УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Дев’ята сесія )
РІШЕННЯ
від 04 квітня 2017 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
вирішила:
1. Схвалити звернення до Президента України Порошенка П.О., Прем»єрміністра України Гройсмана В.Б., Голови Верховної Ради України Парубія
А.В., Міністра фінансів України Данилюка О.О., Міністра освіти і науки
України Гриневич Л.М., Міністра охорони здоров»я України Супрун У.Н.,
Міністра соціальної політики України Реви А.О., Міністра культури України
Нищука Є.М., голови Івано-Франківської обласної ради Сича О.М., голови
Івано-Франківської ОДА
Гончарука О.Р. щодо відсутності належного
фінансування заробітної плати працівникам бюджетних установ та органів
місцевого самоврядування Верховинського району на 2017 рік (додається).
2. Направити рішення районної ради Асоціації органів місцевого
самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна», Українській асоціації
районних та обласних рад, Всеукраїнській асоціації сільських та селищних рад
з метою підтримки даного звернення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів і податків (О.Сапріянчук).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

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

структури надходження до них коштів. І тому у 2017 році виникла надзвичайно
складніша ситуація, ніж у 2016 році, щодо недофінансування з виплати
заробітної плати галузей освіти, охорони здоров»я та інших бюджетних
установ району. Це призводить до незадоволення працівників бюджетних
установ, а в майбутньому може стати причиною непередбачуваних ситуацій.
Станом на березень 2017 року незабезпеченість з виплати заробітної
плати працівникам бюджетних установ Верховинського району становить в
сумі 53569, 0 тис.гривень, з них по:
установах освіти – 34621,7 тис.гривень, в тому числі по установах, що
фінансуються за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету – 11230,0
тис.гривень, додаткової дотації на фінансування установ освіти переданої з
державного бюджету на місцевий бюджет - 17807,4 тис.гривень, місцевого
бюджету - 5584,3 тис.гривень;
установах культури – 3404,8 тис. гривень;
установах охорони здоров’я – 12924,6 тис.гривень, в тому числі що
фінансуються за рахунок медичної субвенції з Державного бюджету – 12470,6
тис.гривень та додаткової дотації - 454,0 тис.гривень;
установах соціального захисту населення – 1176,4 тис.гривень;
установах молоді – 264,5 тис.гривень, в тому числі – 35,0 тис.гривень по
оплаті енергоносіїв;
установах фізкультури і спорту – 727,0 тис.гривень;
органах місцевого самоврядування – 450,0 тис.гривень.
Фінансування інших статей видатків вказаних бюджетних установ
забезпечено по мінімальній потребі.
Враховуючи вищезазначене ми, депутати Верховинської районної ради
Івано–Франківської області, звертаємось до Вас з проханням у виділенні
додаткових коштів для
утримання
бюджетних установ високогірного
Верховинського району, оскільки наявний фінансовий ресурс не забезпечує
мінімальної потреби на захищені статті видатків бюджету району, що в свою
чергу призводить до порушення конституційних прав громадян на основні
соціальні гарантії та виконання Закону України «Про статус гірських
населених пунктів».
Прийнято на ІХ сесії
Верховинської районної ради
VІІ демократичного скликання
від 04 квітня 2017 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Дев»ята сесія )
РІШЕННЯ
від 04 квітня 2017 року
селище Верховина
Про підтримку рішення Рогатинської
районної ради від 28.02.2017 року «Про
звернення районної ради щодо вирішення
питань додаткового фінансування
бюджетних галузей»
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів і податків, районна рада
вирішила:
1. Підтримати рішення Рогатинської районної ради від 28.02.2017 року
«Про звернення районної ради щодо вирішення питань додаткового
фінансування бюджетних галузей» (додається).
2. Дане рішення надіслати голові Верховної Ради України Парубію А.В.
та Прем»єр-міністру України Гройсману В.Б..
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів і податків (О.Сапріянчук).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Дев»ята сесія )
РІШЕННЯ
від 04 квітня 2017 року
селище Верховина
Про районну програму сприяння
матеріально- технічному забезпеченню
відділу прикордонної служби «Шибени»
на 2017 рік
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
вирішила :
1. Затвердити районну програму сприяння матеріально- технічному
забезпеченню відділу прикордонної служби «Шибени» на 2017 рік (додається).
2. Затвердити план заходів на виконання районної програми сприяння
матеріально- технічному забезпеченню відділу прикордонної служби
«Шибени» на 2017 рік (додається).
3. Районній державній адміністрації забезпечити виконання цієї програми.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови
районної ради Івана Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Паспорт районної програми
Районна програма з питань надання одноразових грошових допомог
громадянам , які проживають у Верховинському районі, на 2017 рік
1. Ініціатор розроблення Програми (замовник) - Верховинська районна рада.
2. Розробники Програми - Верховинська районна рада.
3. Термін реалізації Програми -2017рік.
4. Етапи фінансування Програми - 2017 рік
5. Обсяг фінансування Програми: 200 тис. грн.
РІК
2017

Обсяги фінансування (тис.грн.)
200

6.Очікувані результати виконання Програми:
Очікувані результати виконання Програми
Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального
захисту окремих категорій населення району: інвалідів, людей похилого віку,
малозабезпечених, багатодітних сімей, сімей внутрішньо переміщених
громадян, особам з онкологічними захворюваннями, дітей, 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.
7.Термін проведення звітності: щорічно.
Замовник Програми:
Верховинська районна рада

Іван Шкіндюк

Керівник Програми:
Заступник керуючого справами
виконавчого апарату районної ради

Василь Нагірняк

1. Загальна частина
Районна програма з питань надання одноразових грошових допомог
громадянам, які проживають у Верховинському районі, на 2017 рік (далі –
Програма) розроблена у сфері забезпечення інвалідів, людей похилого віку,
малозабезпечених, багатодітних сімей, сімей внутрішньо переміщених
громадян, осіб з онкологічними захворюваннями, дітей, 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.
Правовою основою Програми є Конституція України, Закони України «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про соціальні
послуги», рішенням районної ради, інші законодавчі та нормативні акти з
питань соціального захисту.
2.Мета Програми
Програму розроблено з метою підвищення рівня соціального захисту
окремих категорій населення району: забезпечення інвалідів, людей похилого
віку, малозабезпечених, багатодітних сімей, сімей внутрішньо переміщених
громадян, осіб з онкологічними захворюваннями, дітей, 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.
Основні проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
1. Складне матеріальне становище більшості населення району, підвищення
тарифів на житлово-комунальні послуги, неможливість працевлаштування,
події на сході України, значна кількість внутрішньо переміщених осіб, які
проживають на території району, нагальна необхідність соціальної підтримки
вразливих категорій громадян, яких є на сьогоднішній день понад 60%
населення району.
2. Недостатня охопленість соціальними та медичними послугами і
паліативною допомогою невиліковно хворих жителів району, яких є на
сьогоднішній день понад 30% населення району.
3. Вивчення потреби населення у соціальних послугах на рівні
адміністративно-територіальних одиниць носить формальний характер і не
висвітлює реальну потребу у соціальних послугах різних категорій населення
та не застосовується у плануванні місцевих бюджетів.

4. Складні житлові умови сімей окремих категорій громадян:інвалідів,
багатодітних, малозабезпечених сімей, сімей чиє житло пошкоджене внаслідок
надзвичайної ситуації.
5. Діючим законодавством передбачені пільги та гарантії для багатодітних
сімей, однак відсутні окремі державні та обласні програми з фінансовим
забезпеченням для підтримки таких сімей.
3. Джерела фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів
бюджету.

районного

4. Очікувані результати виконання програми
Станом на 2017 рік у районі налічується понад 1300 осіб малозабезпечених,
які потребують допомоги та 360 осіб онкохворих, з них 9 дітей. Виконання
програми підвищить рівень соціального захисту окремих категорій населення
району покращить їх добробут, медичне обслуговування, дасть можливість
особам з інвалідністю отримати рівний з іншими громадянами доступ до
охорони здоров’я, зайнятості та створить безбар’єрне середовище в усіх
сферах їх життєдіяльності.
Заплановано надання одноразових грошових допомог :
- для придбання продуктів харчування та інших товарів 50000гривень;
- на придбання медикаментів у зв»зку з необхідністю проведення лікування
130000 гривень;
- внаслідок надзвичайної ситуації 20000 гривень.
Координація роботи та контроль за виконанням Програми
Координацію роботи щодо виконання Програми здійснює Верховинська
районна рада.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова районної ради
_________Іван Шкіндюк
від 04 квітня 2017 року
ПЛАН ЗАХОДІВ
районної програми з питань надання одноразових грошових допомог
громадянам , які проживають у Верховинському районі, на 2017 рік
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Заступник керуючого справами
виконавчого апарату районної ради

Василь Нагірняк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Дев»ята сесія)
РІШЕННЯ
від 04 квітня 2017 року
селище Верховина
Про затвердження районної програми
з питань надання одноразових
грошових допомог громадянам ,
які проживають у Верховинському
районі, на 2017 рік
Заслухавши та обговоривши проект районної програми з питань надання
одноразових грошових допомог громадянам, які проживають у
Верховинському районі, на 2017 рік, відповідно до статті 43 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада

1.

2.

3.

4.

5.

6.

вирішила:
Затвердити районну програму з питань надання одноразових грошових
допомог громадянам, які проживають у Верховинському районі, на 2017 рік
(далі – Програма) (додається).
Затвердити план заходів на виконання районної програми з питань надання
одноразових грошових
допомог громадянам, які проживають у
Верховинському районі, на 2017 рік (додається).
Затвердити склад комісії районної програми з питань надання одноразових
грошових допомог громадянам, які проживають у Верховинському районі, на
2017 рік (додається).
Затвердити
положення про
комісію районної ради з питань надання
одноразових грошових
допомог громадянам, які проживають у
Верховинському районі, на 2017 рік (додається).
Районній раді забезпечити виконання районної програми з питань надання
одноразових грошових
допомог громадянам, які проживають у
Верховинському районі, на 2017 рік.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови
районної ради Івана Маківничука.
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Додаток 1
до рішення районної ради
від 04 квітня 2017 року
СКЛАД КОМІСІЇ
з питань надання одноразових грошових допомог громадянам, які
проживають в Верховинському районі, на 2017 рік
Маківничук І.М.- заступник голови районної ради, голова комісії.
Сапріянчук О.П.- голова постійної комісії районної ради з питань бюджету,
фінансів і податків, заступник голови комісії.
Ілійчук С.І. – головний спеціаліст з питань координації роботи з підготовки та
реалізації проектів і програм розвитку місцевого самоврядування виконавчого
апарату районної ради, секретар комісії.
Члени комісії:
Мицканюк В.В.- керівник депутатської фракції ВО «Батьківщина» .
Філипчук Ю.Ю.-керівник політичної партії «Українське об»єднання патріотів
- УКРОП».
Кікінчук Г.М. – голова постійної комісії районної ради з питань охорони
здоров»я, соціального захисту населення та пенсійного забезпечення.
Соломійчук О.В. –голова постійної комісії районної ради з питань захисту
прав учасників і ветеранів антитерористичної операції на сході України та їх
сімей, секретар комісії.
Кікінчук Ю.Я. – головний спеціаліст з питань кадрової роботи, правового
забезпечення, захисту прав споживачів та поновлення прав реабілітованих
виконавчого апарату районної ради.
Кермощук М.В. – начальник відділу обліку і звітності та комп»ютерного
забезпечення виконавчого апарату районної ради.
Данилюк М.М.- позаштатний радник голови районної ради .
Стецик В.В.- начальник відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій
населення
управління
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації (за згодою).
Димидюк Г.В. –директор
територіального
центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) (за згодою).
Заступник керуючого справами
виконавчого апарату районної ради
Василь Нагірняк

Додаток 2
до рішення районної ради
від 04 квітня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію районної ради з питань надання одноразових грошових
допомог громадянам , які проживають у Верховинському
районі, на 2017 рік
1. Це Положення регламентує діяльність комісії з розгляду питань надання
одноразової грошової допомоги: інвалідам, людям похилого віку,
малозабезпеченим, багатодітним сім»ям, сім»ям 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, освіти, зайнятості та створити
безбар’єрне середовище в усіх сферах їх життєдіяльності, захисту населення.
2. Комісія є постійно діючим органом для розгляду питань надання одноразової
грошової допомоги: інвалідам, людям похилого віку, малозабезпеченим,
багатодітним сім»ям, сім»ям 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, освіти, зайнятості та створити безбар’єрне середовище в усіх сферах
їх життєдіяльності, захисту населення.
3. У своїй діяльності комісія керується Законами України, постановами
Кабінету Міністрів України, указами та розпорядженнями Президента України,
рішенням районної ради «Про затвердження районної програми з питань
надання одноразових грошових допомог громадянам, які проживають у
Верховинському районі, на 2017 рік, а також цим Положенням.
4. Основними завданнями комісії є:
- розгляд звернень щодо надання одноразових грошових допомог у зв»язку
з важкими матеріальними умовами проживання, гострою необхідністю коштів
для лікування: онкохворих та дітей, що потребують лікування (до 18 років),
відсутності засобів до існування та внаслідок надзвичайної ситуації.
5.Для розгляду питання про виділення матеріальної допомоги надаються
наступні документи:
5.1 Заява.
5.2 Копія паспорта.
5.3 Копія ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні
переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової
картки податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової
служби і мають відмітку у паспорті).

5.4 Довідка з місця реєстрації про склад сім’ї (при потребі).
5.5 Копія свідоцтва про народження (при потребі).
5.6 Акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, завірений
органом місцевого самоврядування.
5.7 Довідка медичного закладу про захворювання та необхідність лікування,
інші підтверджуючі документи.
5.8 Довідка з ДСУзНС Верховинського районного відділу УДСНС України в
Івано-Франківській області(при потребі).
5.9 Особовий рахунок заявника та реквізити банківської установи, в якій
відкритий рахунок.
6. Надання одноразової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам
району можливе за умови відповідно поданого комплекту документів та в
межах виділених асигнувань один раз на рік у розмірах:
- на придбання продуктів харчування та інших товарів у зв»язку з важкими
умовами проживання -до 500 гривень;
-на придбання медикаментів у зв»язку з необхідністю проведення лікування- до
1000 гривень.
- внаслідок надзвичайної ситуації - до 1000 гривень.
7. Комісію очолює її голова, при його відсутності – заступник голови.
8. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться в міру
необхідності. Засідання комісії є правочинним, якщо на ньому присутні більше
половини від кількості складу комісії.
9. Рішення комісії приймаються більшістю голосів її затвердженого складу та
оформляються протоколом, у якому зазначається список осіб, яким може бути
надана грошова допомога (далі - отримувачі), та її розміри, а також список осіб,
яким у наданні грошової допомоги відмовлено з обґрунтуванням відмови щодо
кожної такої особи.
10. Секретар комісії складає протокол.
11. Протокол засідання комісії підписує голова та секретар і направляється
до головного спеціаліста з питань кадрової роботи, правового забезпечення,
захисту прав споживачів та поновлення прав реабілітованих виконавчого
апарату районної ради для підготовки розпорядження голови районної ради
про виділення грошових допомог зазначеній категорії громадян.
12. Розпорядження голови районної ради передається начальнику
відділу
обліку і звітності та комп»ютерного забезпечення виконавчого
апарату
районної ради для фінансування.

Заступник керуючого справами
виконавчого апарату районної ради

Василь Нагірняк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Дев»ята сесія)
РІШЕННЯ
від 04 квітня 2017року
селище Верховина
Про виконання рішення районної
ради від 24.11.2016 року «Про
депутатський запит М.Зеленчука»
Відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад» районна рада
вирішила:
1.Інформацію начальника філії «Верховинська ДЕД» Ватаманюка М.В. щодо
надання інформації про проведену роботу по ремонту автомобільної дороги
загального користування місцевого значення СО 902210 КриворівняБережниця взяти до уваги (додається).
2.Рішення районної ради від 24.11.2016 року «Про депутатський запит
М.Зеленчука » зняти з контролю.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Дев»ята сесія)
РІШЕННЯ
від 04 квітня 2017року
селище Верховина
Про виконання рішення районної
ради від 24.11.2016 року «Про
депутатський запит Ю. Федорчука »
Відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад» районна рада
вирішила:
1.Інформацію начальника філії «Верховинська ДЕД» Ватаманюка М.В. щодо
складання графіку профілювання автогрейдером доріг місцевого значення
взяти до уваги (додається).
2.Рішення районної ради від 24.11.2016 року «Про депутатський запит
Ю.Федорчука» зняти з контролю.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Дев’ята сесія)
РІШЕННЯ
від 04 квітня 2017 року
селище Верховина
Про фінансування комунального
дошкільного навчального закладу
«Устеріківський дошкільний
навчальний заклад «Вишиванка»
Відповідно до статті 89, 93, 101 Бюджетного Кодексу України, статті 43 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи численні звернення
жителів с.Устеріки та колективу комунального дошкільного навчального закладу
«Устеріківський дошкільний навчальний заклад «Вишиванка» районна рада
в и р і ши л а :

1. Звернутися до Білоберізької сільської ради ОТГ (Д.Іванюк) щодо розгляду
питання про передачу Верховинському районному бюджету субвенції з бюджету
Білоберізької сільської ради ОТГ, у зв’язку із необхідністю утримання комунального
дошкільного навчального закладу «Устеріківський дошкільний навчальний заклад
«Вишиванка» до кінця 2017 року.
2. Надати дозвіл голові районної ради І.Шкіндюку укласти договір між
Верховинською районною радою та Білоберізькою сільською радою ОТГ (Д.Іванюк)
про передачу коштів між бюджетами для утримання комунального дошкільного
навчального закладу «Устеріківський дошкільний навчальний заклад «Вишиванка».
3. Звернутися до Івано-Франківської обласної ради:
- щодо сприяння передачі Верховинському районному бюджету субвенції з
бюджету Білоберізької сільської ради ОТГ для утримання комунального дошкільного
навчального закладу «Устеріківський дошкільний навчальний заклад «Вишиванка»
до кінця 2017 року;
- щодо виділення коштів з обласного бюджету в сумі 600 тис.грн. для
утримання комунального дошкільного навчального закладу «Устеріківський
дошкільний навчальний заклад «Вишиванка» у випадку відмови передачі
вищезазначеної субвенції Білоберізькою сільською радою ОТГ,
4. Надіслати дане рішення Івано-Франківській обласній раді та Білоберізькій
сільській раді ОТГ.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної
ради І.Маківничука.
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

