфертів 
обласному бюджету на співфінансування інвестиційного проекту: «Середня 
школа на 33 класи по вул. І. Франка, смт. Верховина — будівництво». 

             Укласти договір про передачу міжбюджетних трансфертів між 
районною та обласною радами. 

    14. Зменшити планові призначення головного розпорядника 
бюджетних коштів – районної ради по загальному фонду районного бюджету 
за КПКВК 0118600 КЕКВ 2730 на суму 10000 гривень,  передбачені на 
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реалізацію заходів 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 та відповідно збільшити 
планові призначення головного розпорядника бюджетних коштів – районної 
державної адміністрації  на суму 10000 гривень за КПКВК 0318370 КЕКВ 2620 
на реалізацію заходів Комплексної програми забезпечення правопорядку, 
боротьби із злочинністю і корупцією, захисту прав і свобод громадян на 2017 
рік. 

15.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації 
(В.Ватаманюк) внести уточнення у бюджетні призначення головних 
розпорядників коштів районного бюджету з врахуванням їх пропозицій щодо 
розподілу за функціональною та економічними ознаками. 

  16. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну 
комісію районної ради з питань бюджету, фінансів і податків (О. Сапріянчук). 

 
 
 
 
Голова районної ради                                                         Іван Шкіндюк          
 

 
 

 


