
                                                                                                                                

               
 

       

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Сьома  сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 23 лютого 2017 року 

селище Верховина 

 

Про підсумки виконання  

районного бюджету  

за 2016 рік 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», районний бюджет по доходах загального фонду   виконано в сумі 

269224,9 тис. грн., що становить 100,4 відсотка до уточнених показників 

(уточнений  план – 267939,1 тис. грн.). 

Власних надходжень до загального фонду районного бюджету в 

звітному періоді надійшло в сумі 17782,4 тис. грн., що складає 136,7 відсотка 

до затвердженого плану на 2016 рік (затверджений план – 13006,5 тис. грн.), 

або перевиконання становить – 4775,9 тис. грн. та 110,1 відсотка до 

уточненого плану (уточнений план - 16145,8 тис. грн.) і перевиконання 

склало - 1636,6 тис. грн.. 

Спеціальний фонд районного бюджету забезпечено на 103,6 відсотка  

(при уточненому плані 5125,1 тис. грн., фактично надійшло до районного 

бюджету – 5310,4 тис. грн.). 

Базової дотації з державного бюджету надійшло в сумі 9609,7 тис. грн., 

стабілізаційної дотації - 5000,0 тис. грн., що становить 100 відсотків  до 

уточненого річного плану. 

Районний бюджет  за 2016 рік по видатках  виконано  на  99,6 відсотків 

(при уточненому  плані – 281291,7 тис. грн.,  використано –   280111,1 тис. 

грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 99,6 відсотка  (при  уточненому 

плані – 267314,4 тис. грн., фактично використано – 266248,3 тис. грн.) та 

спеціальний фонд  - на 99,2 відсотки (при уточненому  плані – 13977,3 тис. 

грн., фактично використано – 13862,8 тис. грн.). 

 У порівнянні з минулим роком обсяг видатків збільшився у цілому на 

40718,4 тис. грн., або на 17,0 відсотків.  

В сумі асигнувань загального фонду районного бюджету видатки на 

освіту складають 36,7 відсотка від обсягу бюджету, або 97675,6 тис. грн., 

 



охорону здоров»я – 10,0 відсотка  (26496,0 тис. грн.), соціальний захист та 

соціальне забезпечення – 47,1 відсотки (125509,9 тис. грн.), культуру – 2,8 

відсотки (7357,0 тис. грн.).  

       Виходячи з вищенаведеного, районна рада  

                                               

вирішила: 

 

          1.Інформацію фінансового управління райдержадміністрації про 

підсумки виконання районного бюджету  за  2016 рік  взяти до уваги 

(додається). 
 

2. Затвердити : 

- звіт про виконання районного бюджету за  2016 рік  (додаток 1); 

- перелік розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з якими виділено 

кошти з резервного фонду районного бюджету за 2016 рік ( додаток 2). 
 

3. Керівникам бюджетних установ, сільським і селищному головам 

вжити заходів щодо дотримання штатно - кошторисної дисципліни, 

раціонального використання бюджетних коштів, мобілізації дохідних джерел 

до загального та  спеціального фондів бюджету з метою забезпечення 

планових річних показників. 
 

          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                 Іван Шкіндюк 
 



 

Довідка 

про виконання бюджету району  

та районного бюджету 

за 2016 рік 

 

 

Зведений бюджет  району за  2016 рік по доходах  виконано  на 102,1  

відсотка (при уточненому  плані – 293560,7 тис. грн., фактично надійшло до 

бюджету  району –  299937,7 тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 

101,0 відсотка  (при  уточненому плані – 283072,3 тис. грн., фактично 

надійшло – 286036,2 тис. грн.) та спеціальний фонд  - на 470,7 відсотка (при 

уточненому  плані –  2952,9 тис. грн., фактично надійшло – 13901,5 тис. грн.). 

 

Виконання власних  доходів загального фонду бюджету  району за 2016 

рік становить 31828,4 тис.грн., що складає 143,9 відсотка до затвердженого 

плану (затверджений план – 22121,9 тис.грн.) та 111,7 відсотка до уточненого 

плану на звітний період (уточнений план – 28491,6 тис.грн.), або 

перевиконання до уточненого плану бюджету району складає 3336,8  тис.грн.  

 

В порівнянні з  надходженнями за 2015 рік , надходження зросли на 

10826,1 тис. грн., або  приріст складає 51,5 відсотка.  

 

Як свідчить динаміка надходжень до загального фонду бюджету 

Верховинського району (податкові та неподаткові надходження) найбільш 

вагомим дохідним джерелом бюджету  району є податок з доходів фізичних 

осіб, за рахунок якого сформовано 55,6 відсотка ресурсів загального фонду. 

Обсяги цього податку проти відповідного показника минулого року зросли 

на 5806,6 тис. грн. (з 11915,7 тис. грн. до 17722,3 тис. грн.).   По інших 

платежах: у порівнянні з 2015 роком збільшились надходження від плати за 

землю – на 111,2 тис. грн., рентної плати  за спеціальне використання  

лісових ресурсів – на 995 тис. грн.,  єдиного податку – на 941,8 тис. грн. та 

плати за надання адміністративних послуг - 108,1 тис. грн.. 



 

Динаміка власних  фактичних надходжень дохідної частини 

загального фонду бюджету району  за 2014, 2015 та 2016 роки  

(в умовах 2016 року)  

              тис. грн. 

 

  
 

 

З джерел, які формують спеціальний фонд бюджету району,необхідно 

відмітити зростання власних  надходжень  бюджетних установ на 1418,8 тис. 

грн. (при затвердженому плані 1089,4 тис. грн. фактично надійшло до 

бюджету району - 2508,2 тис.грн.). Основними джерелами надходжень  по 

установах освіти району являється батьківська плата за харчування  учнів у 

ДНЗ та НВК, якої  за рік сплачено в сумі 1059,0 тис. грн., по установах 

охорони здоров»я плата за послуги – 189,8 тис. грн., по установах культури 

батьківська плата за навчання дітей у дитячій школі мистецтв - 98,0 тис.  

 

В звітному періоді не забезпечили виконання запланованих 

надходжень по власних доходах  сім сільських рад: В.Ясенівська (виконано 

на 95,2 відсотка), Гринявська ( на 84,8 відсотка), Криворівнянська (93,3 

відсотка), Перехресненська (97,1 відсотка), Стебнівська (79,4 відсотка), 

Устеріківська (92,3 відсотка) і Хороцівська (99,5 відсотка).  



Рівень виконання  місцевими радами планових показників  за 2016 

рік по власних надходженнях  наведено нижче: 

                                                                                                            (відс.) 
 

  

 

Базової дотації   з державного бюджету надійшло в сумі 9609,7 тис. 

грн., стабілізаційної дотації - 5000,0 тис. грн.,що становить 100 відсотків  до 

уточненого річного плану. 

Субвенцій з державного та обласного бюджетів надійшло до загального 

фонду бюджету району –  241608,1 тис. грн. і  становить 99,8 відсотка  до  

уточненого плану (242002,9 тис. грн.). 



Районний бюджет по доходах загального фонду   виконано в сумі 

269224,9 тис. грн., що становить 100,4 відсотка до уточнених показників 

(уточнений  план – 267939,1 тис. грн.). 

Власних надходжень до загального фонду районного бюджету в 

звітному періоді надійшло в сумі 17782,4 тис.грн., що складає 136,7 відсотка 

до затвердженого плану на 2016 рік (затверджений план – 13006,5 тис.грн.), 

або перевиконання становить – 4775,9 тис.грн. та 110,1 відсотка до 

уточненого плану (уточнений план- 16145,8 тис. грн.) і перевиконання 

склало- 1636,6 тис. грн.. 

Спеціальний фонд районного бюджету забезпечено на 103,6 відсотка         

(при уточненому плані 5125,1тис. грн.,фактично надійшло до районного 

бюджету – 5310,4тис. грн.). 

           Податковий борг станом на 01.01.2017 року до загального та 

спеціального фондів місцевого бюджету склав 997,7 тис.грн.  В розрізі 

платежів: по податку  на доходи фізичних осіб – 80,5 тис. грн.,  по податку на 

прибуток- 50,4 тис. грн., по платі за землю – 537,6 тис. грн.(найбільше 

підприємство - боржник  ТзОВ «Верховинська лісова компанія», борг якого 

становить 177,1 тис. грн.), єдиному податку – 118,8 тис. грн., інших 

надходженнях – 210,4тис. грн. 

За 2016 рік видатки бюджету району склали   293926,9 тис. грн., з  

них видатки загального фонду  - 274920,9 тис. грн., спеціального – 19006,0 

тис. грн.  

В порівнянні з 2015 роком обсяг видатків збільшився у цілому на 

43623,3 тис. грн. (на 17,4 відсотка).  

В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 35,5 

відсотка від обсягу бюджету, або 97675,6 тис. грн., охорону здоров’я – 9,6 

відсотків  ( 26496,0 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 

46,0 відсотка (126579,0 тис. грн.), культуру – 2,7 відсотка (7413,7 тис. грн.).  

По відношенню до видатків минулого 2015 року вони зросли: по 

освіті на 10,1 відсотка (8969,0 тис. грн.), охороні здоров»я – 9,7 відсотка 

(2339,4 тис. грн.).соціальному захисту та соціальному забезпеченню – 19,1 

відсотка (20320,4 тис. грн.), культурі – 7,3 відсотка (501,9 тис. грн.). 

У ході виконання бюджету району першочергова увага приділялась 

фінансуванню захищених статей бюджету, зокрема, на заробітну плату 

працівників бюджетних установ з нарахуваннями із загального фонду 

використано 125294,1 тис. грн., на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв – 6171,3 тис. грн., на трансферти населенню – 124659,5 тис. грн., 

на медикаменти – 747,9 тис. грн., на продукти харчування – 2194,4 тис. грн. 

Районний бюджет  за 2016 рік по видатках  виконано  на  99,6 відсотків 

(при уточненому  плані – 281291,7 тис. грн.,  використано –   280111,1 тис. 

грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 99,6 відсотка  (при  уточненому 

плані  

– 267314,4 тис. грн., фактично використано – 266248,3 тис. грн.) та 

спеціальний фонд  - на 99,2 відсотків (при уточненому  плані –  13977,3 тис. 

грн., фактично використано – 13862,8 тис. грн.). 



 У порівнянні з минулим роком обсяг видатків збільшився у цілому на 

40718,4 тис. грн., або на 17,0 відсотків.  

В сумі асигнувань загального фонду районного бюджету видатки на 

освіту складають 36,7 відсотка від обсягу бюджету, або 97675,6 тис. грн., 

охорону здоров»я – 10,0 відсотка  (26496,0 тис. грн.), соціальний захист та 

соціальне забезпечення – 47,1 відсотки (125509,9 тис. грн.), культуру – 2,8 

відсотки (7357,0 тис. грн.).  

 

 

Динаміка видатків загального фонду бюджету Верховинського району 

на галузі соціально-культурної сфери 

за 2014, 2015 та 2016 роки 

                                                                                                      

    тис. грн. 
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Структура видатків загального фонду бюджету  Верховинського району 

за 2016 рік 

тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної 

сфери  станом на  1 січня 2017 року складає 40,9 тис. грн.. Зазначена 

заборгованість склалась по Гринявському, Стебнівському та Устеріківському 

сільських бюджетах. По Перехресненській сільській раді склалась 

заборгованість по зарплаті, яка не забезпечена кошторисними призначеннями 

у сумі 84,5 тис. грн.. Заборгованості за спожиті бюджетними установами 

тепло-енергоносії станом на 1 січня 2017 року немає. 

Фінансове управління райдержадміністрації здійснює щомісячний 

моніторинг виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 

13.04.2016 р. № 117 «Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів 

району, дотримання жорсткого режиму економії та посилення фінансово-

бюджетної дисципліни на 2016 рік» в частині виконання заходів щодо 

збалансування місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел 

надходжень, економного й раціонального використання коштів та посилення 

фінансово - бюджетної дисципліни. 

Відповідно до додатку 2 зазначеного розпорядження заплановані 

додаткові надходження у 2016 році в сумі 440,8 тис. грн. та економія 

бюджетних коштів у сумі 1798,7 тис. грн..  

За рахунок  вжитих заходів відповідними службами району  за 2016 рік 

до бюджету району додатково мобілізовано 280,0 тис. грн.. власних 

надходжень.  

Заробітна плата; 

125294,1; 45,6%

Трансферти 

населенню;124659,

5; 45,3%

Інші видатки;

15853,7; 5,8%

Оплата компослуг 

та енергоносіїв;

6171,3; 2,2%

Медикаменти; 747,9; 

0,3%

Продукти 

харчування; 2194,4; 

0,8%



 

З початку року бюджетними установами району за рахунок  не 

заповнення вакантних посад, обмеження виплат стимулюючого характеру,  

надання відпусток без збереження заробітної плати, удосконалення мережі 

бюджетних установ зекономлено бюджетних коштів у сумі 1768,7 тис. грн.   

Бюджетними установами району розроблено заходи з 

енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 30,0 тис.грн. та укладено договори  

за кожним видом енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами, у 

межах  установлених відповідним розпорядником бюджетних коштів 

обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням економії коштів. Сума 

економії по тепло-енергоносіях за 12 місяців 2016 року склала  30,0 тис. грн. 

За рахунок вільного залишку коштів спрямовано на оплату праці 

працівників бюджетних установ кошти в сумі  175,4 тис. грн., оплату 

теплоенергоносіїв – 15,0 тис. грн..  

За рахунок додатково одержаних доходів на зарплату направлено 

2322,9 тис.грн., на енергоносії – 9,1 тис.грн..  

За рахунок перерозподілу не першочергових видатків на заробітну 

плату додатково спрямовано кошти в сумі 2961,0 тис. грн., на оплату енерго-

носіїв – 70,3 тис. грн.. 

 

 

Начальник  

фінансового   управління                                        Всеволод Ватаманюк 

 



Додаток 1 

до рішення районної 

ради 

від  23 лютого 2017 року 
 

Звіт 

про виконання районного бюджету  

за  2016 рік  
                                                                                                                                          (тис. грн.) 

Код  

платежу 

                 

                    

Найменування доходів 

Затверджено 

на  2016 рік з 

урахуванням 

змін 

Виконано 

за  2016 рік 

 Загальний фонд   

11010000 Податок  та збір на доходи  фізичних осіб 16100,5 17722,3 

11020200 Податок на прибуток підприємств і організацій , 

що належать до комунальної власності 

10,9 10,9 

21010000 Частина чистого прибутку, що вилучається до 

бюджету 

6,7  7,7 

22010000 

 

Плата за надання адмінпослуг  8,4 

22020000 Плата за утримання дітей у школі- інтернаті 9,4 14,7 

22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів 

та іншого майна, що знаходиться у комунальній 

власності 

16,7 16,7 

24060300 Інші надходження  1,6 1,6 

 Разом  власних доходів 16145,8 17782,4 

41020100 Базова дотація 9609,7 9609,7 

 Стабілізаційна дотація  5000,0 5000,0 

41030000 Субвенції  з державного та обласного бюджетів  237183,6 236832,8 

 Разом доходів загального фонду 267939,1 269224,9 

 

21110000 
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

Надходження від відшкодування  втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва 

 

 

0 

 

 

2,2 

25000000 Власні надходження бюджетних установ 995,0 1357,0 

50110000 Цільові фонди, утворені органами місцевого 

самоврядування  

 3,2 

41035000 Інші субвенції  з державного та обласного 

бюджетів 

4130,1 3948,0 

 Разом доходів спеціального фонду 5125,1 

 
5310,4 



 Всього доходів загального і спеціального 

фондів  

 

273064,2 

274535,3 

Код 

функціо

нальної 

класифі

кації 

видатків 

Найменування видатків Затверджено  

на  2016 рік з 

урахуванням 

змін 

Виконано 

за  2016 рік 

 

 Загальний фонд   

010000 Державне управління 1983,1 1868,6 

070000 Освіта 98013,5 97675,6 

080000 Охорона здоров'я 26584,8 26496,0 

090000 Соцзахист та соцзабезпечення 126839,9 126509,9 

110000 Культура і мистецтво 7374,7 7357,0 

120000 Засоби масової інформації 894,0 894,0 

130000 Фізкультура і спорт 1225,5 1221,9 

160000 Сільське господарство 5,0 3,0 

210000 Запобігання виникнення надзвичайних 

ситуацій 

96,5 96,3 

250000 Видатки не віднесені до основних груп 4297,4 4126,0 

 Всього видатків загального фонду 267314,4 266248,3 

 Спеціальний фонд   

010000 Державне управління 45,0 41,1 

070000 Освіта 2714,6 2452,5 

080000 Охорона здоров'я 601,4 609,8 

090000 Соцзахист населення 58,0 506,7 

110000 Культура і мистецтво            215,0 201,0 

130000 Фізична культура і спорт 30,0 56,8 

150000 Будівництво 4729,1 4663,3 

170000 Транспотр ідорожнє господарство 900,0 895,1 

240000 Цільові фонди 1856,0 1710,8 

250000 Видатки не віднесені до основних груп 2828,2 2725,7 

 Всього видатків спеціального фонду 13977,3 13862,8 

 Разом видатків загального і спеціального 

фондів 

281291,7 280111,1 

 

Начальник  

фінансового управління       Всеволод  Ватаманюк 



 

                                                                                                 Додаток  2 

 до рішення районної ради 

 від 23 лютого 2017 

року                                             

 

ПЕРЕЛІК 

розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з якими виділено 

кошти з резервного фонду районного бюджету за 2016 рік 
 

№ 

п/п 

 

 

Назва установи, 

якій виділено 

кошти 

Дата і номер  

розпоряджен

ня 

 

 

Сума (грн.) 

 

Назва заходів, на які 

направлено кошти 

Згідно 

розпоряд

же ння 

Фактич 

но 

профі- 

нанкова-

но 

1. Районна 

державна 

адміністрація 

19.02.2016р.  

№54 

15000 15000 Матеріальна допомога:  

-жителю села Топільче 

Сав'юку Ф.І. на часткове 

відшкодування збитків, 

завданих пожежею- 5000 грн.; 

- жительці с-ща Верховина 

Кубайчук Г.І. на відбудову 

житлового будинку, 

знищеного внаслідок пожежі – 

5000 грн.; 

- жителю с-ща Верховина, 

присілок Підмагора Гаджуку 

Д.Д. на відбудову житлового 

будинку, знищеного внаслідок 

пожежі – 5000 грн. 

2. Районна 

державна 

адміністрація 

30.03.2016р. 

№99 

3000 3000 Матеріальна допомога:  

-жительці с. Устеріки 

Танасійчук П.Т. на часткове 

відшкодування збитків, 

завданих пожежею – 2000 

грн.;   

- жителю с. Довгопілля 

Тимофійчуку І.М.на відбудову 

господарського комплексу, 

знищеного внаслідок пожежі - 

1000 грн.; 

 

3. Районна 

державна 

адміністрація 

23.05.2016р. 

№160 

9000 9000 Матеріальна допомога:  

-жительці с. Зелене Мицканюк 

Г.І. на часткове 

відшкодування збитків, 



завданих пожежею – 2000 

грн.;   

- жителю с. Замагора 

Максим’юку Ю.Д. на 

відбудову господарської 

будівлі, знищеної внаслідок 

пожежі в сумі 2,0 тис.грн.; 

 -жителю с-ща Верховина, 

Скоматчуку І.В. на відбудову 

житлового будинку, 

пошкодженого внаслідок 

пожежі – 2000 грн; 

-  жительці с. Буковець, 

присілок Черетів Гридзин Л.В. 

на відновлення житлового 

будинку, знищеного пожежею 

– 3000 грн. 

 

4. Районна 

державна 

адміністрація 

11.07.2016р. 

№222 

8000 8000 Фінансування заходів по 

проведенню робіт з ліквідації 

зсуву та відновлення 

дорожнього полотна на 

ділянці автомобільної дороги 

Ільц-Буркут  

5. Районна 

державна 

адміністрація 

25.08.2016р. 

№276 

18500 18500 Фінансування заходів по 

проведенню робіт з ліквідації 

наслідків стихії від 22.08.2016 

року на ділянках 

автомобільних доріг Гринява –

Голошино, Устеріки –

Пробійнівка  

6. Районна 

державна 

адміністрація 

25.08.2016р. 

№278 

26500 26500 Матеріальна допомога:  

-жителю с. Зелене Мартищуку 

В.М. на відновлення 

житлового будинку, 

знищеного пожежею- 3000 

грн.;  

- жительці с. Хороцево 

Шпитко Н.М. на відновлення 

господарського комплексу та 

ремонту житлового будинку, 

який було знищено та 

пошкоджено пожежею – 2000 

грн.; 

 -жительці с. Гринява 

Несторук П.В. на відновлення 

господарської будівлі, 

знищеної пожежею – 2000 



грн.; 

-  жителю с. Полянки Мегедин 

М.Ю. на відновлення 

господарського комплексу, 

знищеного пожежею – 2000 

грн.; 

 - жителю с. Хороцево 

Михайлюку В.В.  на 

відновлення житлового 

будинку та господарського 

комплексу, який було 

пошкоджено та знищено 

пожежею – 2000 грн.; 

- жительці смт. Верховина 

Палійчук Г.В. на відновлення 

літньої кухні, пошкодженої 

пожежею – 2000 грн.; 

- жительці с. Голошино 

Петриняк Г.М. на ліквідацію 

наслідків стихії, яка відбулася 

22.08.2016р. – 3000 грн.; 

- жителю с. Голошино 

Петриняку М.Д. на ліквідацію 

наслідків стихії, яка відбулася 

22.08.2016р. – 3000 грн.; 

- жителю с. Голошино Репелі 

О.М. . на ліквідацію наслідків 

стихії, яка відбулася 

22.08.2016р. – 2500 грн.; 

- жителю с. Голошино Репелі 

М.І. на ліквідацію наслідків 

стихії, яка відбулася 

22.08.2016р. – 2500 грн.; 

- жительці с. Голошино Репелі 

Н.М. на ліквідацію наслідків 

стихії, яка відбулася 

22.08.2016р. – 2500 грн. 

7 Районна 

державна 

адміністрація 

20.10.2016р. 

№346 

11000 11000 Матеріальна допомога:  

-жительці с. Ільці Магнич Л.Д. 

на відновлення господарської 

будівлі, знищеної пожежею- 

2000 грн.;  

- жительці с. Дземброня 

Палійчук Г.В. на відновлення 

літньої кухні, знищеної  

пожежею – 2000 грн.; 

 -жительці с. Голови Тинкалюк 

М.М. на відновлення 



житлового будинку, 

знищеного пожежею – 5000 

грн.; 

-  жителю с. Стебні Чипелюку 

Д.Ю. на відновлення 

житлового будинку та 

господарського комплексу, 

пошкоджених пожежею – 2000 

грн.; 

  

8 Районна 

державна 

адміністрація 

22.12.2016р. 

№417 

12000 12000 Матеріальна допомога:  

-жителю с. Вигода Сінітовичу 

Д.Ф. на відновлення літньої 

кухні, пошкодженої пожежею- 

2000 грн.;  

- жительці с. В.Ясенів Ілюк 

М.І. на відновлення літньої 

кухні, знищеної  пожежею та 

житлового будинку, 

пошкодженого пожежею– 

2000 грн.; 

 -жителю с. Красноїлля 

Мартищуку І.П. на 

відновлення господарської 

будівлі,пошкодженої 

пожежею – 2000 грн.; 

-  жительці с. Пробійна 

Гаврищук К.І. на відновлення 

житлового будинку, 

знищеного пожежею – 3000 

грн; 

-жительці с.Кривопілля 

Коніщук Г.В. на відновлення 

житлового будинку та 

господарської будівлі, 

знищених пожежею – 3000 

грн. 

 

Всього спрямовано  103000 (сто три) тисячі гривень. 
 

 

Начальник фінансового  

управління         Всеволод Ватаманюк                                



          

               
 

       

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Сьома  сесія) 
       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 23 лютого  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 р. «Про районний бюджет на 2017 рік», статтею 

25 Закону України «Про освіту», рішеннями Красницької сільської ради від 

09.02.2017 р., Зеленської сільської ради від 31.01.2017 р., Пробійнівської 

сільської ради від 15.02.2017 року, Ільцівської сільської ради від 26.01.2017 

р., Бистрецької сільської ради від 24.01.2017 р., Верховинської селищної ради 

від 03.02.2017 р. «Про передачу трансфертів районному бюджету»,  

постановою КМУ від 30.11.2016 р. № 875 «Про внесення змін до Порядку 

складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 

кошторисів бюджетних установ», постановою КМУ від 23 січня 2015 р. № 

11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам» та враховуючи рішення постійної комісії районної ради 

з питань бюджету, фінансів і податків від 03.02.2017 р. №  43, від 22.02.2017 

року № 44 та висновок відділу фінансів соціально-культурної сфери 

департаменту фінансів обласної державної адміністрації за результатами 

затвердження показників Верховинського районного бюджету, районна  рада  

 

вирішила: 
 

        1. 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 

КПКВМБ 7618800 КЕКВ 3220 для проведення співфінансування   проектів та 

програм розвитку місцевого самоврядування наступних сільських рад: 

Замагорівської – 10000 гривень, Красноїльської – 35000 гривень, 

Криворівнянської – 15000 гривень, Перехресненської – 46000 гривень,  

 



Голівської – 15000 гривень, Довгопільської – 10000 гривень, Красницької – 

15000 гривень та Стебнівської сільської ради – 45000 гривень, передавши їх 

до спеціального фонду (бюджету розвитку). 

     2. Збільшити обсяг дохідної частини районного бюджету за кодом доходів 

41035000 «Інші субвенції» в сумі 109660 гривень, врахувавши міжбюджетні 

трансферти з наступних сільських  бюджетів: 

 - Красницької  сільської ради  -  9720 гривень; 

 - Зеленської сільської ради - 13440 гривень; 

 -  Пробійнівської сільської ради -26200 гривень; 

 - Ільцівська сільська рада – 24300 гривень; 

 - Бистрецька сільська рада – 13000 гривень; 

 - Верховинська селищна рада -  23000 гривень; 

Укласти договори між Верховинською районною радою та 

Красницькою, Зеленською, Пробійнівською, Ільцівською, Бистрецькою 

сільськими і Верховинською селищною радами про передачу міжбюджетних 

трансфертів.     

3. Збільшити обсяг видатків  головного розпорядника коштів 

районного бюджету - відділу освіти районної державної адміністрації за 

КПКВМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами» КЕКВ 2230 – 94660 гривень на здійснення 

харчування  учнів у Красницькій ЗОШ – І-ІІ ступенів на суму 9720 гривень, 

Зеленській ЗОШ І-П ступенів на суму 13440 гривень,  Пробійнівській ЗОШ І-

П ступенів на суму 11200 гривень, Ільцівській ЗОШ І-Ш ступенів та 

Великоходацькій ЗОШ І-П ступенів в сумі 24300 гривень, Бистрецької ЗОШ 

І-П ступенів в сумі 13000 гривень, Верховинської ЗОШ І-Ш ступенів в сумі 

23000 гривень, за КПКВМБ 1011010 КЕКВ 2210 - 15000 гривень на 

придбання обладнання та інвентаря для дитячого садочка «Святого 

Миколая». 

4. Внести зміни до кошторисних призначень головного розпорядника 

коштів районного бюджету – районної державної адміністрації за КПКВМБ 

0322010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», 

КПКВМБ 0322120 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню», 

КПКВМБ 0322150 «Первинна медико-санітарна допомога населенню», 

КПКВМБ 0322220 «Інші заходи в галузі охорони здоров’я», КПКВМБ 

0332212 «Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом», 

КПКВМБ 0332213 «Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-

інфекції/СНІДу», КПКВМБ 0332214 «Забезпечення централізованих заходів з 

лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет», КПКВМБ 0332215 

«Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих» зменшивши 

призначення за всіма КЕКВ та відповідно збільшивши їх за КЕКВ 2282. 

 5. Зменшити планові призначення по головному розпоряднику 

бюджетних коштів - фінансовому управлінню районної державної 

адміністрації за КПКВК 7618106 КЕКВ 4113 в сумі 15000 гривень по 

загальному фонду та 23000 гривень по спеціальному фонду районного 

бюджету, передбачені на реалізацію заходів «Районної програми підтримки 



індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-

побутових умов сільського населення "Власний дім" на 2017-2021 роки та 

відповідно збільшити їх по головному розпоряднику коштів районного 

бюджету – районній державній адміністрації за КПКВ 0318106 КЕКВК 4113. 

6. Перепланувати планові призначення по головному розпоряднику 

бюджетних коштів - районній державній адміністрації, а саме: 

          - зменшити бюджетні призначення по КПКВК 0318600  КЕКВ 2210 в 

сумі 80000 гривень, передбачені на реалізацію заходів «Цільової програми 

фінансування мобілізаційних заходів та територіальної оборони у 

Верховинському районі на 2017 рік»  та відповідно збільшити їх по КПКВК 

0318370 КЕКВ 2620; 

        -  зменшити бюджетні призначення по КПКВК 0318370 КЕКВ 2620 в 

сумі 50000 гривень, передбачені на реалізацію заходів «Програми 

підвищення ефективності державного управління народногосподарським 

комплексом району на 2017 рік» та відповідно збільшити їх по КПКВК 

0318050 КЕКВ 3110, передавши зазначені призначення до спеціального 

фонду (бюджету розвитку) районного бюджету; 

       - зменшити бюджетні призначення по КПКВК 0318370  КЕКВ 2620 в 

сумі 50000 гривень, передбачені на реалізацію заходів «Районної програми 

приписки, призову на строкову службу та прийняття на військову службу за 

контрактом на 2017 рік» та відповідно збільшити їх по КПКВК 0318600 

КЕКВ 2210 в сумі 45000 гривень та по КПКВК 0318600 КЕКВ 2220 – 5000 

гривень. 

7. 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. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію 

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

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                   Іван Шкіндюк 



                                                                                                                           

               
 

       

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Сьома  сесія) 
       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 23 лютого 2017 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради  

 

 

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада 

 

вирішила: 

 

 

1. Схвалити звернення районної ради до Кабінету Міністрів України, 

Міністерства охорони здоров’я України,  Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації,  Івано-Франківської обласної ради, департаменту 

охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА щодо виділення необхідних 

коштів для фінансування медичної галузі району на придбання медичного 

обладнання та покращення діагностики і лікування соціальних 

захворювань. 

 

2. Звернення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті» та 

оприлюднити на веб-сайті районної ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної 

ради І.Маківничука. 

 

 

 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 

 



Кабінету Міністрів України 

 

Міністерство охорони здоров’я 

 

Івано-Франківській обласній   

державній адміністрації 

 

      Івано-Франківській обласній раді 

 

      Департаменту охорони здоров’я  

       Івано-Франківської ОДА 
 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

Ми, депутати Верховинської районної ради Івано-Франківської області, 

звертаємося до Вас з проханням про виділення необхідних коштів для 

фінансування медичної галузі району. Верховинський район розташований у 

гірській місцевості Івано-Франківської області на віддалі 120 км. від 

обласного центру  на висоті 620-640, а окремі населені пункти розташовані 

на висоті 800-1000 і більше метрів над рівнем моря, густота населення якого 

становить 24,3 осіб/км. кв., загальна кількість населення району на 01.02.2017 

року становить 30529 жителів.  

 

Звертаємо Вашу увагу на те, що у поліклінічному відділенні 

Верховинської центральної районної лікарні,  вийшли з ладу флюорограф та 

рентген-апарат, який працює з 1983 року. Наявний фінансовий ресурс 

Верховинського району не забезпечує мінімальні потреби на захищені статті 

видатків та немає можливості придбання нового повноформатного 

рентгенодіагностичного обладнання,  для проведення рентгенофлюорографії 

грудної клітки з метою виявлення на ранній стадії туберкульозу, 

онкологічних та інших захворювань. На даний час  відмічається ріст 

захворюваності жителів району на туберкульоз та онкопатології в два рази, 

які на жаль із-за відсутності належного обладнання  виявляються в пізніх та 

запущених стадіях. Як в цілому по Україні так і по району на протязі 

багатьох років залишається високий показник первинної захворюваності на 

серцево-судинні захворювання (інфаркти, інсульти та ін.) молодого 

працездатного населення. 

 

Тому, просимо Вас посприяти в придбанні вкрай необхідного 

медичного обладнання для покращення діагностики та лікування соціальних 

захворювань: 

- рентгендіагностичного комплексу, який забезпечить повноцінну 

профілактику та діагностику. 



А також для надання якісних медичних послуг: 

- гастроінтестинального фіброскопу; 

- ендоскопічне обладнання (лапароскопічна стійка); 

 

Для покращення роботи екстреної швидкої медичної допомоги у 

Верховинському районі потрібно: 

- відкриття лікарських бригад (дореєструвати посади лікаря екстреної 

медичної допомоги); 

- відкриття пункту базування бригади Верховинського відділення екстреної 

медичної допомоги в селі Зелене; 

- придбання високопрохідних автомобілів з метою вчасної доставки хворих, 

враховуючи нормативи доїзду до місця виклику, медобладнання 

(дефібрилятори, кардіографи). 

 

Сподіваємося на Вашу підтримку і допомогу. 

 

 

 

 Прийнято на VІІ  сесії районної ради  

 VІІ демократичного скликання  

      від 23 лютого 2017 року 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 
Сьоме демократичне скликання 

(Сьома сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 23  лютого 2017 року 
 

Про дозвіл відділу освіти районної 

державної адміністрації  на звільнення 

від оплати за харчування дітей 

у дошкільних навчальних  

закладах  в 2017 році 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», законів України «Дошкільну освіту», «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» від 24.12.2015 року №911,  наказу Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження Порядку встановлення оплати для 

батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та 

інтернатних  навчальних закладах» від 21.11.2002 року № 667,  розглянувши 

лист  районної державної адміністрації від 20.01.2017 року № 19/01-12/27 

щодо надання пільг в оплаті за харчування дітям в дошкільних навчальних 

закладах, враховуючи пропозиції постійних комісій районної ради з питань 

бюджету, фінансів і податків та з гуманітарних питань: освіти, культури, 

молодіжної політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів 

масової інформації, районна рада  
 

 

вирішила : 

 

1. Дозволити відділу освіти Верховинської райдержадміністрації 

(В.Гуцуляк) впродовж  2017 року  в межах кошторисних призначень   

звільняти від оплати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах з 

сімей пільгових категорій відповідно до поданих документів :  

        1.1. Забезпечити безкоштовне харчування в дошкільних навчальних 

закладах  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-

інвалідів, дітей з сімей учасників  АТО, дітей,  батьки яких загинули в АТО 

та дітей з сімей переселенців з тимчасово окупованих територій України; 

 



        1.2. Встановити пільгову знижку до 50 відсотків (від встановленої 

вартості харчування однієї дитини в день в розмірі 12 грн.) оплати за 

харчування дітей в дошкільних навчальних закладах району  для 

багатодітних,  малозабезпечених сімей та сімей, у яких сукупний дохід на 

кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня 

прожиткового мінімуму встановленого законом про Державний бюджет 

України на 2017 рік, а також  сімей, що проживають в нужденних умовах або 

опинились в скрутних життєвих обставинах внаслідок нанесених збитків 

(втрати житла, майна та інше)  під час надзвичайних ситуацій (пожежа, 

повінь,  буревій). 

        2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради  з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної 

політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової 

інформації (О.Чубатько). 

 

 

 

 Голова районної ради                                                             Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                            

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 
Сьоме демократичне скликання 

(Сьома сесія) 
Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 23 лютого 2017 року 

селище Верховина 

 

Про  звільнення від оплати 

за перебування у Верховинській  

ЗОШ –  інтернат І-ІІІ ступенів 

 

У відповідності до статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  керуючись наказом Міністерства освіти і науки  

України від 21 листопада 2002 року  № 667 «Про затвердження Порядку 

встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 

комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»,  пунктом 3 

наказу Міністерства освіти і науки України  від 02 серпня 2002 року № 1243 

«Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних 

закладів»,   розглянувши листи голови райдержадміністрації  від 10 лютого 

2017 року   щодо звільнення від оплати за перебування у Верховинській 

ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів у  2016-2017 навчальному році учениці 6 класу 

Букатки Марії Мирославівни 2004 року народження  і учня 3 класу Букатки 

Юрія Мирославовича 2007 року  народження  та враховуючи рекомендації 

постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів і податків  та з  

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

національного і духовного розвитку та засобів масової інформації,  районна 

рада 
 

                                              вирішила: 

 1. Звільнити Букатку Галину Іванівну 1968 року народження, жительку 

селища Верховина, вулиця М. Грушевського, 21 від оплати за перебування її 

дітей Букатки Марії, учениці 6 класу та Букатки Юрія, учня 3 класу у 

Верховинській ЗОШ – інтернат І-ІІІ ступенів з 23 лютого 2017 року по 29 

травня 2017 року. 

        2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради  з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної 

політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової 

інформації (О.Чубатько). 

 Голова районної ради                                                             Іван Шкіндюк 

 



                                                                                                                                                                                                               

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 
Сьоме демократичне скликання 

(Сьома сесія) 
 

                                  Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 23 лютого 2017 року 

селище Верховина 

  

Про оплату за навчання  

дітей у Верховинській 

дитячій школі мистецтв 

 

                                

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

 Україні», Закону України «Про позашкільну освіту», пункту 1 постанови 

Кабінету Міністрів України від 25.03.97 № 260 «Про встановлення розміру 

плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», пункту 

6.4  Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний 

заклад (школу естетичного виховання), затвердженого наказом Міністерства 

культури і мистецтв України від 06.08.2001 № 523 «Про затвердження 

Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад 

(школу естетичного виховання)», розглянувши лист відділу культури і 

мистецтв районної державної адміністрації від 27.01.2017 року   № 03/01-5/23 

щодо оплати за навчання дітей у Верховинській дитячій школі мистецтв, в 

зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати за попередній рік, цін на 

енергоносії та вартість послуг, враховуючи пропозиції постійних комісій 

районної ради з питань бюджету, фінансів і податків та з гуманітарних 

питань: освіти, культури, молодіжної політики, спорту, національного і 

духовного розвитку та засобів масової інформації, районна рада  

 

                                                вирішила : 

 

1. Встановити  з  01._03. 2017 року щомісячну   оплату за навчання 

дітей у Верховинській дитячій школі мистецтв  в таких розмірах: 

- фортепіано, гітара – 110 грн.;  

- клас вокалу – 110 грн.; 

- художніх та хореографічних відділеннях – 100 грн.; 

- струнно-смичкові інструменти (скрипка) – 100 грн.; 

- народні інструменти (баян, акордеон, бандура) – 100 грн.; 

 



- народні інструменти (цимбали, сопілка) – 100 грн.; 

- духові інструменти (труба)  – 100 грн. 

         2. Встановити пільги (100 відсотків) по оплаті за навчання наступним 

категоріям   учнів:  

  - діти з багатодітних  і малозабезпечених сімей, діти-інваліди, яким не 

протипоказане навчання у початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладах (за висновком медичної комісії), діти-сироти і діти 

позбавлені батьківського піклування здобувають позашкільну освіту 

безоплатно (згідно Закону України «Про позашкільну освіту» зі змінами від 

02 червня 2005 року); 

 -  діти, батьки яких постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; 

 - діти, батьки яких – учасники АТО та учасники бойових дій; 

     - діти, які навчаються на двох і більше інструментах одночасно та дітям 

сімей, з яких навчається двоє і більше дітей: за одного – 100 відсотків  

(за найбільше оплачуваний відділ, інструмент), за кожного іншого з таких  

дітей – 50 відсотків; 

   - особливо обдаровані діти –  переможці обласних, всеукраїнських та 

міжнародних творчих конкурсів, фестивалів, оглядів, художніх виставок, які 

ведуть активну культурно-освітню, театральну чи концертну діяльність в 

районі (за клопотанням Ради школи та при погодженні відділу культури і 

мистецтв райдержадміністрації). 

         3.  Встановити розмір оплати за оренду інструментів в таких розмірах: 

-  фортепіано – 50 грн.; 

-  всі інші  – 40 грн. 

        4.  Рішення    районної  ради  від  24.12.2015року   «Про  оплату  за   

навчання   дітей  у Верховинській дитячій школі мистецтв» вважати таким, що 

втратило  чинність. 

             5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради  з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики, 

спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової інформації 

(О.Чубатько). 

 

 

 Голова районної ради                                                                    Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 
Сьоме демократичне скликання 

(Сьома сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 23 лютого 2017 року 

селище Верховина 

  

Про надання дозволу  

на звільнення від оплати 

за харчування учнів 

пільгових категорій 

                                

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

 Україні», Закону України № 911-VІІІ від 24.12.2015 року «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України», пункту 11 «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення» статей 17, 18, 21 

постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року №1591 «Про 

затвердження норм харчування у загальноосвітніх навчальних закладах», 

постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 року №850 «Про 

внесення змін до пункту  1 постанови Кабінету Міністрів України від           

19.06.2002 року  № 856» та постанови Кабінету Міністрів України  від 

21.11.2013 року № 896   «Про затвердження порядку виявлення сімей (осіб, 

які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних 

послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)», 

розглянувши лист районної державної адміністрації від 30.01.2017 року        

№ 28/01-12/27 щодо організації харчування дітей пільгових категорій, 

враховуючи пропозиції постійних комісій районної ради з питань бюджету, 

фінансів і податків та з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної 

політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової 

інформації, районна рада  

 

                                                вирішила : 

 

  1.  Надати дозвіл відділу освіти районної державної адміністрації        

(В. Гуцуляк) впродовж 2017 року в межах кошторисних призначень 

звільняти від оплати за харчування дітей пільгових категорій 

загальноосвітніх навчальних закладів, відповідно до поданих документів: 

 



          - на 100 відсотків – дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей з особливими освітніми потребами, (інваліди), дітей, 

батьки  яких – учасники АТО та учасники бойових дій, дітей східних 

областей України, дітей, батьки яких були учасниками ЧАЕС та дітей із 

сімей, які отримують соціальну допомогу відповідно до Закону України  

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям. 

 - до 50 відсотків – дітей, які проживають у складних життєвих 

обставинах, навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах району або 

проживають у пришкільних інтернатах. 

 2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації                 

(В. Ватаманюк)  забезпечити фінансування для організації харчування дітей 

вищевказаної категорії, згідно кошторисних призначень.            

      3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради  з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної 

політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової 

інформації (О.Чубатько). 

 

 

Голова районної ради                                                                    Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 



                                                                                                                                                                                                               

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 
Сьоме демократичне скликання 

(Сьома сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 23 лютого 2017 року 

селище Верховина 
 

Про  створення комунального 

дошкільного  навчального закладу 

«Устеріківський дошкільний  

навчальний заклад «Вишиванка» 

Верховинської районної ради  

Івано-Франківської області 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та 

громадських об’єднань», Положення про дошкільний навчальний заклад, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року 

№ 305, розглянувши лист відділу освіти районної державної адміністрації від 

11.01.2017 року  № 10/01- 25/04, враховуючи пропозиції постійної комісій 

районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики, 

спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової інформації, 

районна рада  

 
       вирішила: 

 

 1. Створити комунальний  дошкільний навчальний заклад 
«Устеріківський дошкільний навчальний заклад «Вишиванка» 
Верховинської районної ради, Івано-Франківської області. 

2.   Затвердити Статут комунального навчального дошкільного закладу 

«Устеріківський дошкільний навчальний заклад «Вишиванка» Верховинської 

районної ради, Івано-Франківської області (додається). 

         3. Доручити завідувачу комунального навчального дошкільного 

закладу «Устеріківський дошкільний навчальний заклад «Вишиванка» 

Верховинської районної ради, Івано-Франківської області Мороз Ганні 

Михайлівні провести державну реєстрацію Статуту відповідно до вимог 

чинного законодавства.  

 



4. Внести відповідні зміни до переліку об’єктів  комунальної 

власності  району, затвердженого рішенням районної ради від 20 червня 1998 

року «Про затвердження переліку підприємств та об’єктів, які належать до 

районної комунальної власності». 

5.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 
Верховинської районної ради Івана Маківничука. 

 
 
Голова районної ради                                            Іван   Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                ПОГОДЖЕНО                                                    

Рішенням сесії Верховинської                         Начальник відділу освіти 

районної ради                                                    Верховинської районної       

Івано-Франківської області                              державної адміністрації 

від 23 лютого 2017року 

Голова районної ради    

_________І. Ю. Шкіндюк                                   ____________В. В. Гуцуляк     

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

Устеріківського дошкільного 

навчального закладу (дитячого садка) 

«Вишиванка» 

Верховинської районної ради      

                       Івано-Франківської області 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Устеріки 

2017 рік 



 

 Загальні положення 

           1.1.Устеріківський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) 

«Вишиванка» Верховинської районної ради Івано-Франківської області,  

створено рішенням районної ради від 23 лютого 2017 року. 

1.2. Устеріківський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) 

«Вишиванка» Верховинської районної ради Івано-Франківської області – для 

дітей віком від трьох до шести (семи) років,   де забезпечується їх догляд,   

розвиток виховання та навчання відповідно до вимог  Базового компоненту 

дошкільної освіти. 

1.3. Устеріківський дошкільний навчальний заклад надалі ДНЗ  

здійснює  свою діяльність відповідно до Конституції   України,   Законів 

України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положення про 

дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою   Кабінету 

Міністерства України від 12 березня 2003 року № 305 та цього Статуту. 

1.4. Засновником дошкільного закладу є Верховинська районна рада. 

1.5. Устеріківський ДНЗ є дошкільним навчальним закладом, 

заснованим    на комунальній формі власності . Відповідно до закону України 

«Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців та 

громадських об’єднань» від 15.05.2003 року Устеріківський ДНЗ (дитячий 

садок) «Вишиванка» визначається юридичною особою з дня державної 

реєстрації, має печатку із своїм найменуванням, штамп. 

1.6. Юридична адреса дошкільного закладу:  

78715, село Устеріки, Верховинський район, Івано-Франківська 

область. 

1.7. Головною метою дошкільного навчального закладу є: 

- дошкільна освіта, цілісний процес, спрямований на забезпечення 

різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, 

нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, 

культурних потреб, набуття нею життєвого соціального досвіду. 

          1.8. Головним завданням Устеріківського ДНЗ є: 

– збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дитини; 

– виховання у  дітей любові до України. Шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, 

національних цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, 

оточення та довкілля; 

- формування  особистості дитини, розвиток її творчих здібностей , 

набуття нею соціального досвіду; 

- виконання вимог  базового компоненту дошкільної освіти, 

забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 

- здійснення соціально– педагогічного патронату сім’ї;  

- забезпечення прав дитини та доступність і безоплатність здобуття       

дошкільної освіти;  

- забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи 



дошкільної освіти; 

 -    визначення змісту дошкільної освіти; 

 - визначення органів управління дошкільною освітою та їх 

повноваження; 

- визначення прав та обов’язків учасників навчально-виховного 

процесу; 

- встановлення відповідальності за порушення законодавства про 

дошкільну освіту; 

- створення умов для благодійної діяльності у сфері дошкільної освіти. 

1.9. Устеріківський ДНЗ несе відповідальність перед особою, 

суспільством та державою за реалізацію головних завдань, визначених 

законом  України  «Про освіту», законом України «Про дошкільну освіту»,                   

іншими  законодавчими  актами для забезпечення рівня дошкільного  

виховання в обсязі державних вимог, дотримання фінансової дисципліни. 

1.10.  Для задоволення основних потреб громадян  за рішенням 

засновника ДНЗ може входити до складу навчально-виховних комплексів чи 

об’єднань з іншими навчальними закладами. 

  

                                 2. Комплектування ДНЗ  

2.1. Порядок комплектування ДНЗ здійснюється згідно вимог 

положення «Про дошкільний навчальний заклад», затверджений Постановою  

Кабінету України від 12.03. 2003 року № 305. 

2.2. Прийом дітей до ДНЗ здійснюється керівником протягом 

календарного  року на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, 

довідок про стан  здоров’я дитини та про відсутність контакту з 

інфекційними хворобами, свідоцтва про народження. 

 2.3. Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, 

керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють із 

Статутом дошкільного навчального закладу, іншими документами, що 

регламентують його  діяльність. 

2.4.  Наповненість групи в ДНЗ становить 20 осіб. 

2.5.  Батьки або особи що їх замінюють, зобов’язані: 

-   виховувати у дітей любов до України, до національних, історичних, 

культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля; 

- забезпечувати умови для здобуття дітьми дошкільного віку, 

дошкільної освіти за будь-якою формою.    

2.6. За дитиною зберігається місце в дошкільній установі у разі 

хвороби, карантину, хвороби або відпустки матері, на час чергової відпустки 

батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період – 75 днів. 

2.7.  В окремих випадках порядок збереження за дитиною місця в ДНЗ 

встановлюється  чинним законодавством. 

2.8.  Відрахування дітей з Устеріківського ДНЗ може здійснюватись: 

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що 

включає  можливість її перебування в ДНЗ; 

-  якщо дитина не відвідує заклад без поважних причин більше місяця; 



- у разі невнесення плати за утримання дитини протягом двох тижнів 

після установленого терміну. 

Батькам або особам, які заміняють, повідомляють про відрахування 

дитини з ДНЗ за 7 днів. Забороняється відрахування дітей з ДНЗ в зв’язку із 

зміною місця роботи батьків, якщо це не обумовлено в угоді між ДНЗ і 

батьками. 

2.9. Прийом дітей проводиться відповідно до вивільнення місць. 

 

                             3.Режим роботи дошкільного навчального закладу. 

3.1.   Навчальний рік в Устеріківському ДНЗ починається з 01 вересня і  

закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період з 01 червня по 

31 серпня. 

3.2. Устеріківський ДНЗ працює за таким режимом роботи, який 

задовільняє потреби батьків, а саме різновікова група з 10.5 годинним 

робочим днем. Режим роботи групи може бути змінений відповідно до 

бажання батьків за погодженням із засновником. 

3.3. Устеріківський ДНЗ працює в режимі п’ятиденного робочого 

тижня. 

      За рішенням засновника закладу в цілому або з окремими дітьми може  

працювати будь-яку кількість днів на тиждень за режимом денного або 

цілодобового перебування дітей. За бажання батьків і погодження з 

засновником у ДНЗ можуть відкриватися чергові групи в ранкові та вечірні 

години, а також у вихідні і святкові дні. 

3.4. Батьки або особи, які їх заміняють мають право проводити та 

забирати дітей з ДНЗ в будь-який для них час, попередивши вихователя. 

 

                           4. Організація навчально-виховного процесу. 

4.1. Навчально-виховний процес в Устеріківському ДНЗ 

організовується відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну 

освіту». 

4.2. Діяльність Устеріківського ДНЗ регламентується планом роботи, 

який складається  на навчальний рік та оздоровчий період. План роботи 

установи затверджується завідувачем  та погоджується із відділом освіти 

Верховинської райдержадміністрації. 

4.3.  Устеріківський ДНЗ  працює за вибраною програмою, яка щорічно 

обговорюється і  затверджується педагогічною радою. 

4.4.   Використовує в роботі адаптовані та авторські програми педагогів 

району та області, затверджені та рекомендовані відповідно до чинного 

законодавства. 

4.5. В Устеріківському ДНЗ визначена українська мова навчання та 

виховання дітей. 

 

     5. Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу. 

5.1.  Учасниками навчально-виховного процесу Устеріківського ДНЗ є: 

-   діти дошкільного віку; 



-   завідувач, вихователі; 

-  помічники вихователя; 

-  батьки або особи, які їх заміняють; 

-  фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти 

за  наявності ліцензій. 

5.2.  Учасники навчально-виховного процесу мають права та обов’язки,  

визначені статтями 27,28,29 Закону України «Про дошкільну освіту». 

5.3.   Батьки або особи, які їх заміняють мають право: 

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування 

ДНЗ; 

- брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу 

та    зміцнення матеріально-технічної бази установи; 

- захищати в органах громадського самоврядування та у відповідних 

державних органах, законні інтереси своїх дітей; 

- заслуховувати усні звіти завідувача та вихователів дошкільного 

навчального закладу про роботу у виховних групах; 

-  вибирати навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної 

освіти; 

- звертатись до відповідних органів управління освіти з питань 

розвитку, виховання і навчання своїх дітей; 

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, 

створювати належні умови для розвитку їх природних задумів, нахилів та 

здібностей; 

-  поважати гідність дитини; 

-  виховувати у дітей працелюбність, шанобливе ставлення до старших 

за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв; 

-  своєчасно вносити плату на утримання дитини у дошкільному закладі 

у  встановленому порядку; 

-  співпрацювати з сім’ями у дошкільному закладі з питань навчання та 

виховання дітей. 

5.4. Працівники дошкільного навчального закладу несуть 

відповідальність за життя, фізичне, психічне здоров’я кожної дитини 

відповідно до чинного законодавства. 

 

6. Управління Устеріківським дошкільним навчальним закладом. 

6.1. Управління Устеріківським ДНЗ здійснюється відділом освіти 

Верховинської райдержадміністрації. Безпосереднє керівництво роботою 

установи здійснює завідувач, який призначається та звільняється відділом 

освіти Верховинської райдержадміністрації за погодженням з засновником і 

відповідно до чинного законодавства. 

6.2. Завідувач ДНЗ: 

- несе відповідальність за організацію діяльності закладу; 

- забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти; 

- від імені закладу, представляє його в усіх державних органах на 

підприємствах в установах і громадських організаціях; 



- розпоряджається коштами, укладає договори, в тому числі угоди з 

батьками, відкриває рахунки в установах банків; 

- в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, обов’язкові  

для виконання працівників закладу; 

-  приймає на роботу та звільняє працівників закладу; 

- педагогічних працівників приймає з погодженням відділу освіти; 

- організовує додаткові послуги спрямовані на поліпшення догляду,  

оздоровлення, виховання і навчання дітей; 

- затверджує штатний розпис у межах фонду заробітної плати; 

-  забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог 

та інших умов щодо охорони життя і здоров’я дітей, створює сприятливі 

умови для здійснення навчально-виховного процесу в закладі; 

- за погодженням профспілкового комітету, затверджує правила 

внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції. 

6.3. Органом самоврядування ДНЗ є загальні збори членів трудового 

колективу та батьків. Рішення загальних зборів приймається простою 

більшістю голосів від загальної кількості присутніх. Збори скликаються не 

рідше одного разу на рік. 

 Загальні збори: 

-  виконують функції ради; 

-  заслуховують звіти завідуючого про роботу; 

- дають оцінку шляхом таємного або відкритого голосування; 

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи та розвитку 

дошкільного закладу.  

6.4. В закладі створюється постійно діючий колегіальний орган 

управління – педагогічна рада. 

До складу педагогічної ради входять завідувач та всі педагогічні 

працівники закладу, а також може входити голова батьківського комітету, 

фізичні особи, які надають освітні послуги, у сфері дошкільної освіти при  

наявності ліцензії. 

   Педагогічна рада: 

- оцінює результативність реалізації Державної базової програми, хід та 

якість виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній 

віковій групі; 

- розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного 

процесу у ДНЗ; 

-  визначає план роботи ДНЗ та педагогічне навантаження педагогічних 

працівників; 

-  затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 

-обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

- розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-

виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду; 

- реалізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у 

ДНЗ; 

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; 



- затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності 

його працівників; 

- розглядає інші питання, визначені Положенням  про дошкільні 

навчальні заклади; 

- кількість засідань педагогічної ради становить чотири рази на рік.  

 

7. Організація харчування і медичного обслуговування в 

Устеріківському ДНЗ. 

7.1. Контроль і державний нагляд за якістю харчування у ДНЗ 

покладається на засновника та відповідні органи управління охорони 

здоров’я.  

7.2.  Батьки або особи, які їх заміняють, вносять плату за харчування 

дітей відповідно до чинного законодавства. Звільнення або пільгова оплата за 

харчування дітей у ДНЗ запроваджується в місячний термін після подання  

необхідних документів. 

7.3. Порядок встановлення плати за харчування дитини  в  

дошкільному навчальному закладі визначається Кабінетом Міністрів України 

та рішеннями органів місцевого самоврядування. 

7.4. У різновіковій групі Устеріківського ДНЗ за погодженням з 

батьками встановлено триразове харчування.  

7.5.  У ДНЗ дітей забезпечують постійним медичним обслуговуванням 

на безоплатній основі, що здійснюються  закладом охорони здоров’я  

відповідно до чинного законодавства.  

7.6.    Заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою 

здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у ДНЗ, 

щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і 

корекцію стану їх здоров’я, несуть відповідальність за додержанням 

санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів 

ДНЗ.  

 

                              8. Майно Устеріківського ДНЗ 

  

8.1  Майно Устеріківського ДНЗ становить основні фонди, які 

належать йому на правах оперативного управління повного господарського 

відання відповідно до чинного законодавства, рішення засновника, Статуту 

закладу. 

 

9. Фінансово-господарська діяльність Устеріківського ДНЗ  

9.1. Джерелами фінансування закладу є: 

- кошти державного бюджету, що надходять в розмірі не нижчому від 

передбаченого нормативами фінансування в дошкільних закладах; 

- дотації органів державної виконавчої влади та органів місцевого  

самоврядування; 

-  кредити і позики батьків; 

- добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування 



підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних 

юридичних і фізичних осіб; 

-   інших находжень, незаборонені чинним законодавством. 

9.2 .  Устеріківський ДНЗ за погодженням із засновником має право: 

- придбати чи орендувати  необхідне їй обладнання та  матеріальні  

ресурси; 

- користування послугами будь-якого підприємства,  установи, 

організації або приватних осіб; 

-  фінансування за рахунок власних коштів, що сприяють поліпшенню 

соціально-побутових умов колективу. 

9.3. ДНЗ користується приміщенням, обладнанням, відведеною 

територією, розпоряджається ними в межах, передбачених чинним 

законодавством, Положенням про дошкільний виховний заклад, Статутом 

закладу. 

 9.4. ДНЗ в кінці кожного року здає у відділ освіти 

райдержадміністрації статистичний звіт за встановленою формою та іншу 

звітність. Щомісяця завідувач ДНЗ здає  у бухгалтерію відділу освіти РДА 

табель обліку робочого часу працівників, табель відвідування дітьми закладу 

та меню – розклади продуктів харчування. 

9.5. Матеріальні ресурси та необхідні продукти харчування ДНЗ 

одержує від закладів торгівлі, а також на договірних засадах. 

 

                 10. Контроль за діяльністю закладу. 

10.1. Устеріківський ДНЗ підпорядкований і підзвітний відділу освіти 

Верховинської райдержадміністрації  та засновнику. 

10.2. Державний контроль за діяльністю закладу здійснює відділ  

освіти райдержадміністрації. 

10.3. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є  

державна атестація, що проводиться  не рідше, ніж один раз на 10 років в 

порядку, визначеному чинним законодавством.  

10.4. Створення, реорганізація чи ліквідація дошкільного навчального 

закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
                                                                                                             Додаток 1 

                       до рішення районної ради  

  від 23 лютого 2017 року 

      

Склад 

тимчасової  комісії районної ради 

                     з контролю за додержанням законодавства про працю  

                  та підготовки матеріалів для розгляду районною радою  

  

Голова комісії: 

Маківничук Іван Михайлович      – заступник голови районної ради, депутат   

                              районної ради 

  

Члени комісії: 

Чубатько Оксана Степанівна      – заступник Верховинського селищного  

                                       голови,  голова постійної комісії районної 

                                       ради з гуманітарних питань: освіти,    

                                       культури, молодіжної політики, спорту,  

                                       національного і духовного розвитку та   

                                       засобів масової інформації 

Зеленчук Василь Іванович          –  депутат районної ради, секретар постійної  

 комісії районної ради з гуманітарних  

 питань: освіти, культури, молодіжної  

 політики, спорту, національного і   

 духовного розвитку та засобів масової  

 інформації 

Кошелюк Людмила Миколаївна – начальник відділу праці  та контролю                                   

                                                           за правильністю призначення  та 

                                       виплати        пенсій управління праці та     

                             соціального      захисту населення (за  

                             згодою) 

Тофан Леся Володимирівна       –   головний спеціаліст бюджетного відділу  

         фінансового управління  районної      

         державної адміністрації (за згодою) 

Рибчук Оксана Василівна          –   методист районного  методичного центру   

 відділу освіти районної державної 

 адміністрації (за згодою) 

Дутчак Ольга Афанасіївна         –  головний спеціаліст з питань організації 

         роботи депутатського корпусу та зв»язків з 

         територіальними громадами виконавчого  



         апарату районної ради  

Мицканюк Володимир                – депутат районної ради, заступник голови 

Васильович                                      постійної   комісії районної ради з питань   

             бюджету, фінансів і податків 

Сумарук Володимир Іванович    – депутат районної ради, заступник 

голови комісії районної ради з питань                      

соціально-економічного розвитку, 

інвестицій, будівництва, туризму, екології, 

лісового, сільського і дорожнього 

господарства, комунальної власності, 

розвитку малого та середнього бізнесу 

 

  

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                          Ольга Сапріянчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Додаток 2 

                       до рішення районної ради  

  від 23 лютого 2017 року 

        

 

 

 

                                                        Положення 

                                про тимчасову комісію районної ради 

              з контролю за додержанням законодавства про працю 

           та підготовки матеріалів для розгляду районною радою  

 

 

Це Положення визначає функціональну спрямованість та порядок 

роботи тимчасової контрольної комісії відповідно до Конституції України, 

Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус 

депутатів місцевих рад» та Регламенту Верховинської  районної ради 

сьомого скликання. 

  

І. Загальні положення 

 

1.1. Тимчасова  комісія    районної ради  з контролю за додержанням   

законодавства  про працю  та підготовки матеріалів для розгляду районною 

радою, (надалі Комісія) є органом районної ради. 

1.2. Рішення про створення Комісії приймає сесія районної ради, яка визначає 

її назву, цілі та завдання, затверджує персональний склад Комісії та її голову. 

1.3. Комісія несе відповідальність за свою діяльність згідно із чинним 

законодавством України.   

1.4. Повноваження Комісії припиняються з моменту прийняття районною 

радою остаточного рішення щодо результатів роботи Комісії, а також у разі 

припинення повноважень ради. 

1.5. Пропозиції щодо персонального складу Комісії вносяться депутатами, 

депутатськими фракціями. 

  

ІІ. Завдання Комісії 

 

2.1. Основне завдання Комісії –  контроль за додержанням законодавства про 

працю в навчальних закладах району та підготовка матеріалів для розгляду 

районною радою. 

2.2. Надання пропозицій та рекомендацій щодо додержання законодавства 

про працю   в навчальних закладах району.  



2.3. Підготовка проектів рішень сесій районної ради, пропозицій щодо 

розробки проектів рішень сесій районної ради, а також висновків, пропозицій 

та звітів з питань, віднесених до компетенції Комісії. 

 

  

ІІІ. Права Комісії 

 

3.1. Комісія відповідно до покладених завдань та в межах своїх повноважень 

має право: 

3.1.1. Відвідувати навчальні заклади району та проводити контроль за 

додержанням   законодавства  про працю.    

3.1.2. У разі виявлення фактів нецільового та  неефективного використання 

навчальними закладами району бюджетних та інших коштів, порушень 

фінансової та бухгалтерської дисципліни, рекомендувати  голові районної 

ради  звертатися до районної державної адміністрації, органів місцевого 

самоврядування та їх посадових осіб, а також до правоохоронних і 

контролюючих органів, їх керівників. 

3.1.3.  Розглядати пропозиції, заяви і скарги, які надійшли до районної ради 

та вживати заходів до їх своєчасного обґрунтованого вирішення. Вивчати 

причини, які породжують скарги. 

3.1.4. Порушувати питання щодо притягнення посадових осіб до 

відповідальності у випадку виявлення порушень. 

 3.1.5. Залучення до участі в роботі спеціалістів та інших осіб, які можуть 

надати необхідну допомогу або відомості для об’єктивного і всебічного 

вивчення обставин та прийняття відповідних рішень. 

3.1.6. Отримання за запитами необхідної інформації від навчальних закладів 

району в рамках діючого законодавства. 

 

ІV. Обов’язки Комісії 

 

4.1. Комісія керується інтересами держави та територіальної громади району, 

не використовує своє членство в особистих цілях та дотримуються норм 

депутатської етики, передбаченої статтею 8 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад». 

4.2. Члени Комісії беруть активну участь у її засіданнях, виконують 

доручення депутатів районної ради та голови Комісії. 

  

 

 

 



                    V. Організація роботи Комісії 

 

5.1. На першому засіданні Комісії її члени обирають зі свого складу 

заступника голови та секретаря Комісії. 

5.2. Організовує роботу Комісії її голова або за його відсутності заступник 

голови. 

5.3. Засідання Комісії  скликається в міру необхідності і є правомочними,  

якщо в них беруть участь не менше як половина від загального складу 

Комісії. 

5.4. Рішення Комісії приймається більшістю голосів від її загального складу, 

оформляються протоколом, який підписується головою, в разі його 

відсутності заступником голови Комісії та секретарем. 

 5.5. За результатами вивчення і розгляду питань Комісія подає звіти на 

розгляд сесії районної ради. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                          Ольга Сапріянчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 
Сьоме демократичне скликання 

 (Сьома сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 23 лютого 2017 року 

селище Верховина 

Про перейменування 

сільської ради 

 

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши подання Головівської сільської ради, рішення 

Головівської сільської ради від 25.12.2016 «Про перейменування 

Головівської сільської ради на Голівську сільську раду» керуючись Указом  

Президії Верховної Ради Української РСР «Про порядок вирішення питань 

адміністративно-територіального устрою Української РСР», 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. Підтримати рішення Головівської сільської ради, Верховинського 

району, Івано-Франківської області про зміну назви сільської ради з 

Головівської на Голівську. 
2. Підняти клопотання перед Івано-Франківською  обласною радою про 

перейменування Головівської сільської ради на Голівську сільську раду, 

Верховинського району, Івано-Франківської області  

3.Контроль за виконанням рішення покласти 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 

 (Сьома сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 23 лютого 2017 року 

селище Верховина 

Про затвердження Угоди про 

двосторонню співпрацю між 

Верховинською районною радою та 

Мишьленіцким повітом Малопольського 

воєводства Республіки Польща 

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Угоди між Урядом України та Урядом 

Республіки Польща «Про міжрегіональне співробітництво» від 24 травня 

1993 року, враховуючи підсумки офіційного візиту делегації 

Мишьленіцкого повіту Малопольського воєводства  Республіки Польща 

до Верховинського району, районна рада 

вирішила: 

1. Затвердити Угоду про двосторонню співпрацю між Верховинською 

районною радою та Мишьленіцким повітом Малопольського воєводства 

Республіки Польща, підписаної у селищі Верховина 18 січня 2017 року 

(додається). 

2. 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 

(Сьома сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 23 лютого 2017 року 

селище Верховина 

Про створення тимчасової 

комісії районної ради 

Відповідно до статей 17 та 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою здійснення контролю органами 

місцевого самоврядування за додержанням законодавства про працю та з 

метою підготовки матеріалів для розгляду районною радою питань «Про 

роботу Верховинського центру дитячої творчості в 2016-2017 навчальному 

році», «Про організацію національного та військово-патріотичного 

виховання молоді в 2016-2017 навчальному році», передбачених планом 

роботи районної ради сьомого демократичного скликання на 2017 рік, 

враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з гуманітарних 

питань: освіти, культури,  молодіжної політики, спорту, національного і 

духовного розвитку та засобів масової інформації, районна рада 
вирішила: 

1. Створити тимчасову комісію районної ради з контролю за 

додержанням законодавства про працю та підготовки матеріалів для розгляду 

районною радою. 
2. Затвердити персональний склад тимчасової комісії районної ради з 

контролю за додержанням законодавства про працю та підготовки матеріалів 

для розгляду районною радою (додається). 
3. Затвердити положення про тимчасову комісію районної ради з 

контролю за додержанням законодавства про працю та підготовки матеріалів 

для розгляду районною радою (додається). 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

 

Голова районної ради                     Іван Шкіндюк 

   



                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 
Сьоме демократичне скликання 

 (Сьома сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 23 лютого 2017 року 

селище Верховина 

Про підтримку звернення 

Долинської районної ради 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада 

вирішила: 

 

1. Підтримати звернення Долинської районної ради щодо 

справедливого вирішення питання тарифу на пасажирські перевезення 

(додається). 

2. Надіслати аналогічне звернення депутатів Верховинської 

районної ради до Прем’єр-міністра України В. Гройсмана, Міністерства 

інфраструктури України, Антимонопольного Комітету України, Івано-

Франківської обласної державної адміністрації та до Верховинської районної 

державної адміністрації. 

3.  Контроль за виконання рішення покласти на заступника голови 

районної ради І. Маківничука. 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                  Іван Шкіндюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

   



Прем’єр-міністру України  

Міністерству інфраструктури України,  

Антимонопольному Комітету України  

Івано-Франківській обласній державній 

адміністрації 

Верховинській районній державній 

адміністрації 

 

Суттєве подорожчання вартості проїзду на автобусних маршрутах 
загального користування приміського сполучення викликало обурення у 
жителів Верховинського району. Підняття тарифів відбулося без належного 
громадського та фахового обговорення їх економічної обґрунтованості, а 

також без проведення належного аудиту фінансово - господарського стану 
перевізників. Питання підвищення тарифів на проїзд у громадському 
транспорті має відбуватись обґрунтовано з обов’язковим залученням 
фахового експертно- аналітичного середовища. 

Депутати повністю поділяють занепокоєність людей щодо підвищення 
цін на проїзд, адже транспорт - це далеко не єдина сфера, що змушує 
«затягувати пояс». Будь-яка зміна тарифу має бути обґрунтованою і 
зрозумілою для мешканців району. 

Максимальний тариф на проїзд встановлювався обласною державною 
адміністрацією, однак, на даний час державні адміністрації це питання не 
регулюють, посилаючись на вилучення з додатку до постанови Кабінету 
Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 пункту щодо встановлення 

обласними державними адміністраціями тарифів на перевезення пасажирів. 

Єдиним законодавчим актом у сфері регулювання тарифів є Методика 

розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, 

затверджена наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 

17.11.2009р. № 1175. Вона містить формулу, за якою має розраховуватися 

тариф. Однак, Методика ситуацію не рятує. По-перше, вона носить 

рекомендаційний характер. По-друге, у формулі дільником є «транспортна 

робота на маршруті», тобто запланована кількість пасажирів, помножена на 

середню протяжність поїздки. Немає сенсу вивчати об’єктивні показники 

витрат перевізника, якщо потрібна цифра тарифу, адже достатньо підставити 

будь-яку кількість пасажирів у формулу і вона ж є запланована! Тому і 

виходить, що ціна проїзду дійсно вільно встановлюється перевізником. Крім 

цього, доступ на ринок перевезень обмежений ліцензією та конкурсним 

відбором, тому кожен із перевізників здійснює перевезення не побоюючись 

конкуренції. Якби вона існувала, то й ціна проїзду була б конкурентною. Це 

дало б можливість знайти «золоту середину» між платоспроможністю 

пасажирів та вимогами перевізника. Оскільки конкуренція на маршрутах 

відсутня, то і ціна диктується тільки другим чинником - вимогами 

перевізника. 



Не дивлячись на пояснення перевізників, залишається багато питань і 

сумнівів, щодо обґрунтованості підняття тарифів. Не зрозумілим є процес 
підрахунку прибутку перевізників. Крім цього, зважаючи на відсутність 
покращення якості надання послуг перевізниками району та суттєвим 
здорожчанням життя, ми, вважаємо, що підняття існуючих, економічно не 
обґрунтованих тарифів на перевезення пасажирів є недоцільним. Ціллю та 
завданням державного регулювання повинно бути забезпечення отримання 
населенням більш якісних послуг з перевезення пасажирів, а не потакання 
фінансовим інтересам зацікавлених осіб - перевізників. 

З огляду на вищенаведене депутатський корпус Верховинської 
районної ради вважає за необхідне довести до керівництва держави 
інформацію про постійно зростаючий стан соціальної напруги та 

невдоволення жителів району, що може призвести до неконтрольованої 
ситуації. 

Ми звертаємось з вимогою переглянути формування цінової політики 
на пасажирські перевезення, вилучити з них необгрунтовані складові з метою 
зменшення фінансового навантаження на сімейні бюджети громадян, 
забезпечення соціально справедливих цін на проїзд для широких верств 
населення нашого краю, що є одним з основних завдань держави та виконати 
наступні дії: 

-здійснити перевірку законності підвищення перевізниками тарифів на 
проїзд в громадському транспорті Верховинського району Івано-
Франківської області; 

-вжити заходи щодо припинення зловживання монопольним 

становищем перевізників району та застосувати відповідне покарання до них; 
-перевірити співвідношення якості наданих послуг їх вартості; 
-в разі неправомірності дій перевізників щодо необґрунтованості 

підвищення оплати за проїзд, вжити заходів щодо поновлення попередньої 
вартості проїзду. 

Прийнято на сьомій сесії Верховинської 

районної ради  VIІ демократичного 

скликання  

23 лютого 2017 року     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 
Сьоме демократичне скликання 

 (Сьома сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 23 лютого 2017 року 

селище Верховина 
 

Про роботу із залучення інвестицій 

та покращення інвестиційної 

привабливості району  
 

Відповідно до  статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», заслухавши та обговоривши питання про роботу із залучення 

інвестицій та покращення інвестиційної привабливості район, районна рада 

вирішила: 

1.Інформацію про роботу із залучення інвестицій та покращення 

інвестиційної привабливості району  взяти до відома. 

2. Рекомендувати: 

2.1. Управлінням та відділам райдержадміністрації з метою залучення 

інвестицій в економіку району активізувати роботу в розробці інвестиційних 

пропозицій та проектів, спрямованих на розв’язання пріоритетних завдань 

економічного і соціального розвитку району. 

2.2. Селищному та сільським головам: 

- з метою залучення інвестицій в економіку району  щорічно 

оновлювати базу даних по вільних земельних ділянках, виробничих площах 

та об’єктів незавершеного будівництва; 

- брати активну участь в обласних конкурсах підтримки місцевих 

ініціатив та у інших міжнародних конкурсах проектів. 

 3. Контроль з виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства, комунальної власності, розвитку малого і середнього бізнесу 

(Ю.Ванжурак). 
 

Голова районної ради                                                                 Іван Шкіндюк 
 

 

 

   



                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 
Сьоме демократичне скликання 

 (Сьома сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 23 лютого 2017 року 

селище Верховина 
 

Про списання основних засобів 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», акту списання основних засобів від 03.02.2017 року, в зв’язку з 

повним фізичним зносом та непридатністю до використання, враховуючи 

рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціально-

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

сільського і дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку 

малого та середнього бізнесу, районна рада 

вирішила: 

1. Дати дозвіл на вилучення з використання та списання з обліку 

районної ради основних засобів первісною вартістю 1144.00 гривні згідно 

переліку (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу, 

районна рада (Ю.Ванджурак) 

 
 

Голова районної ради           Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Додаток  

до рішення районної ради 

від 23 лютого 2017 року 

 
 

Перелік основних засобів, які вилучаються з 

використання та списуються з обліку 

районної ради 

 

 

Назва 

 

Інвентарний номер 

Дата 

введення в 

експлуатацію 

Первісна 

вартість 

грн. 

Стінка мебельна «Світлана» 10660002 1998 250 

Стінка мебельна «Світлана» 10660011 1998 282 

Крісло офісне 10660003 2003 612 

Разом:   1144 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого апарату  

районної ради                                                                     Ольга Сапріянчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  
                                                                      

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Сьома сесія ) 

 
                                                      

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від   23 лютого  2017 року 

селище Верховина  
 

Про звернення районної ради 

 

 Відповідно до   статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»   районна рада  

 

вирішила: 

  

1.Схвалити звернення районної ради до Президента України                        

Порошенка П.О.,  Голови Верховної Ради України   Парубія А.В., Прем’єр-

міністра України   Гройсмана В.Б., Міністра аграрної політика і 

продовольства України  Кутового Т.В., т.в.о.голови  Державного агентства 

лісових ресурсів України Юшкевич Х.В., народних депутатів України 

Солов’я Ю.І.,      Дерев» янка Ю.Б., депутата обласної ради Галабали О.Ю.   

щодо врахування особливості ведення лісового господарства в гірських 

районах України при реформуванні підходів управління лісовими ресурсами 

(додається). 

2. Звернення надіслати Асоціації органів місцевого самоврядування, 

Косівській районній раді, Рожнятівській районній раді Івано-Франківської 

області, Путильській районній раді Чернівецької області, Воловецькій 

районній раді, Рахівській районній раді Закарпатської області, Турківській 

районній раді, Сколівській районній раді Львівської області з метою 

підтримки даного звернення. 

3. Звернення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті» та 

оприлюднити на веб-сайті районної ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

 

    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 аграрної політики і продовольства України 

Кутовому Т.В. 

Т.в.о. голови  Державного  

агенства лісових ресурсів України 

Юшкевич Х.В. 

Народному депутату України 

Солов»ю Ю. І. 

Народному  депутату  України   

Дерев» янку Ю.Б. 

Депутату обласної ради 

Галабалі О.Ю.  
 

 

Звернення 

  

          Верховинський район - високогірний, 79 відсотків території вкрито 

лісами, і з цим пов’язана століттями сформована господарська діяльність 

жителів району. 

           Ми неодноразово звертались  до Вас врахувати наші пропозиції при 

реформуванні лісової галузі. І знаючи, що при міністерстві аграрної політики 

і продовольства створена робоча група з реформування підходів управління 

лісовими ресурсами, просимо Вас дати можливість нам, горянам, жити тут і 

мати можливість  чесно заробляти кошти,  використовуючи лісові ресурси , 

побічну сировину. 

           Пропонуємо встановити квоту  не менше 70 % від лісосічного фонду 

Верховинського району для  першочергового отримання деревини 

підприємцями району по прямих договорах в залежності від кількості 

найманих працівників і сплати податків. 

           До 40% жителів району проживають високо в горах, і для своїх потреб 

не можуть доставляти ліс з верхніх складів лісгоспів , тому необхідно внести 

зміни до Лісового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України 

№761 від 23.05.2007 року «Про врегулювання питань щодо спеціального 

використання лісових ресурсів» та передбачити дрібний відпуск деревини 

для населення з лісів які розташовані біля їхніх осель. 

        На території нашого району проводяться  рубки  здорових молодих 

смерекових лісів віком 50-70 років. Для зміни правил рубок деревини в 

гірських умовах Карпат необхідно, відмінити наказ Держкомлісгоспу за 

№269 від 15.10.2009 року «Про затвердження віку стиглості похідних 



ялинових деревостанів», яким було встановлено вік стиглості 51-60 років, а 

отже дано дозвіл на вирубку молодих Карпатських лісів. 

          Вважаємо помилкою при реформуванні лісової галузі  ліквідацію усіх 

лісгоспів як юридичних осіб  на базі існуючих  лісогосподарських 

підприємств,  створення єдиного господарського  суб’єкта з централізацією 

усіх фінансових надходжень, монополізацією  права на реалізацію продукції  

лісу та послуг суперечить курсу  на децентралізацію влади. Внаслідок таких 

непродуманих  дій прибуткова галузь поставлена у невизначеність. В 

результаті, усі податки, відрахування не залишаться в районі , а отже 

територіальні громади будуть позбавлені фінансового забезпечення. 

       Також вважаємо помилковим рішення щодо підпорядкування  

комунальних лісогосподарських  підприємств Державному агентству лісових 

ресурсів України. Цей захід не відповідає    національній    концепції   

реформування   системи   державного управління, котра спрямована на 

передачу повноважень на місцевий рівень. Окрім того, підпорядкування 

комунальних лісогосподарських підприємств Держлісагенству сприятиме 

посиленню монополізму на ринку лісових ресурсів та порушенню принципу 

плюралізму  форм    власності   на  ліси  і   призведе  до  соціальної   напруги   

у  зв’язку  з неможливістю  забезпечити   жителів  району  лісом для 

будівництва житлових будинків  та осель паливними дровами. 

          Ми  повинні реформувати галузь,  вивчаючи досвід передових країн 

світу – Австрії, Болгарії,  інших держав, які  добре господарюють у лісах. В 

Україні повинна існувати інституційна база для рівноправного 

функціонування державної, комунальної та приватної форм  власності на 

ліси. Наші господарі з покоління в покоління передають землю, пасовища,  

де земля покрита лісом , що забезпечує повноцінне господарювання. 

          Тому просимо Вас прислухатися до професійної лісової спільноти та 

громадськості, не допустити проведення економічно та юридично не 

обґрунтованих реформ, які призведуть до повної руйнації галузі   і гірського 

Верховинського району. Треба надати право лісівничому та експертному 

загалу відпрацювати вибір моделі реформування з врахуванням усіх 

можливих ризиків, врахування потреб  гірських, залежних від лісової галузі,  

районів. 

         Ми не маємо права   знищити лісогосподарські підприємства, їхні 

трудові колективи, місцеві деревообробні підприємства. Гуцули–верховинці   

з покоління в покоління передають   любов до природи, лісу, бережно і 

раціонально вміють використовувати деревину, і тому громади мають  

впливати на лісогосподарську діяльність, використання побічної сировини,  

яка є в лісах і повинна використовуватися для забезпечення потреб горян.  
  

Прийнято на сьомій сесії 

Верховинської районної  ради 

сьомого демократичного 

скликання   23 лютого 2017 року 
 



Інформація 

про хід виконання рішення районної ради від 24.12.2015 року 

«Про районну програму Молодь Верховинщини» 

 

         Районна   програма  «Молодь Верховинщини» розроблена з метою 

проведення якісно нової молодіжної політики, визначеної Декларацією «Про 

загальні засади державної молодіжної політики», законами України  «Про 

сприяння соціального становлення та розвитку молоді в Україні», «Про 

молодіжні та дитячі громадські організації»,  обласної  цільової програми 

«Молодь Прикарпаття» та іншими законодавчими та нормативними актами 

щодо створення сприятливих передумов для  життєвого самовизначення та 

самореалізації молодих громадян, підтримки їхньої інноваційної діяльності, 

розвитку інститутів громадянського суспільства, органів молодіжного та 

студентського  самоврядування, сприяння їх роботі у вирішенні нагальних 

проблем молоді. 

       На реалізацію заходів даної програми з районного бюджету  у 2016 році 

виділено 10 тис. грн. 

       Упродовж  звітного періоду сектором молоді та спорту 

райдержадміністрації у тісній співпраці із зацікавленими структурними 

підрозділами райдержадміністрації,  районним центром соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді  організовано та проведено ряд заходів: 

- благодійну Новорічно-Різдвяну акцію для дітей з обмеженими 

функціональними можливостями, дітей сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування із сімей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах; 

- культурно-масовий захід для молоді та молодих сімейних пар 

Верховинського району до Дня Святого Валентина; 

- святкування Міжнародного Дня захисту дітей, конкурс малюнків на 

асфальті, на тему:  «Майбутнє  очима дітей»; 

- Молодіжну спортивно-розважальну програму «Молодість! Сила! 

Гордість! Краса!» до відзначення Дня молоді. 

- Спортивні заходи  з молоддю до Дня Незалежності України; 

-    Забезпечено направлення дітей пільгових категорій на оздоровлення  

до ПЗОВ «Перлина Придністров’я» (с.Михальче, Городенківського 

району). 

Також для районного пластового гуртка «Бовтиці» придбано 8 комплектів 

пластового однострою. 

 Головними проблемами, які потрібно розв’язати  залишаються: 

- незалученість до здорового способу життя переважної частини молоді; 

- низький рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною 

професією; 

- повільні темпи розвитку молодіжного підприємництва; 

- низький рівень забезпечення власним житлом молодих сімей. 

  Завідувач сектору молоді та спорту 

  райдержадміністрації                                                           Володимир Ящук 



                                                                                          
                                                                      

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Сьома сесія ) 

                                                    

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   23 лютого  2017 року 

селище Верховина  

                 

 Про  хід виконання рішення 

 районної ради від 24.12.2015 року 

 «Про районну програму  

 Молодь Верховинщини» 

 

 Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши інформацію завідувача сектору молоді та спорту 

В.Ящука «Про хід виконання рішення районної ради від 24.12.2015 року 

«Про районну програму Молодь Верховинщини» районна рада 

 

вирішила: 

 

         1.Інформацію завідувача сектору молоді та спорту райдержадміністрації 

В.Ящука «Про хід виконання рішення районної ради від 24.12.2015 року 

«Про районну програму Молодь Верховинщини» взяти до відома. 

         2.Завідувачу сектору молоді та спорту райдержадміністрації В.Ящуку 

забезпечити виконання заходів  районної цільової соціальної програми 

«Молодь Верховинщини на 2017 рік». 

         3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики, 

спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової інформації 

(О.Чубатько). 

 

 

 

Голова районної ради                                                               Іван Шкіндюк 

 

 
 

 



                                                       Путильській районній раді 

                                                     Путильській  райдержадміністрації 

  

ЗВЕРНЕННЯ 

 

           Ми, депутати Верховинської районної ради, глибоко стурбовані 

ситуацією, яка склалася внаслідок прийняття урядом програми «Про 

розвиток гідроенергетики», зокрема будівництва каскаду ГЕС на Верхньому 

Дністрі, який перетворює річку в каскад ставків і фактично знищує її, а також 

намаганням бізнес-структур проведення будівництва    міні - ГЕС 

гребельного та дериваційного типу на річках Білий та Чорний Черемош та 

їхніх притоках. 

            Відповідно до  статті 10 Закону України «Про електроенергетику»,   

розміщення будь-яких об’єктів електроенергетики здійснюється за 

погодженням місцевої ради, в розпорядженні якої знаходиться земельна 

ділянка. 

             Верховинський та Путильський   райони розділяє (а в даному випадку 

об’єднує) річка Білий Черемош. Тому громади сіл  обох  районів мають право 

надавати дозвіл на будівництво міні - ГЕС. Варто сказати, що така практика 

обопільного надання дозволів вже була застосована, в результаті нанесено 

шкоду природі та екології.  

             Ми не  дозволимо різним користолюбцям нищити природу. Адже 

забруднену річку, винищену рибу, пошкоджено флору, фауну та приведену в 

непривабливість красу гір для нас, горян, та туристів не можуть 

компенсувати ніякі вигоди, що пропонують нам забудовники. 

             Спотворення природних ландшафтів призведе до неминучого відтоку 

туристів і повільної загибелі населених пунктів вздовж річок, адже люди 

будуть змушені виїжджати у світ, шукаючи заробітку. Цього не можна 

допустити. Про екологічну шкоду цих споруд нині б’ють на сполох усі 

природоохоронні організації. Не маємо права пустити на самоплив цю 

архіважливу проблему і ми, корінні жителі Карпатських гір. 

             Верховинська районна рада просить Вас прийняти рішення  про 

рекомендацію громадам сіл щодо відмови у  наданні дозволу на будівництво 

міні - ГЕС гребельного та дериваційного типу на річках Білий та Чорний 

Черемош та її притоках.  

                                                                Прийнято  на сьомій 

                                                                сесії районної ради  

                                                                VІІ демократичного скликання 

                                                                 23 лютого  2017 року 
             

 

 

 

 



                                                         
 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Сьома сесія ) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   23 лютого  2017 року 

селище Верховина  

                 

   

Про звернення районної ради 

 

 

 Відповідно до   статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»   районна рада  

 

вирішила: 

         1. Схвалити звернення районної ради до Путильської районної ради   та 

Путильської районної державної адміністрації   щодо  відмови у  наданні 

дозволу на будівництво міні - ГЕС гребельного та дериваційного типу на 

річках Білий та Чорний Черемош та іі притоках (додається). 

         2. Звернення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті» та 

оприлюднити на веб-сайті районної ради. 

         3. 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 

(Сьома сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від   23   лютого   2017 року 

селище Верховина  
  

Про організацію національного 

та військово-патріотичного 

виховання учнівської молоді 

в 2016-2017 навчальному році 
 

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

заслухавши інформацію начальника відділу освіти райдержадміністрації В.Гуцуляка «Про 

організацію національного та військово-патріотичного виховання учнівської молоді в 

2016-2017 навчальному році» районна рада 
 

вирішила: 

1. Інформацію відділу освіти райдержадміністрації «Про організацію національного 

та військово-патріотичного виховання учнівської молоді в 2016-2017 навчальному році» 

взяти до відома (додається). 

2. Рекомендувати відділу освіти райдержадміністрації (В.Гуцуляк): 

2.1. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 року 

спільно з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів району провести відповідну 

роботу щодо удосконалення планування, змістовного наповнення виховних заходів 

направлених в площину національного та військово-патріотичного виховання з метою 

формування в підростаючого покоління національної свідомості й підготовки юнаків до 

служби в Збройних силах України. 

2.2. З метою сприяння розвитку національного та військово-патріотичного 

виховання учнівської молоді на Верховинщині створити районну організацію лідерів 

учнівського самоврядування, її осередки та ряд інших національно-патріотичних 

шкільних організацій за вибором учнівського, батьківського та педагогічного колективів . 

2.3. Щороку організовувати та проводити трьохденні навчально-польові збори серед 

учнів випускних класів. 

2.4. В ході літнього оздоровчого періоду організувати та провести зліт лідерів 

учнівського самоврядування шкіл району. 

2.5. Проведення виховних заходів з питань національного та військово-

патріотичного виховання ширше висвітлювати в засобах масової інформації. 

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

районної ради Івана Маківничука. 
 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 

 


