
 

                                                  
 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Дев”ята сесія ) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

від  07 квітня 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», рішенням 

районної ради  від 22.12.2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік», 

рішеннями обласної ради від 10.03.2017 року №436-13/2017 «Про внесення 

змін до обласного бюджету на 2017 рік», від 24.03.2017 року №467-13/2017 

«Про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища за рахунок планових надходжень у 

2017 році», від 24.03.2017 року №466-13/2017 «Про розподіл коштів бюджету 

розвитку обласного бюджету на 2017 рік», протоколом засідання постійної 

комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків від 22.03.2017 

року № 39, спільним розпорядження обласної ради та обласної державної 

адміністрації від 24.03.2017 року №153/233-р «Про виділення коштів» та 

враховуючи рішення постійної комісії районної ради з питань бюджету, 

фінансів і податків від 29.03.2017 року № 47, та висновок відділу фінансів 

соціально-культурної сфери департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації за результатами затвердження показників Верховинського 

районного бюджету, районна  рада  

вирішила: 

 

 1. Зменшити кошторисні призначення головних розпорядників коштів 

районного бюджету по спеціальному фонду у сумі 600000 гривень, а саме: 

         - відділу освіти райдержадміністрації за КПКВК 1011010 «Дошкільна 

освіта» у сумі 100000 гривень; 

         -  відділу культури і мистецтв райдержадміністрації за КПКВК 2414090 

«Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» у сумі 

500000 гривень. 

 



 2. Зменшити кошторисні призначення головного розпорядника коштів 

районного бюджету по загальному фонду – фінансового управління 

райдержадміністрації за   КПКВК 0318370 «Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та 

культурного розвитку регіонів» у  сумі 409750 гривень, передбачених для 

реалізації заходів наступних програм: 

        - Програма підвищення ефективності державного управління 

народногосподарським комплексом району на 2017 рік – 209750 гривень; 

        - Комплексна програма забезпечення правопорядку, боротьби із 

злочинністю і корупцією, захисту прав і свобод громадян на 2017 рік – 30000 

гривень; 

        - Районна програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та 

підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби Верховинського 

району до дій за призначенням на 2017 рік – 100000 гривень; 

        - 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 – 20000 гривень; 

         - Комплексна цільова соціальна програма надання громадянам району 

соціальної підтримки за принципом "Єдиного вікна" та виїзної роботи 

"Мобільного соціального офісу" на 2017 рік – 50000 гривень. 

 3. Зменшити кошторисні призначення головного розпорядника коштів 

районного бюджету по загальному фонду  – відділу культури і мистецтв 

райдержадміністрації в сумі 197000 гривень за   КПКВК  2414090 «Палаци і 

будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» по КЕКВ 2210, 

передбачених для придбання сценічних костюмів, звукопідсилювальної 

апаратури та музичних інструментів у сумі 147000 гривень, за КПКВК 

2414040 «Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими 

програмами розвитку культури і мистецтва» по КФКВ 2210 у сумі 50000 

гривень для придбання булер’янів у будинки культури сіл Кривопілля, 

Довгополе, Гринява, Яблуниця і Зелене. 

 4.   Збільшити кошторисні призначення головних розпорядників коштів 

районного бюджету по загальному фонду у сумі 1 206 750 гривень, 

спрямувавши їх: 

 4.1 відділу освіти райдержадміністрації за КПКВК 1011010 «Дошкільна 

освіта» у сумі 443900 гривень, в тому числі за КЕКВ 2210 – 100000 гривень 

на придбання матеріалів для дитячих дошкільних закладів сіл Голови - 20000 

гривень, Ільці - 20000 гривень та Стебні - 30000 гривень, Грамотне – 30000 

гривень, КЕКВ 2240 – 343900 гривень на поточний ремонт дитячих 

дошкільних закладів сіл Грамотне – 49900 гривень і Красноїлля – 95000 

гривень та селища Верховина – 199000 гривень; 

 4.2  відділу культури і мистецтв  райдержадміністрації за КПКВК 

2414090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» 

по КЕКВ 2210 89900 гривень з них: - 49900 грн. на придбання стільців для 

Ільцівського будинку культури, 10000 грн. для облаштування   огорожі 



Замагірського  будинку культури та по 10000 грн. для зміцнення матеріальної 

бази Голівського, Красницького і Красноїльського будинків культури; 

 4.3   районній державній адміністрації у сумі 75000 гривень, в тому 

числі за КПКВК 0323131 «Утримання центру соціальної служби для дітей, 

сім"ї та  молоді» КЕКВ 2273 – 35000 гривень, за КПКВК 0323132 «Програми 

і  заходи центрів соціальних  служб для сім"ї, дітей  та  молоді» по КЕКВ 

2210 – 20000 гривень та за КПКВК 0318370 КЕКВ 2620 – 20000 гривень на 

реалізацію заходів «Програми організаційних заходів та співпраці з 

підприємствами, установами, організаціями району щодо охорони 

державного кордону та патріотичного виховання молоді на 2017 рік» для 

відділу ДПС «Шибени»; 
 4.4  районній раді за КПКВК 0118600 «Інші видатки» на реалізацію 

заходів «Районної програми з питань надання одноразових грошових 

допомог громадянам, які проживають у Верховинському районі на 2017 рік» 

в сумі  200000 гривень; 

 4.5   фінансовому управлінню райдержадміністрації в сумі 397950 

гривень, з них: 

            - за КПКВК 7618700 «Інші додаткові дотації» у сумі 78950 гривень 

для спрямування наступним сільським бюджетам для виплати заробітної 

плати працівникам апаратів сільських рад: Гринявському – 6721 гривень, 

Стебнівському – 15000 гривень, Перехресненському – 57229 гривень; 

          - за КПКВК 7618800 «Інші субвенції» у сумі 219000 гривень на 

реалізацію заходів Програми соціально-економічного розвитку сільських 

населених пунктів району для спрямування субвенцій: Буковецькій сільській 

раді (музей «Криївка») – 10000 гривень, Криворівнянській сільській раді 

(придбання будівельних матеріалів для створення музею «Військової 

звитяги») – 10 000 гривень та Верховинській селищній раді – 199000 гривень 

(проведення поточного ремонту об’їзної дороги в селищі Верховина); 

           - за КПКВК 7618800 КЕКВ 2620 в сумі 100000 гривень для проведення 

співфінансування робіт з поточного середнього ремонту мосту на км 43+930 

автомобільної дороги загального користування державного значення Р-24 

Татарів-Кам'янець-Подільський.     

            5. Зменшити кошторисні призначення головного розпорядника коштів 

районного бюджету райдержадміністрації  за спеціальним фондом (бюджет 

розвитку) КПКВК 0332220 «Інші заходи в галузі охорони здоров’я» в сумі 

150000 гривень, передавши їх до загального фонду бюджету та  спрямувати 

на поточні видатки центральної районної лікарні за КПКВК 0322010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» за КЕКВ 2282 

в сумі 150000 гривень, в тому числі на придбання меблів для бухгалтерії 

районної лікарні в сумі 25000 гривень. 

   6. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів, що склався  

станом на 01.01.2017 року по загальному фонду районного бюджету в сумі  

1 920 950 гривень головним розпорядникам коштів районного бюджету:  

   6.1 районній державній адміністрації – 409750 гривень, з них: 



              за КПКВК 0318370 КЕКВ 2620 в сумі – 309750 гривень для реалізації 

заходів наступних програм: 

            - Програма підвищення ефективності державного управління 

народногосподарським комплексом району на 2017 рік – 209750 гривень; 

            - Комплексна програма забезпечення правопорядку, боротьби із 

злочинністю і корупцією, захисту прав і свобод громадян на 2017 рік – 30000 

гривень; 

             - 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 – 20000 гривень; 

              - Комплексна цільова соціальна програма надання громадянам 

району соціальної підтримки за принципом "Єдиного вікна" та виїзної роботи 

"Мобільного соціального офісу" на 2017 рік – 50000 гривень; 

    за КПКВК 0318370 КЕКВ 3220  в сумі – 100000 гривень для реалізації 

заходів   Районної програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій 

та підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби 

Верховинського району до дій за призначенням на 2017 рік, передавши їх до 

спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку);  

           6.2  фінансовому управлінню райдержадміністрації у сумі 500000 

гривень за КПКВК 7618800 КЕКВ 3220 для проведення співфінансування 

робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування 

державного значення Р-62 Криворівня-Чернівці на ділянці км 0+000-км 

13+800, передавши їх до спеціального фонду (бюджету розвитку) районного 

бюджету. 

            Укласти договір про передачу міжбюджетних трансфертів між 

районною та обласною радами. 

           6.3 відділу освіти райдержадміністрації  в сумі 530000 гривень - за 

КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта» у сумі 50000 гривень за КЕКВ 3110 для 

придбання обладнання довгострокового користування для Красноїльського 

ДНЗ, КПКВК 1011020 «Надання загальної середньої освіти  загально-

освітніми навчальними закладами» у сумі  480000 гривень за КЕКВ 3110 - 

430000 гривень для здійснення співфінансування на придбання шкільного 

автобуса і КЕКВ 3122 в сумі 50000 гривень для виготовлення технічної 

документації для будівництва спортивного залу Красницької ЗОШ І-ІІ ст., 

передавши їх до спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку); 

         6.4 відділу культури і мистецтв райдержадміністрації   в сумі 197000 

гривень - за КПКВК 2414090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші 

заклади клубного типу» у сумі 147000 гривень по КЕКВ 3110 для придбання 

сценічних костюмів, звукопідсилювальної апаратури та музичних 

інструментів, за КПКВК 2414040 «Видатки на заходи, передбачені 

державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва» у сумі 

50000 гривень по КЕКВ 3110 для придбання булер»янів у будинки культури 

сіл Кривопілля, Довгополе, Гринява, Яблуниця і Зелене, передавши їх до 

спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку); 



 6.5 районній державній адміністрації у сумі  252150  гривень, в тому 

числі КПКВК 0322010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» за КЕКВ 3110 в сумі  219000 гривень, з яких 99000 гривень на 

придбання зуботехнічного обладнання для зуботехнічного кабінету 

поліклінічного відділення і 120000 придбання медичного обладнання 

уретроскопу та спірограму для поліклінічного відділення, за КПКВК 0322120 

«Амбулаторно - поліклінічна  допомога  населенню»  по  КЕКВ  3110   в  сумі  

33150 гривень на співфінансування проекту з енергозбереження для 

проведення капітального ремонту в амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини в селі Красноїлля, передавши їх до спеціального фонду бюджету 

(бюджету розвитку).  

 6.6  фінансовому управлінню райдержадміністрації на суму 32050 

гривень за КПКВК 7618700 «Інші додаткові дотації» для виплати заробітної 

плати працівникам апарату Перехресненської сільської ради. 

 7. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету за кодом бюджетної класифікації 41035000 «Інші субвенції» на 

суму 25000 гривень, спрямувавши їх головному розпоряднику бюджетних 

коштів - районній державній адміністрації, з них: 

 – за КПКВК 0323400 КЕКВ 2730  в сумі 10000 гривень для виплати 

матеріальної допомоги жительці села Буковець Півнюк Г.М. на відновлення 

житлового будинку, пошкодженого стихією;  

-  за КПКВК 0318600 КЕКВ 2240 в сумі 15000 гривень для оплати 

витрат, пов’язаних з будівництвом Карпатського інформаційно-туристичного 

центру "Чорногора" в селищі Верховина. 

         8. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного 

бюджету за кодом бюджетної класифікації 41035000 «Інші субвенції» на 

суму 5649000 гривень та відповідно збільшити бюджетні призначення 

головних розпорядників коштів районного бюджету: 

         8.1  фінансового управління районної державної адміністрації на суму             

4449000 гривень за КПКВК 7618800  КЕКВ 3220 для подальшого 

спрямування субвенцій місцевим бюджетам: 

        - Криворівнянському сільському бюджету – 150000 гривень для 

проведення капітального ремонту приміщення Криворівнянського ДНЗ 

«Червона шапочка»; 

        - Верховинському селищному бюджету – 800000 гривень, з них: для 

проведення капітального ремонту центральної площі на вул. Франка в селищі 

Верховина – 200000 гривень; для придбання обладнання (контейнерів) для 

збору побутових відходів у селищі Верховина – 600000 гривень; 

       - Красноїльському сільському бюджету – 519000 гривень на нове 

будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Річка в с. Красноїлля 

(присілок Рибарівський) (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації); 

         - Зеленському сільському бюджету – 1490000 гривень на нове 

будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Чорний Черемош на 

території Зеленської сільської ради с. Топільче (біля господарства Зітинюка 



Івана) ( в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації); 

        -  Голошинському сільському бюджету – 1490000 гривень на нове 

будівництво  берегозакріплювальних  споруд  потічка  Сухий  в   с. Голошино  

(в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації); 

           8.2  відділу освіти  райдержадміністрації на суму 900000 гривень за 

КПКВК 1016310 КЕКВ 3132, з них:  

         -  300000 гривень на капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) для: 

Красноїльської  ЗОШ   І-ІІІ ст.  –  150000  грн.,  Голошинської   ЗОШ   І ст. –  

20000 грн.,  Довгопільської ЗОШ І-ІІІ ст. – 60000 грн., навчально-виховному 

комплексі  с. Яблуниця – 60000 грн.,  ДНЗ  в  с. Черемошна -  10000 грн.; 

         - 600000 гривень для встановлення спортивного майданчика зі штучним 

покриттям в с. Пробійнівка. 

        8.3 районній державній адміністрації на суму 300000 гривень за КПКВК 

0326310 КЕКВ 3132 для проведення капітального ремонту котельні 

Верховинської ЦРЛ з облаштування піднавісу для зберігання дров. 

          9.  Внести зміни до п. 1 рішення районної ради від 23.02.2017 року 

«Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік» та викласти його в 

наступній редакції: 

          Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів, що склався станом на 

01.01.2017 року по загальному фонду районного бюджету в сумі 191000 

гривень фінансовому управлінню районної державної адміністрації за 

КПКВК 7618800 КЕКВ 3220 на реалізацію заходів Програми соціально-

економічного розвитку сільських населених пунктів району для  проведення 

співфінансування   проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 

наступних сільських рад: Замагорівської – 10000 грн., Красноїльської – 35000   

грн.,   Криворівнянської  –  15000  грн.,  Перехресненської   –  46000 грн., 

Голівської – 15000 грн., Довгопільської – 10000 грн., Красницької – 15000 

грн. та Стебнівської сільської ради – 45000 грн., передавши їх до 

спеціального фонду (бюджету розвитку).           

         10.  Міжбюджетні трансферти в сумі 20000 гривень у вигляді іншої 

субвенції за кодом доходів 41035000 «Інші субвенції» з Бистрецького 

сільського бюджету направити на збільшення обсягу видатків головному 

розпоряднику коштів районного бюджету – відділу освіти районної 

державної адміністрації за КФКВ 070201, КЕКВ 2230 для здійснення оплати 

за  гаряче харчування учнів Бистрецької  ЗОШ І-ІІ ступенів.   

Укласти договір між районною радою та Бистрецькою сільською радою 

про передачу коштів між бюджетами. 

 11.Спрямувати вільний залишок коштів медичної субвенції, що склався 

станом на 01.01.2017 року в сумі 89693,62 гривень за КПКВК 0322010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» за  КЕКВ 2282 

на придбання вікон для поліклінічного відділення – 17860 гривень і на 

ремонт і придбання медичного обладнання – 71833,87 гривень. 

         12. Спрямувати вільний залишок коштів освітньої субвенції, що склався 

станом на 01.01.2017 року в сумі 250000 гривень за КПКВК 1011020 

«Надання загальної середньої освіти  загальноосвітніми навчальними 



закладами» по КЕКВ 3110 гривень для здійснення співфінансування на 

придбання шкільного автобуса, передавши їх до спеціального фонду 

бюджету (бюджету розвитку). 

13.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. 

          14. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію 

районної ради з питань бюджету, фінансів і податків (О. Сапріянчук). 

 

 

 

Голова районної ради                                                                 Іван Шкіндюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Дев»ята  сесія ) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

 

від  07 квітня  2017 року 

селище Верховина 

 

Про виконання рішення районної 

ради   від  24.11.2016  року  «Про 

депутатський  запит В.Кравець» 

 

 

 Відповідно до частин 7, 8 статті 49 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 21, 22 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Інформацію районної державної адміністрації  та районної ради щодо  

розроблення положення про стипендію голови районної ради та голови 

районної державної адміністрації для дітей з багатодітних сімей, неповних 

сімей та дітей-сиріт, що навчаються у вищих навчальних закладах та 

передбачення  коштів на стипендію в районному бюджеті на 2017 рік взяти 

до уваги (додаються). 

    

2. Рішення районної ради від 24.11.2016 року «Про депутатський запит   

В.Кравець» зняти з контролю. 
 

 

 

 

Голова районної ради                                                                   Іван Шкіндюк  
 

 

 

 

 

 



                                          
 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Дев»ята сесія ) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   07 квітня  2017 року 

селище Верховина  

                 

Про  депутатський запит 

О.Соломійчук 

 

        Відповідно до  частин 7,8 статті 49  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 21,22 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад»,  районна рада 

 

вирішила: 

 

         1.Депутатський запит О.Соломійчук щодо перереєстрації                                  

ДП «Гринявське лісове господарство»  за місцем фактичного знаходження 

адміністративної будівлі в с.Стебні Верховинського району  та внесення змін  

до установчих документів в частині, що стосується   юридичної адреси,   

направити для розгляду директору   ДП «Гринявське лісове господарство» 

Стефанюку Р.П. (додається). 

         2. Відповідь на запит подати районній раді і депутату у встановлений 

законом термін. 

  

 

  

 

 

      Голова районної ради                                                           Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 



 

                                          
 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Дев»ята сесія ) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   07 квітня  2017 року 

селище Верховина  

                 

Про  депутатський запит 

І.Маківничука 

 

        Відповідно до  частин 7,8 статті 49  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 21,22 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад»,  районна рада 

 

вирішила: 

 

         1.Депутатський запит І.Маківничука щодо надання інформації про  

надання земельних ділянок в приватну власність на полонині Прелучний  

Зеленської сільської ради,  направити для розгляду начальнику Головного 

управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області  Руслану Копчу  

(додається). 

         2. Відповідь на запит подати районній раді і депутату у встановлений 

законом термін. 

  

 

  

 

 

      Голова районної ради                                                           Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

  



                  

                                                                                       

               
 

       

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Дев’ята  сесія) 
       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 07 квітня 2017 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради  

щодо надання соціальних послуг  

одиноким та перестарілим громадянам,  

які проживають на території  

Білоберізької ОТГ. 

 

 У відповідності до статей 89, 101 Бюджетного Кодексу України, статті 

43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

 

вирішила: 

 

 

1. Схвалити звернення районної ради до Білоберізької сільської ради 

об’єднаної територіальної громади щодо надання соціальних послуг 

одиноким та перестарілим громадянам, які проживають на даній території 

(додається). 

 

2. Відповідь на звернення районної ради подати у місячний термін. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

 

 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 

 



  Додаток до рішення     

  районної ради   

  від 07.04.2017 року 

 

 

       Білоберізькій сільській раді 

        об’єднаної територіальної 

        громади 
 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

Ми, депутати Верховинської районної ради, стурбовані  ситуацією, яка 

склалася з наданням соціальних послуг одиноким та перестарілим 

громадянам в селах Устеріки, Барвінків, Хороцево, Білоберізка. 

У зв’язку зі створенням ОТГ, з 01 січня 2017 року одинокі особи, які 

раніше обслуговувались соціальними робітниками територіального центру 

соціального обслуговування вдома, залишились на одинці зі своїми бідами, 

без сторонньої допомоги, яку надавали соціальні робітники та працювали у 

вище перелічених селах і є жителями ОТГ, однак звільнені з терцентру. Слід 

зауважити, що у відділенні стаціонарного догляду для постійного або 

тимчасового проживання громадян с.Красноїлля проживають дві особи з сіл, 

які ввійшли до ОТГ, місячна вартість їх проживання становить 3900 грн. 

Витрати, що здійснюються через територіальний центр з місцевого 

бюджету особам, які проживають на території ОТГ, наступні: 

- пільги інвалідам зору – 3 особам в сумі на рік – 2208 грн.; 

- додаткова виплата воїнам ОУН-УПА – 1 особі в сумі 500 грн. на місяць – 

6000 грн. на рік; 

- одноразова допомога непрацюючим громадянам на поховання – по 

зверненню на одну особу 2000 грн.; 

Виходячи з вищенаведеного, звертаємось до вас вивчити питання 

організації надання соціальних послуг в Білоберізькій сільській раді 

об’єднаної територіальної громади з метою надання соціальних послуг 

жителям сіл Устеріки, Хороцево, Барвінків, Білоберізка відповідно до листа 

Міністерства соціальної політики від 14.06.2016 року № 8695/0/14-16/014 

«Про організацію надання соціальних послуг в об’єднаній територіальній 

громаді», де запропоновано два варіанти організації надання соціальних 

послуг в об’єднаній територіальній громаді для врахування у подальшій 

роботі. 

 

 

Прийнято на ІХ сесії     

районної ради  

               VІІ демократичного скликання 

         від 07 квітня  2017 року  



                                            

                  

                                                                                       

               
 

       

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Дев’ята  сесія) 
       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 07 квітня  2017 року 

селище Верховина 

 

Про підтримку звернення Івано- 

Франківської обласної ради 

щодо недопущення ліквідації   

державної стоматологічної служби.  

 

 

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань 

охорони здоров’я, соціального захисту населення та пенсійного 

забезпечення, районна рада 

вирішила: 

 

1. Підтримати звернення Івано-Франківської обласної ради щодо 

недопущення ліквідації державної стоматологічної служби» (додається). 

2. Надіслати аналогічне звернення депутатів Верховинської районної ради 

до в. о. Міністра охорони здоров’я У.Супрун, народного депутата України 

Солов’я Ю.І.. 

3. Звернення опублікувати в районній газеті «Верховинські вісті», 

розмістити  на інтернет-сторінці районної ради та оприлюднити в інших 

засобах масової інформації. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони здоров’я, соціального захисту населення та пенсійного 

забезпечення (Г.Кікінчук). 

 

 

 

Голова районної ради              Іван Шкіндюк 

 



в. о. Міністра охорони 

 здоров’я України 

 У.Супрун 

 

Народному депутату 

 України  

Солов’ю Ю.І. 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

 

 Ми, депутати Верховинської районної ради Івано-Франківської області, 

стурбовані процесом ліквідації стоматологічних кабінетів у поліклініках та 

амбулаторіях загальної практики сімейної медицини зі звільненням лікарів-

стоматологів і відповідного медичного персоналу. 

 Стоматологічна допомога – найпоширеніший вид медичної допомоги. 

У структурі загальної захворюваності населення хвороби ротової порожнини 

та зубів займають провідні місця. Переважна більшість хворих 

обслуговуються в амбулаторно-поліклінічних закладах. Наявність у селах 

стоматологічних кабінетів дозволяє наблизити стоматологічну допомогу до 

сільського населення, охопити їх профілактичними заходами, особливо дітей, 

забезпечити вчасне надання ургентної допомоги та моніторинг диспансерної 

групи. Крім того, малозабезпеченим верствам сільського населення, яке 

проживає у віддалених та гірських районах, не доводиться затрачати значні 

кошти на проїзд до стоматологічної клініки та час на тривале очікування 

черговості обслуговування.  

 Ліквідація державної стоматологічної служби призведе до виникнення 

соціальної напруги серед населення та суттєво погіршить охоплення 

стоматологічною допомогою. Особливо відчутно це буде для пільгових та 

соціально незахищених категорій населення. 

 Разом з тим, визначення доцільності посад лікарів-стоматологів та 

відповідного медичного персоналу на первинній ланці у майбутньому стане 

прерогативою новостворених об’єднаних територіальних громад, тому дії 

щодо скорочення стоматологічної служби є передчасними. 

 Звертаємось до народного депутата України Солов’я Ю.І. з проханням 

підтримати законопроект № 4456 «Про організацію медичного 

обслуговування населення в Україні» з внесенням доповнення до штатних 

розписів амбулаторій загальної практики сімейної медицини. 

 

       Прийнято на ІХ сесії    

       Верховинської районної   

       ради сьомого демократичного 

       скликання 07 квітня 2017 року 

 



                                       

                  

                                                                                       

               
 

       

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Дев’ята  сесія) 
       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 07 квітня 2017 року 

селище Верховина 

 

Про депутатський запит  

В.Кравець  

 

 

 

 Відповідно до частин 7,8 статті 49 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» статей 21,22 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», районна рада  

 

вирішила: 

 

1. Депутатський запит  В.Кравець щодо вивчення цін на ліки у аптеках на 

території центральної районної лікарні направити для розгляду головному 

лікарю Верховинської центральної районної лікарні Ілюку М.Д. 

(додається). 

 

2. Відповідь на запит подати районній раді і депутату у встановлений 

законом термін. 

 

 

 

Голова районної ради              Іван Шкіндюк 

 

 

 



 

                                                                                       

               
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Дев’ята  сесія) 
       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 07 квітня 2017 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради щодо 

необхідності законодавчого врегулювання 

питання ввезення та перебування на 

митній території України автомобілів з 

іноземною реєстрацією та припинення 

переслідувань владою водіїв і фактичних 

власників таких автомобілів 

 

 

 Відповідно до частин 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», районна рада  

 

вирішила: 

 

1. Схвалити звернення районної ради до Президента України П.Порошенка, 

Голови Верховної Ради України А.Парубія, Прем’єр-міністра України 

В.Гройсмана щодо необхідності прийняття закону щодо законодавчого 

врегулювання ввезення та перебування на митній території України  

автомобілів з іноземною реєстрацією та припинення переслідувань 

владою водіїв і фактичних власників таких автомобілів. 

2. Рішення надіслати Президенту України П.Порошенку, Голові Верховної 

Ради України А.Парубію, Прем’єр-міністру України В.Гройсману та 

народному депутату Солов’ю Ю.І. 

3. Рішення опублікувати в районній газеті «Верховинські вісті» та 

оприлюднити на офіційному Інтернет-сторінці районної ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної 

ради І.Маківничука. 

 

 

Голова районної ради                      Іван Шкіндюк 

 



 

            Президенту України    

            П.Порошенку 

 

            Голові Верховної Ради України  

            А.Парубію 

 

            Прем’єр-міністру України   

            В.Гройсману 

 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

 Сьогодні в Україні перебуває близько 1,5 мільйони автомобілів з 

іноземною реєстрацією. При цьому згідно з чинним законодавством 

громадяни України мають право тимчасово ввозити автомобіль з-за кордону 

тільки в режимі «транзит» на 5 або 10 діб, в цей же час іноземці можуть 

тимчасово ввозити автомобілі на період до 1 року. 

 Вартість розмитнення автомобілів є непосильною для більшості 

громадян України, внаслідок чого вони змушені вдаватися до використання 

різних, у тому числі, сумнівних схем. Недосконалість законодавства та 

встановлення несправедливих тарифів на розмитнення автомобілів викликати 

велике обурення серед власників автомобілів з іноземною реєстрацією, 

свідченням чого є численні акції протесту у всій Україні. 

 Натомість органи державної влади замість пошуку шляхів вирішення 

цієї проблеми, фактично розпочали репресії відносно власників таких 

автомобілів. Починаючи з листопада 2016 року, співробітники митниці ДФС 

та Головних управлінь Національної поліції в Київській, Волинській, Івано-

Франківській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та інших областях 

проводять спільні рейди, затримують та вилучають автомобілі з іноземною 

реєстрацією, порушуючи законодавство та права громадян України. 

 Народними депутатами з метою вирішення вищевказаної проблеми 

внесено на розгляд Верховної ради України проект Закону України «Про 

внесення змін до Митного кодексу України щодо врегулювання транзиту та 

тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування» 

(реєстраційний номер 5567), яким, зокрема пропонується запровадження 

умовного часткового звільнення від оподаткування митними платежами 

транспортних засобів особистого користування і встановлення справедливої 

плати за їх тимчасове ввезення на митну територію України громадянами-

резидентами, а також посилення контролю за транзитним переміщенням 

транспортних засобів особистого користування. 

  

Зважаючи на вищенаведене, просимо: 



1. Вжити заходів щодо законодавчого врегулювання питання ввезення та 

перебування на митній території України автомобілів з іноземною 

реєстрацією. 

2. Прийняти проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу 

України щодо врегулювання транзиту та тимчасового ввезення 

транспортних засобів особистого користування» (реєстраційний номер 

5567). 

3. Припинити переслідування водіїв та фактичних власників автомобілів з 

іноземною реєстрацією з боку митниці ДФС та головних управлінь 

Національної поліції України в областях. 

 

 

Прийнято на дев’ятій сесії 

районної ради VІІ 

демократичного скликання 

від 07 квітня 2017 року 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

        У К Р А Ї Н А 

         ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
           Івано-Франківської області 

          Сьоме демократичне скликання 

        (Дев’ята сесія) 
 

        Р І Ш Е Н Н Я 

від 07 квітня 2017 року 

селище Верховина 

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» 

 

 

  Розглянувши у відповідність до статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в України», Закону України «Про відходи» та заслухавши 

інформацію заступника начальника управління, начальника відділу 

будівництва та інфраструктури районної державної адміністрації Марії 

Цвілинюк щодо виконання рішення районної ради від 19 липня 2016 року 

«Про роботу Верховинського комбінату комунальних підприємств щодо 

збирання та вивезення твердих побутових відходів», враховуючи 

рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціально-

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

сільського і дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку 

малого та середнього бізнесу районна рада 

вирішила: 

 

1. Інформацію заступника начальника управління, начальника відділу 

будівництва та інфраструктури районної державної адміністрації Марії 

Цвілинюк взяти до відома (додається).  

2.Районній державній адміністрації: 
- здійснювати державний контроль за додержанням санітарних правил, 

збиранням, утилізацією і захороненням промислових, побутових та інших 

відходів, додержанням правил благоустрою; 

- розробити та затвердити схеми санітарного очищення в межах району 

та організовувати роздільне збирання побутових відходів, інших видів 

відходів як вторинної сировини; 

 



- забезпечити проведення рекультивації полігону твердих побутових 

відходів в селі Бережниця; 
- вишукати земельну ділянку для створення нового полігону побутових 

відходів. 

2.Виконкомам селищної, сільських рад та Білоберізької об’єднаної 

територіальної громади: 

- в населених пунктах району організувати роздільне збирання твердих 

побутових відходів;  

- спільно з комбінатом комунальних підприємств розробити та 

затвердити графік вивезення твердих побутових відходів; 

- висвітлювати інформацію щодо виконання заходів по організації 

роздільного збирання сміття в засобах масової інформації; 

- вжити заходи щодо розроблення та затвердження схем санітарної 

очистки населених пунктів; 

3. Комбінату комунальних підприємств (О.Янків): 

- забезпечити придбання та розміщення в населених пунктах 

контейнерів для твердих побутових відходів; 

 - забезпечити надання якісних послуг зі збору та вивезення твердих 

побутових відходів; 

- забезпечити належне зберігання та недопущення знищення і псування 

відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія; 

- забезпечувати заходи для максимальної утилізації фільтрату; 

- оформити та затвердити в установленому порядку документи на 

земельну ділянку під полігоном ТПВ; 

-зобов’язати комбінат комунальних підприємств до 15 квітня 2017 року 
придбати та з 01 травня 2017 року використовувати переносний касовий 

аппарат для проведення оплати за надані послуги. 

4.Верховинській районній раді та райдержадміністрації: 

-виділити кошти з районного бюджету на придбання переносного 

касового аппарату. 

5. Роботу районної державної адміністрації щодо виконання рішення 

Верховинської районної ради від 19 липня 2016 року «Про роботу 

Верховинського комбінату комунальних підприємств щодо збирання та 

вивезення твердих побутових відходів» та виконання делегованих районною 

радою повноважень визнати незадовільною. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

будівництва, туризму, екології, лісового, сільського та дорожнього 

господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу 

(Ю.Ванджурак). 

 

Голова районної ради                     Іван Шкіндюк 

 

 

 



 
 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Дев’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 07 квітня 2017 року 

селище Верховина 

Про заборону вивезення 

необробленої деревини за межі 

Верховинського району 

 

Відповідно до статті  43 Закону України  «Про місцеве  самоврядування  

в Україні» та статті 30 Лісового кодексу України, в зв’язку з необхідністю 

забезпечення промислового розвитку району, районна рада  

вирішила: 

1. Заборонити вивезення за межі Верховинського району лісоматеріалів 

у вигляді необробленої деревини, а саме: 

-ліс круглий у вигляді необроблених колод і стовпів з транспортною 

вологістю більш як 22 %. 

2. Верховинському відділенню поліції Головного Управління 

Національної поліції в Івано-Франківській області (Б. Сокол) забезпечити 

виконання рішення.  

3. Рекомендувати селищній та сільським радам розглянути на сесіях рад 

питання вивезення за межі Верховинського району лісоматеріалів у вигляді 

необробленої деревини та інформувати громадськість про прийняті рішення. 

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

 
 
 

Голова районної ради                              Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Дев’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 07 квітня 2017 року 

селище Верховина  

 

Про впорядкування реалізації 

необробленої деревини у 

Верховинському районі 
 

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада  

вирішила : 

 

1. З метою розвитку підприємництва в районі, відповідно до наказу 

Держлісагенства від 19.02.2007року № 42  «Щодо вдосконалення механізмів 

продажу необробленої деревини» Верховинському районному лісгоспу,  ДП 

«Верховинське лісове господарство», ДП «Гринявське лісове господарство» 

не реалізовану на товарних біржах необроблену деревину реалізовувати лише 

покупцям - суб’єктам господарської діяльності, які зареєстровані і працюють 

на території Верховинського району, створюють в районі робочі місця і 

сплачують податки на території району, а також жителям району для 

господарських потреб.   

2. З метою недопущення руйнування дорожнього полотна, 

рекомендувати лісогосподарським підприємствам району обмежити 

завантаження автотранспорту при перевезенні лісосировини та 

пиломатеріалів не більше 30 кубічних метрів на один автомобіль. 

3.  Верховинській районній державній адміністрації (О.Лютий) 

забезпечити виконання даного рішення. 

4. Верховинському відділенню поліції Головного Управління 

Національної поліції в Івано-Франківській області (Б.Сокол) вжити заходів 

по недопущенню руху автомобільного транспорту загальною масою більше 

44 тони на автодорогах державного значення і понад 24 тони на автодорогах 



місцевого значення та перевезення одним транспортним засобом більше 30 

кубічних метрів лісосировини. 

5. Контроль за виконанням  даного рішення покласти  на заступника 

голови  районної ради Івана Маківничука. 

Голова районної ради                                                         Іван Шкіндюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Дев’ята сесія) 

Р І Ш Е Н Н Я 

07 квітня 2017 року 

селище Верховина 

Про звернення районної ради 

щодо рентної плати за спеціальне 

використання лісових  

ресурсів 

Відповідно до частин 7, 8 статті 49 Закону України  «Про місцеве  

самоврядування  в Україні», районна рада  

вирішила : 

1. Схвалити текст звернення до Голови Верховної  Ради України  

Парубія А.В., Комітету Верховної Ради України з питань податкової та 

митної політики, народного депутата України Княжицького М.Л.,народного 

депутата України Солов’я Ю.І. щодо рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів ( додається). 
2. Надіслати рішення районної ради Надвірнянській, Коломийській, 

Косівській, Долинській, Рожнятівській районним радам Івано-Франківської 

області, Вижницькій, Путильській, Сторожинецькій районним радам 

Чернівецької області, Рахівській, Воловецькій, Міжгірській районним радам 

Закарпатської області, Сколівській, Турківській, Старосамбірській, 

Стрийській районним радам Львівської області, Асоціації органів місцевого 

самоврядування регіону Гуцульщини та Асоціації органів місцевого 

самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» з метою підтримки даного 

звернення. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 
 

Голова районної ради                     Іван Шкіндюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Голові Верховної Ради України 

А.Парубію 

Комітету Верховної Ради України з 

питань податкової та митної політики 

Народному депутату України  

М. Княжицькому 

Народному депутату України  

Ю. Солов’ю 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

щодо рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів 

 

Гірські райони Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської 

областей більше як на 60 відсотків вкриті лісами і з цим пов'язана століттями 

сформована господарська діяльність жителів цих районів. 

На території наших районів є великі бюджетоутворюючі підприємства 

державного та місцевого бюджетів - лісогосподарські підприємства, які проводять 

свою діяльність у сфері лісового господарства. Саме від їхньої діяльності залежить 

велика частка наповнення відповідних бюджетів та фінансового забезпечення 

територіальних громад. Так, від заготівлі деревини під час рубок проміжного 

користування підприємства лісового господарства сплачують рентну плату 

за спеціальне використання лісових ресурсів повністю до місцевих бюджетів тих 

громад, де проводиться заготівля лісової продукції. Однак, постановою КМУ від 

24.10.2016 №756 «Про внесення змін до постанов КМУ від 27.07.1995 №555 і від 

12.05.2007 №724» суттєво зменшено для лісогосподарських підприємств об'єми 

вибіркових і суцільних санітарних рубок проміжного користування. 

Крім цього за використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої 

в порядку рубок головного користування, лісові підприємства сплачують рентну 

плату за спеціальне використання лісових ресурсів до Державного та обласного 

бюджетів. Так, Бюджетним Кодексом України передбачено розщеплення рентної 

плати між Державним бюджетом України та обласним бюджетом,  відповідно по 50 

відсотків кожному. 

Ми, депутати Верховинської районної ради, вважаємо, що дана норма щодо 

спрямування рентної плати обласному бюджету є несправедливою, оскільки при 

заготівлі та транспортуванні лісогосподарської продукції безпосередню шкоду 



завдається прилеглим територіям важковаговими транспортними засобами, 

нищаться лісові та сільські дороги, не розвивається інфраструктура сільської 

місцевості, а тому пропонуємо виключити пункт 2 частини першої статті 66 

Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 №2456-VІ із змінами та доповненнями 

щодо розподілу рентної плати обласному бюджету, а даний відсоток коштів 

направити до бюджетів районних рад, на території яких проводиться 

господарська діяльність лісової галузі. 

Просимо Вас винести дане питання на розгляд сесії Верховної Ради України та 

внести зміни до Бюджетного Кодексу України. 

Прийняття даної пропозиції дозволить місцевим громадам мати додатковий 

дохід до місцевого бюджету, що значно поліпшить життя та добробут мешканців 

територіальних громад. 

Прийнято на дев’ятій сесії 

Верховинської районної ради VIІ 

демократичного скликання  

07 квітня 2017 року 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Дев’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 07 квітня 2017 року 
селище Верховина 

Про підтримку звернення Івано-

Франківської обласної ради щодо 

недопущення скасування мораторію на 

продаж земель сільськогосподарського 

призначення 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада 

вирішила: 

1. Підтримати звернення Івано-Франківської обласної ради щодо 

недопущення скасування мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення (додається). 

2. Надіслати аналогічне звернення депутатів Верховинської 

районної ради до Президента України П. Порошенка, Голови Верховної Ради 

України А. Парубія, Прем’єр-міністра України В. Гройсмана. 

3. Звернення опублікувати в газеті “Верховинські вісті”, розмістити 

на інтернет- сторінці районної ради та оприлюднити в інших засобах масової 

інформації району. 

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І. Маківничука. 
 

 

 

Голова районної ради                                                                 Іван Шкіндюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Президенту України  

П. Порошенку  

Голові Верховної Ради України  

А. Парубію  

Прем’єр-міністру України  

В. Гройсману  
ЗВЕРНЕННЯ 

Ми, депутати Верховинської районної ради, висловлюємо глибоке 

занепокоєння у зв’язку з внесенням групою народних депутатів України подання 

до Конституційного суду України щодо визнання неконституційним мораторію на 

продаж сільськогосподарських земель, який на вимогу селян був пролонгований 

Верховною Радою України на 2017 рік. Прибічники вільного продажу земель 

сільськогосподарського призначення нібито відстоюють ринкові цінності та право 

селян розпоряджатися власним майном. Проте справжні наміри поборників “ринку 

землі” – скупити за безцінь родючі чорноземи та перетворити селян на кріпаків. За 

умов гострого дефіциту ресурсів для обробітку землі, право на продаж земель 

сільськогосподарського призначення призведе до скуповування у селян паїв 

великими агрохолдингами і корпораціями, які вже на правах власності та оренди 

володіють мільйонами гектарів, утискають малі сільськогосподарські підприємства 

і сімейні ферми. 

Скасування з 1 січня 2017 року спеціального режиму оподаткування для 

сільськогосподарських товаровиробників призвело до занепаду та дефіциту коштів 

у фермерських господарствах. Якщо законопроект, який дозволяє продаж землі вже 

з 1 липня 2017 року, буде ухвалено, фермери та селяни будуть змушені розпродати 

за безцінь свої паї і піти в найми до “нових панів”. Відбудеться остаточне 

знищення малих сільськогосподарських підприємств, які в усьому цивілізованому 

світі є основою аграрного сектору економіки, що призведе до масового безробіття, 

вимушеної еміграції, занепаду сіл та селищ. На підставі вищевикладеного ми, 

депутати Верховинської районної ради, звертаємося з вимогою: 

- вжити правових заходів для недопущення скасування Конституційним судом 

України мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення в 2017 

році; 

- розробити дієвий законопроект “Про обіг земель сільськогосподарського 

призначення”, де передбачити практичні механізми формування в Україні 

прозорого і справедливого, конкурентного і ефективного ринку землі, який би 

стимулював розвиток вітчизняного фермерства, малого і середнього бізнесу в 

аграрній сфері. 

Прийнято на дев’ятій сесії 

Верховинської районної ради  

VIІ демократичного скликання  

07 квітня 2017 року 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Дев’ята сесія) 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 07 квітня 2017 року 

селище Верховина 

Про звернення районної ради 

щодо введення полонин в межі 

населених пунктів 

 

Відповідно до статті 43 Закону України  «Про місцеве  самоврядування  

в Україні», районна рада  

вирішила : 

1. Схвалити текст звернення до селищної та сільських рад щодо 

введення полонин в межі населених пунктів ( додається). 

2. Звернення опублікувати в газеті “Верховинські вісті”, розмістити на 

інтернет- сторінці районної ради та оприлюднити в інших засобах масової 

інформації району. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 
 

 

 

Голова районної ради                     Іван Шкіндюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Селищній та сільським радам 

 

 

 

Звернення 

 

Верховинський район площею 125426 гектарів - один з найбільших на 

території Івано-Франківської області. Незважаючи на це, насущною 

проблемою в районі залишається проблема випасу худоби. На території 

району є 9648 гектарів високогірних полонин. За межами населених пунктів 

перебувають землі сільськогосподарського призначення (полонини, 

пасовища) загальною площею 7,7 тисяч гектарів, які належать до державної 

власності. 

Відповідно до рішення постійної комісії районної ради з питань 

соціально-економічного розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, 

лісового, сільського і дорожнього господарства, комунальної власності, 

розвитку малого та середнього бізнесу, районна рада рекомендує сільським 

та селищній радам, на територіях яких знаходяться полонини, прийняти 

рішення про введення даних земель в межі населених пунктів, після чого 

звернутись до виконавця робіт (розробника проекту землеустрою меж 

населених пунктів Верховинського району) щодо включення цих земель в 

межі населених пунктів з подальшим затвердженням проекту землеустрою на 

пленарному засіданні районної ради. 

 

Прийнято на дев’ятій сесії 

Верховинської районної ради VIІ 

демократичного скликання  

07 квітня 2017 року 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


