Порядок денний
ХVІІІ сесії районної ради
VІІ демократичного скликання
від 22 березня 2018 року
селище Верховина

поч. об 11.00 год.

1. Звіт голови райдержадміністрації про виконання програми соціальноекономічного та культурного розвитку району за 2017 рік.
Доповідає: Олег Лютий – голова райдержадміністрації,
депутат районної ради.
2. Про підсумки виконання бюджету району та районного бюджету за
2017 рік.
Доповідає: Всеволод Ватаманюк – начальник фінансового управління
райдержадміністрації, депутат районної ради.
3. Про внесення змін до районного бюджету (видано окремо).
Доповідає: Всеволод Ватаманюк – начальник фінансового управління
райдержадміністрації, депутат районної ради.
4. Інформація райдержадміністрації про стан діючого полігону твердих
побутових відходів та про роботу з вишукування та облаштування
нового полігону твердих побутових відходів.
Доповідає: Ярослав Скуматчук – перший заступник голови
райдержадміністрації.
5. Про призначення начальника Верховинського комбінату
комунальних підприємств.
Доповідає:Володимир Кавінський – начальник відділу правового
забезпечення та комунального майна
виконавчого апарату районної ради.
6. Про затвердження переліку об’єктів комунального майна району, які
підлягають приватизації у 2018 році.
Доповідає: Володимир Кавінський – начальник відділу правового забезпечення
та комунального майна виконавчого апарату районної ради.
7. Про введення в дію Верховинського Центру первинної медикосанітарної допомоги.
Доповідає: Микола Ілюк - головний лікар Верховинської центральної
районної лікарні, депутат обласної ради.
8. Про надання дозволу Верховинській ЦРЛ на укладення договору
оренди та дозволу на продовження терміну договорів оренди.
Доповідає: Микола Ілюк - головний лікар Верховинської центральної
районної лікарні, депутат обласної ради.

9. Про затвердження переліку платних медичних послуг, які можуть
надаватись Верховинською центральною районною лікарнею.
Доповідає: Микола Ілюк - головний лікар Верховинської центральної
районної лікарні, депутат обласної ради.
10. Про стан фінансування закладів та установ освіти району у 2018
році.
Доповідає:Василь Гуцуляк – начальник відділу освіти
райдержадміністрації
11.Про внесення змін до рішення районної ради від 07.04.2017 року «Про
затвердження списку присяжних Верховинського районного суду».
Доповідає: Юрій Кікінчук – головний спеціаліст з кадрової роботи,
правового забезпечення, захисту прав споживачів та поновлення
прав реабілітованих виконавчого апарату районної ради.
12.Про звернення районної ради щодо виділення додаткових коштів
бюджетним установам району.
Доповідає: Роман Ванівський – керуючий справами виконавчого
апарату районної ради.
13.Про звернення районної ради щодо проведення розрахункових
операцій без застосування реєстраторів розрахункових операцій для
суб»єктів підприємницької діяльності гірських населених пунктів, що
здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами.
Доповідає: Роман Ванівський – керуючий справами виконавчого
апарату районної ради.
14. Про районну цільову Програму безоплатної правової допомоги
населенню Верховинського району на 2018-2019 роки.
Доповідає: Марія Мартищук – начальник відділу «Верховинського бюро
правової допомоги» «Коломийського місцевого центру з
надання БВПД», депутат районної ради.
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До відома депутатів:
Лист Міністерства соціальної політики України від 17.10.2017 №
1168/0/51-17/211 на звернення районної ради щодо зарахування до
страхового стажу періоду військової служби у періоди ведення бойових
дій у потрійному розмірі.
Лист Адміністрації Президента України від 02.02.2018 № 03-01/249 на
звернення районної ради «Про підтримку Богородчанської районної
ради».
Лист Міністерства інформаційної політики України від 31.01.2018 № 1202/31-01 на звернення районної ради «Про підтримку Богородчанської
районної ради».
Лист Міністерства охорони здоров’я від 07.02.2018 № 10.1-12/308/3247
щодо збільшення обсягу медичної субвенції.
Лист НКРЕКП від 12.01.2018 № 342/17.1.3/7-18 на лист районної ради
щодо скасування плати за підключення до електромереж.

Знято з порядку денного ХУІІІ сесії від 22 березня
6. Про хід виконання рішення районної ради від 22.12.2016 року «Про
районну програму «Молодь Верховинщини».
Доповідає:Володимир Ящук – завідувач сектору молоді та спорту
райдержадміністрації

9. Про хід виконання рішення районної ради від 24.11.2016 року «Про
надання дозволу на самостійне ведення бухгалтерського обліку
комунальними загальноосвітніми, позашкільними навчальними
закладами Верховинського району».
Доповідає:Василь Гуцуляк – начальник відділу освіти
райдержадміністрації.
Співдоповідає: Оксана Чубатько – голова постійної комісії районної
ради з гуманітарних питань:освіти, культури,
молодіжної політики, спорту, національного і
духовного розвитку та засобів масової
інформації, депутат районної ради.
12. Про затвердження нової редакції Статуту КП «Верховинський
районний лісгосп».
Доповідає: Іван Доманський – радник голови районної ради.
10. Про створення комунального закладу районного інклюзивноресурсного центру Верховинської районної ради Івано-Франківської
області.
Доповідає:Василь Гуцуляк – начальник відділу освіти
райдержадміністрації

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від ______________ 2018 року
селище Верховина
Про підсумки виконання
районного бюджету
за 2017 рік
Районний бюджет по доходах загального фонду виконано в сумі
345778,2тис. грн., що становить 98,2 відсотка до уточнених показників
(уточнений план – 351968,5 тис. грн.).
Власних надходжень до загального фонду районного бюджету в
звітному періоді надійшло в сумі 25960,1 тис.грн., що складає 95,2 відсотка
до уточненого плану на 2017 рік (уточнений план – 27262,1 тис.грн.). В
порівнянні з відповідним періодом минулого року (в умовах 2017 року),
надходження зросли на 12708,5 тис. грн., або приріст складає 56,6 відсотка.
Спеціальний фонд районного бюджету забезпечено на 99,0 відсотків
(при уточненому плані 22287,3 тис. грн.,фактично надійшло до районного
бюджету – 22052,8 тис. грн.). Власні надходження бюджетних установ
забезпечено на 245,4 відсотка (при уточненому плані 1100 тис. грн.,
фактично надійшло до районного бюджету – 2698,9тис. грн.).
Базової дотації з державного бюджету надійшло в сумі 11247,3 тис.
грн., додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів
освіти та охорони здоров`я – 26428,3 тис. грн., стабілізаційної дотації 7161,8 тис. грн., інших додаткових дотацій – 300,0 тис. грн. що становить
100 відсотків до уточненого плану.
Субвенцій з державного та обласного бюджетів надійшло до загального
фонду бюджету району – 252627,9 тис. грн. і становить 98 відсотки до
уточненого плану.
Районний бюджет за 2017 рік по видатках виконано на 97,8 відсотки
(при уточненому плані – 355345,2 тис. грн., використано – 347392,2 тис.
грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 97,9 відсотка (при уточненому

плані –327500,3 тис. грн., фактично використано – 320498,3тис. грн.) та
спеціальний фонд - на 96,6 відсотки (при уточненому плані – 27844,9 тис.
грн., фактично використано –26893,9 тис. грн.).
В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 40,7
відсотка від обсягу бюджету, або 130632,4 тис. грн., охорону здоров’я – 10,0
відсотка (32206,5 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення –
42,8 відсотків (137136,9 тис. грн.), культуру – 2,6 відсотків (8330,0 тис. грн.).
У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг видатків
районного бюджету збільшився у цілому на 83678,3 тис. грн., або на 31,7
відсотки.
У зв’язку з незабезпеченістю кошторисними призначеннями по
бюджетних установах, що фінансуються з районного бюджету виникла не
бюджетна заборгованість із заробітної плати у сумі 6826,7 тис. грн., оскільки
наявний фінансовий ресурс бюджету району у 2017 році, розрахований на
основі діючої на даний час формульної методики і наявної чисельності
населення, не забезпечує мінімальної потреби на захищені статті видатків
бюджету, в тому числі і на заробітну плату.
Заборгованості за спожиті бюджетними установами тепло-енергоносії
станом на 1 січня 2018 року немає.
З резервного фонду районного бюджету спрямовано у 2017 році – 70,0
тис. грн.
В звітному періоді в першу чергу здійснювались видатки на заробітну
плату та інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей видатків.
Виходячи з вищенаведеного, районна рада
вирішила:
1. Інформацію фінансового управління райдержадміністрації про
підсумки виконання районного бюджету за 2017 рік взяти до уваги
(додається).

-

2. Затвердити :
звіт про виконання районного бюджету за 2017 рік (додаток 1);
перелік розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з якими
виділено кошти з резервного фонду районного бюджету в 2017 році (
додаток 2).

3. Керівникам бюджетних установ, що фінансуються з районного
бюджету, селищному та сільським головам:
3.1 з метою дотримання вимог статей 48, 51 і 77 Бюджетного кодексу
України вжити заходів направлених на ефективне використання бюджетних
коштів. Врахувати у відповідних місцевих бюджетах у першочерговому
порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ
відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та
розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за

електричну енергію, водопостачання, водовідведення, послуги зв'язку, які
споживаються бюджетними установами. У разі виникнення заборгованості із
заробітної плати, інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та
комунальних послуг. Забезпечити утримання чисельності працівників та
здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на
премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в
межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у
кошторисах. Вживати заходів щодо погашення заборгованості по заробітній
платі та тепло-енергоносіїв, забезпечивши використання не менш як 90
відсотки наявних коштів, вільних залишків коштів загального фонду, що
склався станом на 01.01.2018 року, коштів від перерозподілу не
першочергових видатків, та коштів, отриманих від перевиконання дохідної
частини загального фонду місцевих бюджетів за підсумками їх виконання у
поточному році;
3.2 встановити жорсткий контроль за проведенням своєчасної та у
повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за
енергоносії та комунальні послуги, які ними споживаються, не допускаючи
будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат, залучивши при цьому
усі фінансові джерела та наявні механізми;
3.3
з метою недопущення застосування фіскальними органами
фінансових санкцій, забезпечити дотримання вимог Закону України від
08.07.2010 року № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», термінів сплати
єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне страхування та
здійснювати сплату єдиного соціального внеску пропорційно до сплачених
сум по КЕКВ 2111 «Заробітна плата».
4. Сільським та селищному головам з метою забезпечення виконання
затверджених показників по доходах бюджету району в 2018 році, вжити
заходів щодо наповнення дохідної частини місцевих бюджетів, комплексно
задіявши всі потенційні джерела їх наповнення та фіскальні можливості.
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.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань бюджету, фінансів і податків (О.
Сапріянчук).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Довідка
про виконання бюджету району та районного бюджету
за 2017 рік
Зведений бюджет району за 2017 рік по доходах виконано на 98,3
відсотка (при уточненому плані – 384683,6 тис. грн., фактично надійшло до
бюджету району – 378271,1 тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету - на
98,6 відсотка (при уточненому плані – 345654,9 тис. грн., фактично
надійшло – 340951,2 тис. грн.) та спеціальний фонд - на 95,6 відсотка (при
уточненому плані – 39028,7тис. грн., фактично надійшло – 37319,9 тис.
грн.).
Виконання податкових та неподаткових доходів загального фонду
бюджету району за 2017 рік становить 42543,4 тис.грн., що складає 130
відсотків до затвердженого плану (затверджений план – 32713,2 тис.грн.) та
99,9 відсотків до уточненого плану на звітний період (уточнений план –
42563,5 тис.грн.).
В порівнянні з надходженнями за 2016 рік( в умовах 2017 року) ,
надходження зросли на 12708,5 тис. грн., або приріст складає 42,6 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 60,8 відсотка ресурсів загального фонду.
Обсяги цього податку проти відповідного показника минулого року зросли
на 9331,7 тис. грн. (з 16517,5 тис. грн. до 25849,1 тис. грн.). По інших
платежах: у порівнянні з 2016 роком збільшились надходження від плати за
землю – на 895,8 тис. грн., акцизному податку – 293,0 тис. грн., єдиного
податку – на 1309,1 тис. грн. та платі за надання адміністративних послуг в
сумі 585,6 тис. грн..
З джерел, які формують спеціальний фонд бюджету району,необхідно
відмітити зростання власних надходжень бюджетних установ (з 2508,4 тис.
грн. до 3164,4 тис.грн.).

Динаміка власних фактичних надходжень дохідної частини
загального фонду бюджету району за 2015, 2016 та 2017 роки
(в умовах 2017 року)
тис. грн.

Динаміка надходжень до загального фонду бюджету
Верховинського району за 2015, 2016 та 2017 роки
тис. грн.
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Динаміка надходжень до спеціального фонду бюджету Верховинського
району за 2015, 2016 та 2017 роки
тис. грн.
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2015 рік

2016 рік

Власні надходження

2017 рік

Районний бюджет по власних надходженнях забезпечено в сумі
25960,1 тис. грн., що становить 128,6 відсотка до затвердженого плану
(20193,5 тис. грн.) та 95,2 відсотка до уточненого плану (27262,1 тис. грн.).
За 2017 рік видатки бюджету району склали 366146,8 тис. грн., з
них видатки загального фонду - 330738,1 тис. грн., спеціального – 35408,7
тис. грн.
В порівнянні з 2016 роком обсяг видатків збільшився у цілому на
72319,9 тис. грн. (на 24,6 відсотка).
В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 39,5
відсотка від обсягу бюджету, або 130632,4 тис. грн., охорону здоров’я – 9,7
відсотків ( 32206,4 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення –
41,5 відсотка (137219,9 тис. грн.), культуру – 2,5 відсотка (8403,6 тис. грн.).
По відношенню до видатків минулого 2016 року вони зросли: по освіті на
33,7 відсотка (32956,8 тис. грн.), охороні здоров»я – 21,6 відсотка (5710,4 тис.
грн.).соціальному захисту та соціальному забезпеченню – 8,4 відсотка
(10640,9 тис. грн.), культурі – 13,4 відсотка (989,9 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 172085,6 тис. грн., на оплату комунальних послуг та

енергоносіїв – 6665,6 тис. грн., на трансферти населенню – 136105,2 тис. грн.,
на медикаменти – 885,9 тис. грн., на продукти харчування – 2297,0 тис. грн..
За 2017 рік питома вага захищених статтей видатків бюджету у загальній
сумі склала 97 %.
Районний бюджет за 2017 рік по видатках виконано на 97,8 відсотків
(при уточненому плані – 355345,2 тис. грн., використано – 347392,2 тис.
грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 97,9 відсотка (при уточненому
плані – 327500,3 тис. грн., фактично використано – 320498,3 тис. грн.) та
спеціальний фонд - на 96,6 відсотки (при уточненому плані – 27844,9 тис.
грн., фактично використано – 26893,9 грн.).
В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 40,8
відсотка від обсягу бюджету, або 130632,4 тис. грн., охорону здоров’я – 10,0
відсотків ( 32206,5 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення –
42,8 відсотка (137136,9 тис. грн.), культуру – 2,6 відсотка (8330,0 тис. грн.).
У порівнянні з минулим роком обсяг видатків районного бюджету
збільшився у цілому на 67281,1 тис. грн., або на 24,0 відсотків.
Динаміка видатків загального фонду бюджету Верховинського
району на галузі соціально-культурної сфери
за 2015, 2016 та 2017 роки
тис. грн.
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1768,5

Структура видатків загального фонду бюджету Верховинського району
за 2017 рік
тис. грн.

Інші видатки;
12518,9; 3,7%

Трансферти
населенню;
136105,2; 41,2%

Заробітна плата;
172265,5;
52,1%

Продукти
харчування;
Оплата компослуг
2297,0; 0,7%
Медикаменти; та енергоносіїв;
2,0%
885,9;
0,3% 6665,6;

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної
сфери станом на 1 січня 2018 року складає 85,4 тис. грн.. Зазначена
заборгованість склалась по Гринявському, Стебнівському та Голівському
сільських бюджетах.
Крім того, у зв’язку з незабезпеченістю кошторисними призначеннями
по бюджетних установах району виникла не бюджетна заборгованість із
заробітної плати у сумі 6928,0 тис. грн., оскільки наявний фінансовий ресурс
бюджету району у 2017 році, розрахований на основі діючої на даний час
формульної методики і наявної чисельності населення, не забезпечує
мінімальної потреби на захищені статті видатків бюджету, в тому числі і на
заробітну плату.
Заборгованості за спожиті бюджетними установами району теплоенергоносії станом на 1 січня 2018 року немає.
Фінансове управління райдержадміністрації здійснює щомісячний
моніторинг виконання розпорядження голови райдержадміністрації від
31.03.2017 року № 98 «Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів
району, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та
посилення фінансово-бюджетної дисципліни на 2017 рік» та розпорядження
районної державної адміністрації від 04.05.2017 року № 155 «Про стан
виконання розпорядження райдержадміністрації від 31.03.2017 року № 98
«Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів району, дотримання

жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансовобюджетної дисципліни на 2017 рік» в частині виконання заходів щодо
збалансування місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел
надходжень, економного й раціонального використання коштів та посилення
фінансово - бюджетної дисципліни.
В результаті проведених заходів за дванадцять місяців 2017 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 2098,8 тис. грн. при плані на рік
1812,6 тис. грн.
Крім того, розпорядниками бюджетних коштів укладено договори за
кожним видом енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами, у
межах
установлених відповідним розпорядником бюджетних коштів
обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності дотримання
жорсткої економії коштів. Бюджетними установами району розроблено
заходи з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату
комунальних послуг та енергоносіїв. Сума економії по тепло-енергоносіях за
перше одинадцять місяців року склала 9,6 тис. грн.
За рахунок вільного залишку коштів додатково спрямовано на оплату
праці працівників бюджетних установ за дванадцять місяців цього року
кошти в сумі 334,5 тис. грн. (6,0 % від загальної суми спрямування), оплату
теплоенергоносіїв – 49,0 тис. грн..
За рахунок перевиконання дохідної частини бюджету на зарплату
спрямовано 5992,7 тис. грн. (65%), оплату теплоенергоносіїв – 12,5 тис. грн..
За рахунок перерозподілу не першочергових видатків на заробітну
плату спрямовано додатково кошти в сумі 3920,5 тис. грн., оплату
теплоенергоносіїв – 597,0 тис. грн..
З резервного фонду районного бюджету спрямовано у 2017 році – 70,0
тис. грн.
Начальник
фінансового управління

Всеволод Ватаманюк

Додаток №1
до рішення районної ради
від _________ 2018 року

Звіт
про виконання районного бюджету
за 2017 рік
Найменування доходів
Код платежу

Затверджено
на 2017 рік з
урахуванням
змін

(тис. грн.)
Виконано за
2017 рік

Загальний фонд
11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

27201,6

25849,1

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій , що
належать до комунальної власності

12,0

7,5

21010000

Частина чистого прибутку, що вилучається до
бюджету
Плата за надання адмінпослуг

9,0

6,5

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та
іншого майна, що знаходиться у комунальній
власності
Інші надходження

26,0

Разом власних доходів

27262,1
11247,3
26428,3

25960,1
11247,3
26428,3

41020600

Базова дотація
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та
охорони здоров`я.
Стабілізаційна дотація

7161,8

7161,8

41020900
41030000

Інші додаткові дотації
Субвенції з державного та обласного бюджетів

300,0
257281,7

300,0
252627,9

Разом доходів загального фонду

329681,2

323725,4

22010000
22080000

24060300

41020100
41020200

11,5
85,5

13,5

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
25000000

Власні надходження

1100,0

2698,9

41030000

Субвенції з державного та обласного бюджетів

21187,3

19353,9

Разом доходів спеціального фонду

22287,3

22052,8

Разом доходів загального і спеціального фондів
351968,5

345778,2

Код
функціональ
ної
класифікації
видатків
0100
1000
2000
3000
4000
7200
5000
6600

Найменування видатків

Загальний фонд
Державне управління
Освіта
Охорона здоров'я
Соцзахист та соцзабезпечення
Культура і мистецтво
Засоби масової інформації
Фізкультура і спорт
Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок,
телекомунікації та інформатика

Затверджено
на 2017 рік з
урахуванням
змін

Виконано за
2017 рік

2778,4
132006,7
32539,2
141363,1
8523,2
1392,2
1657,6
60,0

2620,5
130632,4
32206,5
137136,9
8330,0
1307,1
1637,2

3,0

7300
7800
8000

Сільське господарство
Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій
Видатки не віднесені до основних груп
Всього видатків загального фонду
Спеціальний фонд

3,0
32,9
7204,0
327500,3

22,9
6601,8
320498,3

1000
2000
3000
4000
5000
6300
8000
9100

Освіта
Охорона здоров'я
Соцзахист населення
Культура і мистецтво
Фізична культура і спорт
Будівництво
Видатки не віднесені до основних груп
Цільові фонди
Всього видатків спеціального фонду
Разом видатків загального і спеціального фондів

3128,1
501,8
1073,6
456,0
50,0
2378,5
19977,9
279
27844,9
355345,2

4234,0
548,8
1495,0
411,8
58,7
2366,9
17645,9
132,8
26893,9
347392,2

Начальник
фінансового управління

Всеволод Ватаманюк

Додаток № 2
до рішення районної ради
від___________2018 р.

ПЕРЕЛІК

розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з якими виділено
кошти з резервного фонду районного бюджету в 2017 році
№ Назва установи,
п/п якій виділено
кошти

1.

Районна
державна
адміністрація
(Верховинський
центр
соціального
обслуговування(
надання
соціальних
послуг)

Дата і номер
розпоряджен
ня

16.02.2017р.
№ 49

Сума (грн.)
Згідно
розпоряд
же ння
16000

Фактич
но профінансован
о
16000

Назва заходів, на які
направлено кошти

Матеріальна допомога:
- жительці с. Буковець Пантелюк
М.Д. на відновлення житлового
будинку, знищеного пожежею 6000 грн.;
- жителю с. Красник Петращуку
Д.І. на відновлення житлового
будинку, пошкодженого
пожежею – 5000 грн.;
- жителю с. Білоберізка
Шарабуряку В.М. на відновлення
господарської будівлі,
пошкодженої пожежею – 2000
грн.;
- жительці с. Буковець Півнюк
Г.М. на відновлення житлового
будинку, знищеного стихією –
2000 грн.;

2.

Районна
державна
адміністрація
(Верховинський
центр
соціального
обслуговування(
надання
соціальних

05.04.2017р.
№ 108

9000

9000

- жительці селища. Верховина
П’ятнюк М.Ю. на відновлення
житлового будинку,
пошкодженого пожежею – 1000
грн.
Матеріальна допомога:
- жительці с. Пробійнівка
Куриндаш О.М. на відбудову
житлового будинку, знищеного
пожежею – 6000 грн.;
- жительці с. Кривопілля Дячук
Г.І. на відновлення літньої кухні,

послуг)

знищеної пожежею – 1000 грн.;
- жителю селища Верховина
Мітчуку Ю.І. на відновлення
господарської
будівлі,
пошкодженої пожежею – 1000
грн.;
- жительці с. Верхній Ясенів
Гаврилюк М.М. на відновлення
господарської споруди, знищеної
пожежею – 500 грн.;

3.

4.

5.

Районна
державна
адміністрація
(Верховинська
ЦРЛ)
Районна
державна
адміністрація
(Верховинський
центр
соціального
обслуговування(
надання
соціальних
послуг)

25.07.2017р.
№ 229

20000

20000

22.06.2017р.
№ 205

5000

5000

Районна
державна
адміністрація
(Верховинський
центр
соціального
обслуговування
(надання
соціальних
послуг)

18.08.2017р.
№ 258

жителю
с.
Замагора
Стринадюку
М.М.
на
відновлення
господарських
споруд, пошкоджених стихією –
500 грн.
Кошти
на
придбання
медикаментів
та
виробів
медичного призначення з метою
запобігання поширення гострої
кишкової інфекції
Матеріальна допомога:
- жителю с. Замагора Дутчаку
М.М.
на
відновлення
господарської
споруди
,
знищеної пожежею – 2500грн.;

15000

15000

- Жительці с. Зелене Сапринюк
М.Ю . на відновлення покрівлі
даху , знищеного сильним вітром
– 2500 грн.
Матеріальна допомога:
- жительці с. Буковець Пантелюк
М.Д. на відновлення житлового
будинку, знищеного пожежею 6000 грн.;
- жителю с. Красник Петращуку
Д.І. на відновлення житлового
будинку,
пошкодженого
пожежею – 5000 грн.;
жителю
с.
Білоберізка
Шарабуряку В.М. на відновлення
господарської
будівлі,
пошкодженої пожежею – 2000
грн.;
- жительці с. Буковець Півнюк
Г.М. на відновлення житлового

будинку, знищеного стихією –
2000 грн.;

6.

Районна
державна
адміністрація
(Верховинський
центр
соціального
обслуговування
(надання
соціальних
послуг)

22.12.2017р.
№ 404

5000

5000

- жительці селища. Верховина
П’ятнюк М.Ю. на відновлення
житлового
будинку,
пошкодженого пожежею – 1000
грн.
Матеріальна допомога:
- жительці с. Черемошна, пр..
Бобелинці Тимофійчук К.І.,на
відновлення
покрівлі
даху
житлового
будинку
та
господарської
споруди,
пошкоджених шквальним вітрои
– 1000 грн.;
- жительці с. Черемошна Кірях
О.О. на відновлення покрівлі
даху літньої кухні, пошкодженої
шквальним вітром – 1000 грн.;
жителю
с.Манява
Богородчанського
району
Білатчуку В.Ю. на відновлення
житлового будинку в селищі
Верховина
пр.Підсиниці,
знищеного пожежею – 3000 грн.

Всього спрямовано 70000 (сімдесят) тисяч гривень.

Начальник
фінансового управління

Всеволод Ватаманюк

проект

У К Р А ЇН А
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківськоїобласті
Сьомедемократичнескликання
(Вісімнадцятасесія)
РІШЕННЯ
від____________ 2018 року
селище Верховина
Про встановлення розміру кошторисної
заробітної плати при здійсненні будівництва
об’єктів за рахунок коштів
районного бюджету
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 року № 281
«Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної
плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів»,
керуючись п. 4 рішення Івано-Франківської обласної ради від 02.03.2018 року
№ 808-20/2018 «Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при
здійсненні будівництва об’єктів за рахунок коштів обласного бюджету»,
районна рада
вирішила:
1.
Прийняти для розрахунку розміру кошторисної заробітної плати,
який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів за рахунок
коштів районного бюджету, дані таких підрядних організацій:
– Філія «Верховинська ДЕД»;
– ТзОВ «Християна»;
– ПП «ОРІОН».
2.
При здійсненні будівництва об’єктів за рахунок коштів
районного бюджету встановити розмір кошторисної заробітної плати у
розмірі 7400 грн.
3.
Рекомендувати органам місцевого самоврядування району при
встановленні розміру кошторисної заробітної плати при здійсненні
будівництва об’єктів за рахунок коштів місцевих бюджетів встановити

розмір кошторисної заробітної плати аналогічний тому, що встановлений
пунктом 2 цього рішення.
4. 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
(Ю.Ванджурак).
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Проект

У К Р А ЇН А
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від ____________ 2018 року
селище Верховина
Про звернення районної ради щодо
виділення додаткових коштів
бюджетним установам району
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., голови Івано-Франківської
обласної державної адміністрації Гончарука О.Р., голови Івано-Франківської
обласної ради Сича О.М. щодо виділення додаткових коштів бюджетним
установам районуна 2018 рік (додається).
2. Звернення надіслати Президенту України Порошенку П.О., Голові
Верховної Ради України Парубію А.В., Прем’єр-міністру України
Гройсману В.Б., голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації
Гончаруку О.Р., голові Івано-Франківської обласної ради Сичу О.М.
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.
Голові Івано-Франківської
обласної державної адміністрації
Гончаруку О.Р.
Голові Івано-Франківської
обласної ради
Сичу О.М.
ЗВЕРНЕННЯ
Потреба в коштах Верховинського районного бюджету на 2018 рік
розрахована, виходячи з мінімальної необхідності забезпечення заробітної
плати з нарахуваннями, енергоносіїв та комунальних послуг, медикаментів
та перев’язувальних матеріалів, продуктів харчування, інших захищених
статей бюджету та першочергові поточні видатки, що дало б можливість
забезпечити нормальне функціонування бюджетних установ.
Однак медична субвенція, додаткова дотація з державного бюджету
місцевим бюджетам на фінансування видатків з утримання закладів освіти,
базова дотація та власні надходження районного бюджету на 2018 рік не
забезпечують в повному обсязі потреби повноцінного функціонування
бюджетних установ району, чим порушуються конституційні права громадян
на основні соціальні гарантії та виконання Закону України «Про статус
гірських населених пунктів». Додаткова потреба в коштах тільки на виплату
заробітної платипрацівникам бюджетних установ району складає
36118,1тис.грн., з них:
- по установах охорони здоров’я –5,3 середньомісячних фондів оплати
праціабо11980,0тис.грн.;
- по установах освіти, що фінансуються за рахунок додаткової дотації з
Державного бюджету –4,8 середньомісячних фондів оплати праці
або10515,3тис.грн.;

- по установах, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету –4,0
середньомісячних фонди оплати праці або 13622,8тис.грн.;
Із загальної суми незабезпеченості асигнуваннями борги по заробітній
платі за 2017 рік складають6928,2тис.грн.
Крім того, доведений помісячний розпис бюджетних призначень
додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та
охорони здоров’я не відповідає обсягу фактично нарахованої заробітної
плати працівникам бюджетних установ та проведення розрахунків за спожиті
енергоносії.
Джерел наповнення бюджету за рахунок власних доходів немає, а отже
зазначена ситуація приводить до необхідності застосування керівниками
бюджетних установ статті 51 Бюджетного кодексу України, що в свою чергу
призведе до необхідності скорочення в бюджетних установах району більше
500 штатних одиниць та виникнення соціальної напруги серед працівників
бюджетної сфери району.
З метою забезпечення повноцінної діяльності бюджетних установ та
для стабілізації соціально-економічного становища в районі, ми, депутати
Верховинської районної радиІвано-Франківської області, звертаємось до Вас
з проханням щодо виділення додаткових коштів в сумі 36118,1тис.грн. для
виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ району в 2018
році та внести зміни до помісячного розпису бюджетних асигнувань
додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та
охорони здоров’я збільшивши їх в І кварталі щомісячно на 1300,0тис.грн. за
рахунок відповідного зменшення в четвертому кварталі поточного року.
Віримо, що вищенаведені питання будуть вирішені позитивно, щиро
дякуємо за допомогу у вирішенні питань фінансування високогірного
Верховинського району.
Прийнято на вісімнадцятійсесії
Верховинської районної ради VIІ
демократичного скликання
______________ 2018 року

Проект

У К Р А ЇН А
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківськоїобласті
Сьоме демократичнескликання
(Вісімнадцята сесія )
РІШЕННЯ
від _____________ 2018 року
селище Верховина
Про зверненнярайонної ради щодо
проведення розрахункових операцій
без застосування реєстраторів
розрахункових операцій для суб’єктів
підприємцької діяльності гірських
населених пунктів, що здійснюють
роздрібну торгівлю підакцизними товарами
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», звернення підприємців Верховинського району та рекомендації
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і податків,
районна рада
вирішила:
1.Схвалити звернення до Президента України,Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України щодо проведення розрахункових операцій без
застосуванняреєстраторів
розрахункових
операційдля
суб’єктів
підприємницькоїдіяльностігірських населених пунктів, що здійснюють
роздрібну торгівлю підакцизними товарами(додається).
2. Направити рішення районної ради «Про звернення районної ради
щодо проведення розрахункових операцій без застосуванняреєстраторів
розрахункових операційдля суб’єктів підприємницької діяльностігірських
населених пунктів»до Президента України,
Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України.

3.Звернення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті» та
оприлюднити на веб-сайті районної ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань бюджету, фінансів і податків (О.Сапріянчук).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Президенту України
Порошенку П. О.
ГоловіВерховної Ради
України
Парубію А.В.
Прем’єр-мініструУкраїни
Гройсману В.Б.
Звернення
Постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 року №984, що
набрала чинності 20.12.2017 року внесено зміни до Постанови Кабінету
Міністрів України від 23.08.2000 року №1336 «Про забезпечення реалізації
статті 10 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Згідно
внесених змін, для суб’єктів господарювання, що здійснюють роздрібну
торгівлю підакцизними товарами, встановлено обов’язкове застосування
реєстраторів розрахункових операцій, незалежно від території сіл і селищ
міського типу, яким надано статус гірських населених пунктів.
При прийнятті вищенаведених змін до названої Постанови Кабінету
Міністрів України від 23.08.2000 року №133 не враховано ландшафтнокліматичні, географічні, демографічні, соціальні та інші специфічні
особливості високогірного Верховинського району.
У малозаселених
гірських населених пунктах, де відстань між ними 2-5 кілометрів, в яких
відсутня
соціальна
інфраструктура(система
соціально-побутового
обслуговування, зв’язку, якісний інтернет), де чималі проблеми з
енергозбереженням, транспортною доступністю (у високогір’ї дороги взагалі
відсутні) і де здійснює роздрібну торгівлю один суб’єкт господарювання 1-2
два дні в тиждень, а виторг іноді становить менше 300 гривень на день. За
зазначених умов такий суб’єкт господарювання не має можливості придбати
реєстратор розрахункових операцій,приблизна вартість якого становить в
межах 5 000 гривень, а їх систематичне обслуговування складає приблизно
250 гривень в місяць.
Враховуючи вищенаведене, ми, депутати Верховинської районної ради
Івано-Франківської області, звертаємось до Вас з клопотанням про
скасування обов’язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій
для суб’єктів господарювання гірських населених пунктів, що здійснюють
роздрібну торгівлю підакцизними товарами.
Прийнято на ХУІІІ сесії
Верховинської районної ради
VІІ скликання ______________ 2018
року

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від _______________ 2018 року
селище Верховина
Про погодження нормативногрошової оцінки полонини
«Болтагура»
Керуючись вимогами ст. 10, 93, 186, 201, Земельного кодексу України,
розділом XIII Податкового кодексу України, ст. 32 Закону України «Про
землеустрій», ст. 13,20,23 Законом України «Про оцінку земель»,
Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року
урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада
2016року № 831 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінюй
земель сільськогосподарського призначення», розглянувши технічну
документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки
сільськогосподарського призначення державної власності для сінокосіння і
випасання худоби, яка розташована за межами населеного пункту с.Явірник,
Зеленської сільської ради, полонина «Болтагура», Верховинського району
Івано-Франківської області, площею 65,0000 га кадастровий номер
2620884000:41:001:0006, районна рада
вирішила:
1 Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності
для сінокосіння і випасання худоби, яка розташована за межами населеного
пункту с.Явірник, Зеленської сільської ради, полонина «Болтагура»,
Верховинського району, Івано-Франківської області, площею 65,0000 га
кадастровий номер 2620884000:41:001:0006, якою визначено нормативну
грошову оцінку земельної ділянки 113934,6 грн. (сто тринадцять тисяч
дев’ятсот тридцять чотири гривні 60 копійок).

2. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земельної ділянки
відповідно до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України.
3. Територіальному органу Центрального органу виконавчої влади з
питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин забезпечити
збереження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної
ділянки в місцевому фонді документації із землеустрою та застосування
затверджених показників нормативної грошової оцінки.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І.Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від _______________ 2018 року
селище Верховина
Про погодження нормативногрошової оцінки полонини
«Прилучний»
Керуючись вимогами ст. 10, 93, 186, 201, Земельного кодексу України,
розділом XIII Податкового кодексу України, ст. 32 Закону України «Про
землеустрій», ст. 13,20,23 Законом України «Про оцінку земель»,
Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року
урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада
2016року № 831 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінюй
земель сільськогосподарського призначення», розглянувши технічну
документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки
сільськогосподарського призначення державної власності для сінокосіння і
випасання худоби, яка розташована за межами населеного пункту с.Явірник,
Зеленської сільської ради, полонина «Прилучний», Верховинського району
Івано-Франківської області, площею 54,0351 га кадастровий номер
2620884000:41:001:0074, районна рада
вирішила:
1 Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності
для сінокосіння і випасання худоби, яка розташована за межами населеного
пункту с.Явірник, Зеленської сільської ради, полонина «Прилучний»,
Верховинського району, Івано-Франківської області, площею 54,0351 га
кадастровий номер 2620884000:41:001:0074, якою визначено нормативну
грошову оцінку земельної ділянки 94714,88 грн. (дев’яносто чотири тисячі
сімсот чотирнадцять гривень 88 копійок).

2. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земельної ділянки
відповідно до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України.
3. Територіальному органу Центрального органу виконавчої влади з
питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин забезпечити
збереження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної
ділянки в місцевому фонді документації із землеустрою та застосування
затверджених показників нормативної грошової оцінки.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І.Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від _______________ 2018 року
селище Верховина
Про погодження нормативногрошової оцінки полонини
«Середня»
Керуючись вимогами ст. 10, 93, 186, 201, Земельного кодексу України,
розділом XIII Податкового кодексу України, ст. 32 Закону України «Про
землеустрій», ст. 13,20,23 Законом України «Про оцінку земель»,
Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року
урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада
2016року № 831 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінюй
земель сільськогосподарського призначення», розглянувши технічну
документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки
сільськогосподарського призначення державної власності для сінокосіння і
випасання худоби, яка розташована за межами населеного пункту с.Явірник,
Зеленської сільської ради, полонина «Середня», Верховинського району
Івано-Франківської області, площею 75,1876 га кадастровий номер
2620884000:40:001:0005, районна рада
вирішила:
1 Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності
для сінокосіння і випасання худоби, яка розташована за межами населеного
пункту с.Явірник, Зеленської сільської ради, полонина «Середня»,
Верховинського району, Івано-Франківської області, площею 75,1876 га
кадастровий номер 2620884000:40:001:0005, якою визначено нормативну
грошову оцінку земельної ділянки 131791,83 грн. (сто тринадцять одна
тисяча сімсот дев’яносто одна гривня 83 копійки).

2. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земельної ділянки
відповідно до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України.
3. Територіальному органу Центрального органу виконавчої влади з
питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин забезпечити
збереження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної
ділянки в місцевому фонді документації із землеустрою та застосування
затверджених показників нормативної грошової оцінки.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І.Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від _______________ 2018 року
селище Верховина
Про погодження нормативногрошової оцінки полонини «Редиска»
Керуючись вимогами ст. 10, 93, 186, 201, Земельного кодексу України,
розділом XIII Податкового кодексу України, ст. 32 Закону України «Про
землеустрій», ст. 13,20,23 Законом України «Про оцінку земель»,
Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року
урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада
2016року № 831 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінюй
земель сільськогосподарського призначення», розглянувши технічну
документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки
сільськогосподарського призначення державної власності для сінокосіння і
випасання худоби, яка розташована за межами населеного пункту с.Явірник,
Зеленської сільської ради, полонина «Редиска», Верховинського району
Івано-Франківської області, площею 160,0000 га кадастровий номер
2620884000:40:001:0002, районна рада
вирішила:
1 Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності
для сінокосіння і випасання худоби, яка розташована за межами населеного
пункту с.Явірник, Зеленської сільської ради, полонина «Редиска»,
Верховинського району, Івано-Франківської області, площею 160,0000 га
кадастровий номер 2620884000:40:001:0002, якою визначено нормативну
грошову оцінку земельної ділянки 280454,40 грн. (двісті вісімдесят тисяч
чотириста п’ятдесят чотири гривні 40 копійок).
2. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земельної ділянки
відповідно до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України.

3. Територіальному органу Центрального органу виконавчої влади з
питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин забезпечити
збереження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної
ділянки в місцевому фонді документації із землеустрою та застосування
затверджених показників нормативної грошової оцінки.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І.Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від __________ 2018 року
селище Верховина
Про затвердження переліку об’єктів
комунального майна району, які
підлягають приватизації в 2018 році
Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування
в Україні», розглянувши лист районної державної
адміністрації від 13.02.2018 року № 60/02-22/16, 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.Затвердити перелік об’єктів комунального майна району, які
підлягають приватизації в 2018 році згідно з додатком.
2. Приватизацію цих об’єктів здійснити шляхом продажу у відповідності
з чинним законодавством.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань соціально-економічного розвиту, інвестицій,
будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу
(Ю.Ванджурак).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Додаток
до рішення районної ради
від __ _________ 2018року

Перелік
об’єктів комунального майна району, які підлягають приватизації в
2018 році
1. Приміщення котельні ДКП Тепловик Верховинського комбінату
комунальних підприємств (селище Верховина, вул.. Грушевського).

Керуючий справами
виконавчого апарату
районної ради

Роман Ванівський

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(П’ятнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від _____________2017 року
селище Верховина
Про призначення начальника
Верховинського
комбінату
комунальних підприємств
Відповідно до статей 43 та 60 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", пункту 4 статті 36 та статті 39 «Кодексу
законів про працю України», рішення Верховинської районної ради від 05
березня 2015 року «Про управління об'єктами спільної власності
територіальних громад сіл, селища району» та від 15 липня 2015 року «Про
затвердження Положення про порядок призначення та звільнення з посад
керівників підприємств, установ, закладів, що належать до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ Верховинського району», враховуючи
рішення постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного
розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і
дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку малого та
середнього бізнесу від 19 лютого 2018року , районна рада
вирішила:
1. Призначити переможця конкурсу на заміщення вакантної посади
начальника Верховинського КПП Мицканюка Володимира Васильовича
начальником Верховинського комбінату комунальних підприємств з __
березня 2018 року.
2. Доручити голові районної ради (І.Шкіндюк) заключити строковий
трудовий договір (Контракт) з начальником Верховинського комбінату
комунальних підприємств Мицканюком В.В. терміном на 5 (п’ять) років.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І.Маківничука.
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від __________ 2018 року
селище Верховина
Звіт голови райдержадміністрації про
виконання
програми
соціальноекономічного та культурного розвитку
району за 2017 рік
Підбиваючи підсумки виконання Програми соціально – економічного
розвитку району слід відмітити, що за 2017 рік головна увага органів
виконавчої влади, керівників підприємств та організацій району була
зосереджена на забезпеченні стабілізації економічних і соціальних процесів
та основні зусилля в районі були спрямовані на реалізацію завдань
визначених Указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів
України, розпорядженнями голови облдержадміністрації щодо подолання
негативних наслідків в економіці та соціальній сфері.
За звітний період в галузі промисловості працювало дев’ять
підприємств основного кола, якими реалізовано промислової продукції на
суму 30134,7 тис.грн. Темп росту обсягу реалізації продукції проти
минулого року склав 114,7 відс.
В галузі агропромислового виробництва основна увага в звітному
періоді була спрямована на реалізацію державної політики щодо розвитку
сільського господарства і забезпечення функціонування аграрного ринку.
Виробництво валової продукції сільського господарства по всіх категоріях
господарств становило близько 165 млн. грн. в порівняльних цінах 2010 року.
Ведеться робота щодо налагодження діяльності зареєстрованих
кооперативних об’єднань в напрямку забезпечення сприятливих умов для
заготівлі та реалізації надлишків тваринницької продукції.
Виконуються завдання з будівництва об’єктів житла, освіти, торгівлі,
громадського
харчування,
дорожньо-транспортної
інфраструктури.
Протягом 2017 року на будівництво, капітальні та поточні ремонти
використано коштів з державного, обласного та місцевих бюджетів на
загальну суму 36240,011 тис.грн.

Проведено капітальні ремонти Криворівнянського, Красницького,
Довгопільського ДНЗ, здійснено заміну вікон та дверей в загальноосвітніх
школах сіл Красноїлля, Довгопілля, Голошино, встановлено спортивний
майданчик зі штучним покриттям в с. Пробійна, спортивний майданчик з
антивандальним тренажерним обладнанням в с. Яблуниця та ігровий
майданчик «Щасливе дитинство» в с. Стебні .
Прийнято «Програму розвитку малого та середнього підприємництва в
Верховинському районі на 2017-2018 роки», одним із основних заходів даної
програми є надання короткотермінових безвідсоткових кредитів для
здійснення підприємницької діяльності. Впродовж року п’яти суб’єктам
господарювання надано безвідсоткові короткотермінові кредити в сумі 160
тис.грн.
З початку 2017 року послугами служби зайнятості скористалися 3043
незайняті особи. Рівень безробіття в районі на 1січня цього року склав 2,93
відс. до працездатного населення. На обліку в центрі зайнятості перебуває
525 безробітних громадян.
Відповідно до затвердженого плану роботи проведено низку
культурно-мистецьких заходів з відзначення державних та релігійних свят,
пам’ятних і ювілейних дат, на що використано з районної програми
культурно-мистецьких заходів 146,051 тис. грн.
З метою забезпечення соціальною підтримкою найуразливіших та
незахищених верств населення виконуються державні соціальні програми.
Забезпечено своєчасну виплату пенсій та державних соціальних допомог.
Здійснюється соціальний захист учасників антитерористичної операції та
членів їх сімей.
Працює центр надання адміністративних послуг, спрощення дозвільних
процедур та надання практичних консультацій суб’єктам підприємницької
діяльності.
З урахуванням вищенаведеного, районна рада
вирішила:
1. Звіт голови райдержадміністрації про виконання програми
соціально-економічного та культурного розвитку району за 2017 рік взяти до
відома.
2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації,
виконкомам селищної та сільських рад створювати сприятливі умови для
стабільної роботи всіх галузей економіки та забезпечити безумовне
виконання пріоритетних завдань, визначених програмою соціальноекономічного та культурного розвитку району на 2018 рік .
3. Постійним комісіям районної ради брати активну участь у втіленні в
життя заходів щодо реалізації програми соціально-економічного і
культурного розвитку району на 2018 рік з питань, що належать до їх
відання, вносити пропозиції і рекомендації при розгляді ходу її виконання на
засіданнях колегії районної державної адміністрації.

4. 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 і середнього бізнесу
(Ю.Ванджурак).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Довідка
про виконання програми соціально-економічного та культурного
розвитку району за 2017 рік
Головним завданням органів виконавчої влади, суб’єктів
господарювання району впродовж 2017 року було забезпечення стабільної
роботи діючих підприємств у всіх галузях економіки, наповнення бюджетів
всіх рівнів, створення сприятливого інвестиційного клімату, стабільне
функціонування системи охорони здоров'я, освіти, культури.
Промисловість
Однією з базових складових сфери матеріального виробництва в
економіці району є промисловість, яку визначають підприємства
деревообробної та харчової галузей.
Промисловий потенціал району представляють дев’ять підприємств,
що входять до основного кола та звітуються до органів статистики про
показники промислової діяльності. За 2017 рік споживачам реалізовано
промислової продукції на суму 30134,7 тис.грн., що на 3856,4 тис.грн.
більше
минулого
року. В структурі реалізованої продукції за
промисловими групами 64,2 відс. становили товари проміжного
користування (деревообробка) та 35,8 відс. споживчі товари (харчові
продукти). Протягом звітного періоду в промисловості утримується
позитивна динаміка, темп росту проти попереднього року склав 114,7 відс.
Сім із дев’яти підприємств основного промислового кола забезпечили
збільшення обсягів реалізації продукції : районний лісгосп, ПМ П «Оріон»,
ТзОВ «Парус», ДП «Гринявське лісове господарство». На 9,2 відс. впродовж
2017 року наростило обсяги реалізації підприємство харчової галузі ТзОВ
«Верховинка», яке значно розширило асортимент екологічних напоїв (фіто
чаїв).
Промислові підприємства охоплюють зайнятістю 358 осіб при рівні
середньомісячної заробітної плати 4552 грн.
Агропромисловий комплекс
Станом на 1 січня 2018 року до аграрного комплексу району входить,
Білоберізький
багатофункціональний
обслуговуючий
кооператив,
сільськогосподарський
обслуговуючий
кооператив
„Верховинський”
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Стандарт», 36
фермерських господарств.
Впродовж 2017 року чисельність поголів’я основних видів
сільськогосподарських тварин скоротилася і становила на початок січня 18,0
тисяч голів ВРХ, з них: 8,3 тисяч корів, 7,0 тисяч голів свиней, 2,6 тисячі
голів овець та кіз, 1,2 тисяч голів коней.
Виробництво валової продукції сільського господарства по всіх
категоріях господарств становило близько 165 млн. грн. в порівняльних
цінах 2010 року.

Ведеться робота щодо налагодження діяльності зареєстрованих
кооперативних об’єднань в напрямку забезпечення сприятливих умов для
заготівлі та реалізації надлишків тваринницької продукції. Кооператив
«Стандарт» надав послуг на суму більше 120 тисяч гривень. Сплачено 8,0
тисяч гривень податків. В кооперативі постійно працювало 2 основних
працівника.
З ініціативи відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації
та асоціації фермерів району підготовлені пропозиції щодо державної
підтримки господарств в галузі тваринництва.
Збільшилась частка господарств, які утримують 3 і більше корів в
одному господарстві.
Розроблено ряд інвестиційних проектів в галузі вівчарства, які
спрямовані на відродження галузі в районі, в тому числі і за рахунок коштів
Державного фонду регіонального розвитку
В 2017 році фермерське господарство Мартищука І.В. (селище
Верховина) отримало з обласного бюджету кошти в сумі 39,0 тисяч гривень
на закупівлю молодняка великої рогатої худоби. Закуплено 5 голів великої
рогатої худоби абердин-ангуської породи.
Громадою та активом села Голови підготовлено проект створення
комунального підприємства з переробки сільськогосподарської продукції.
Фінансування проекту в сумі 300 тис.грн. передбачено в 2018 році.
Організовано участь делегації району в роботі виставки – ярмарки
„Агро-2017». Забезпечено участь товаровиробників району ( ФГ Стефурака
Ю.М., господар Ділюк М.С., сільськогосподарський кооператив «Стандарт»)
в проведенні ярмарки «Золота осінь» в місті Івано-Франківську та
щотижневих ярмаркових заходів в селищі Верховина.
Проведено необхідну роботу щодо організації заготівлі дикоростучих
ягід та грибів. Відповідно до інформації Верховинського відділення
Коломийської об»єднаної податкової інспекції сума сплачених коштів за
спеціальне використання лісових ресурсів (заготівлю грибів та ягід)
становила 163 820 гривень, що на 2 тисячі гривень більше відповідного
періоду минулого року.
Будівництво
Виконувалися завдання з будівництва об’єктів житла, освіти, охорони
здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування,
комунального господарства, культурно – побутового й іншого призначення
та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на
цю мету.
Протягом 2017 року на будівництво, капітальні та поточні ремонти
використано кошти з державного, обласного та місцевих бюджетів на
загальну суму 36240,011 тис.грн.., в т.ч.:
- з державного бюджету (фонду регіонального розвитку – 2098,00
тис.грн.), з них: на будівництво Верховинської ЗОШ - 1800,00 тис.грн. та

на капітальний ремонт (впровадження енергозберігаючих заходів) в
амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Красноїлля –
298,346 тис. грн.
- з державного бюджету (субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій) – 6498,538 тис. грн., зокрема проведено підключення
до швидкісної мережі (Інтернет) в селищі Верховина та селах Довгополе,
Криворівня, Верхній Ясенів, Стебні, Голошино, Гринява, Пробійна,
Яблуниця – 1798,728 тис. грн.,проведено капітальний ремонт вуличного
освітлення в селі Буковець - 50,00 тис. грн., проведено ремонт
пришкільного інтернату Криворівнянської ЗОШ І-ІІІ ст. ім.
М.Грушевського - 343,281 тис. грн., завершено будівництво спортивного
залу в селі Довгополе - 498,770 тис. грн., освоєно кошти в сумі 499,372 тис.
грн. на будівництво дитячого садка на 40 місць в селі Верхній Ясенів,
виконано роботи по заміні даху та облаштування зовнішніх стін
Кривопільської ЗОШ І-ІІІ ст. – 1300,00 тис. грн., влаштовано ігрові
майданчики для садочка с. Зелене, в селищі Верховина, в с. Великий Ходак,
проведено ремонт спортивного майданчика Ільцівської ЗОШ І-ІІІ ст. –
763,997 тис. грн., відремонтовано дитячі садки в селах Криворівня та
Пробійна - 1244,389 тис. грн.;
- за кошти обласного бюджету (програма розвитку місцевого
самоврядування) - 1230,00 тис. грн. та співфінансування з районного
бюджету – 191,00 тис. грн.. : влаштовано водяне опалення в Голівській
ЗОШ І-ІІ ст. -150,00 тис. грн./15,00 тис. грн., облаштовано санвузли у ДНЗ
с. Довгопілля – 150,00 тис. грн./10,00 тис. грн., проведено реконструкцію
нежитлової будівлі під дитячий садок для покращення умов навчання та
виховання дітей дошкільного віку – 130,00 тис. грн./10,00 тис. грн.,
влаштовано опалення дитячого садка в селі Красник -150,00 тис. грн./15,00
тис. грн., проведено ремонт стадіону (заміна крісел) в селі Криворівня –
150,00 тис. грн./15,00 тис. грн., влаштовано вуличне освітлення з
застосуванням сонячних батарей в селі Перехресне – 150,00 тис. грн./46,00
тис. грн., проведено ремонт спортзалу та влаштовано благоустрій території
Стебнівської ЗОШ І-ІІІ ст. – 150,00 тис. грн./80,00 тис. грн.
- за кошти обласного бюджету (9295,80 тис. грн.) проведено
капітальний ремонт ДНЗ с. Криворівня – 150,00 тис. грн., замінено вікна та
двері на енергозберігаючі в Красноїлівській ЗОШ І-ІІІ ст.., Голошинській
ЗОШ І ст., Довгопільській ЗОШ І-ІІІ ст., Гринявській ЗОШ І-ІІІ ст.,
Чорнорічанській ЗОШ І ст., НВК с. Яблуниця, ДНЗ с. Черемошна, в

Ільцівському будинку культури, бібліотеці с. Чорна Річка – 399,088 тис.
грн.
Встановлено спортивний майданчик зі штучним покриттям в с.
Пробійна, спортивний майданчик з антивандальним тренажерним
обладнанням в с. Яблуниця та ігровий майданчик «Щасливе дитинство» в с.
Стебні ( 735,72 тис. грн.).
Відремонтовано котельню Верховинської ЦРЛ з облаштуванням під
навісу для зберігання дров на сумі у 300,00 тис. грн., проведено ремонт
системи опалення у Криворівнянському будинку культури та пічного
опалення в дитячій школі мистецтв -22,00 тис. грн..
Облаштовано санвузли та внутрішні туалети навчальних закладів
Стебнівської ЗОШ І-ІІ ст., Чорнорічанської ЗОШ І ст. -40,00 тис. грн..
Проведено капітальні ремонти будинків культури в сіл Яблуниця,
Голови, клубу в селі Голошино - 525,00 тис. грн..
Відремонтовано та влаштовано систему водопостачання в
Яблуницькому НВК та Стебнівській ЗОШ І-ІІ ст. - 100,00 тис. грн. за кошти
обласної програми «Питна вода».
Проведено ремонт перекриття даху 3 корпусу приміщення
Верхньоясенівської ЗОШ І-ІІІ ступенів -73,00 тис. грн..
Проведено ремонтні роботи вуличного освітлення в селах Гринява та
Голошино -130,00 тис. грн.,а також ремонт огорожі території каплички
«Святої Анни» в селі Полянки -10,00 тис. грн..
- в районному, селищному та сільських бюджетах передбачено кошти
в сумі 2848,655 тис. грн.
За дані кошти проведено упорядкування площі біля пам’ятника
«Загиблих воїнів» та центральної площі в центрі селища Верховина на суму
640,00 тис. грн., поточний ремонт об’їзної дороги в селищі Верховина –
177,00 тис. грн., проведено ремонт комунальних доріг на суму 278,00 тис.
грн. та вуличне освітлення (600,00 тис. грн.), влаштовано тротуарну
доріжку по вулиці Гуцульського повстання (197,00 тис. грн.), капітальне
будівництво каналізаційної мережі по вулиці Соломійчука в селищі
Верховина – 134,997 тис. грн..
Верхньоясенівською сільською радою освоєно власних коштів в сумі
772,658 тис. грн., а саме на капітальні ремонти ФАПів, комунальних доріг,
вуличного освітлення в селі Рівня, адмінприміщення сільської ради,
літнього павільйону на Запідку, підвісних кладок, відремонтовано
огородження сільського кладовища.

Довгопільською сільською радою спрямовано кошти в сумі 49,00 тис.
грн. на капітальний ремонт дитячого садка в селі Довгопілля та
влаштування автозупинки.
для
проведення
окремих
природоохоронних
заходів
використовуються кошти з обласного фонду охорони навколишнього
середовища - 11878,018 тис.грн., зокрема.: на нове будівництво
берегозакріплюючих споруд в селах Красноїлля, Замагора, Голошино, Біла
Річка, Красник, виготовлена відповідна документація на нове будівництво
берегоукріплювальних споруд в селах Бистрець та Замагора.
Проведено заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх
забруднення, зробивши реконструкцію зовнішніх каналізаційних мереж в
дитячому відділенні Верховинської ЦРЛ – 100,00 тис. грн.
Придбано обладнання (контейнери) для збору побутових відходів на
території Верховинської селищної ради - 573,00 тис. грн. та в селах
Красноїлля, Яблуниця та Довгопілля по 100,00 тис. грн.
Виконувалися роботи на об’єктах дорожнього господарства за кошти
обласного бюджету (2200,00 тис. грн.), проведено капітальний ремонт
центральної площі на вул. Франка в селищі Верховина – 200,00 тис. грн.,
проведено ремонт дорожнього покриття автомобільних доріг загального
користування місцевого значення Ільці - Буркут, Верхній Ясенів – Голови,
Устеріки – Пробійнівка - 2000,00 тис. грн.
Інвестиційна діяльність
Створення сприятливого інвестиційного клімату є одним із основних
пріоритетів розвитку району. На території району діють 4 підприємства із
залученням іноземних інвестицій, якими станом на 1 жовтня цього року
вкладено в економіку району 1279,4 тис. дол. США прямих іноземних
інвестицій (акціонерного капіталу).
Основними інвесторами району залишаються нерезиденти з Кіпру,
частка яких складає 75,8 % загального обсягу вкладень. Привабливими для
інвесторів є підприємства промисловості, де зосереджено 92,5 % іноземного
капіталу.
Обсяг капітальних інвестицій за дев’ять місяців цього року склав
33673 тис. грн. В розрахунку на одну особу цей показник становить 1100,4
грн. З початку 2017 року на території району прийнято в експлуатацію житла
загальною площею 6,2 тис. м2, що становить 109,6 відс. до відповідного
періоду минулого року.
Туристична діяльність
Найпопулярнішими в районі є такі види туризму, як пішохідний
(подорожування горами пішки), гірськолижний (катання на гірських лижах),
водний (сплав гірськими ріками на катамаранах, каяках, рафах) та гірський

(подорожі Чорногірським хребтом). Розроблено ряд пішохідних маршрутів,
які пролягають територією району, Карпатського та Верховинського
природних національних парків.
До послуг відпочиваючих на теренах Верховинщини працюють 15
музеїв різного профілю, з них 3 обласного підпорядкування, 11 громадських
музеїв, 2 народні музеї в селах Яблуниця, Красноїлля та оглядова вежа в
селищі Верховина, традиційні народні дійства такі, як «Полонинське літо»,
Різдвяна Коляда, ніч на Івана Купала, гуцульської співанки, танцю та музики.
Основною програмою є - Програма розвитку туризму в районі на 20132020 роки, затверджена рішенням сесії районної ради від 03.02.2014 року.
Зокрема, на 2017 рік, для реалізації програмних завдань затверджено
кошти в сумі 62,0 тисяч гривень, що більш проти минулого року на 52
тис.грн.
Найбільшою базою в районі для прийому туристів і екскурсантів є
ДЗСТ лікувально-оздоровчий комплекс „Верховина” обласного підприємства
„Івано-Франківськтурист”, який одночасно може прийняти 280 осіб.
За минулий рік в лікувально-оздоровчому комплексі «Верховина»
оздоровилось 1601 відпочиваючих. Протягом 2017 року оздоровчий
комплекс сплатив податків всіх рівнів на суму 7,458 тис.грн.
На даний час в районі діє більше 200 одиниць садиб сільського
зеленого.
Власниками приватних садиб району з початку року сплачено до
бюджету коштів на суму 32,4 тис.грн., що більше в 1,5 раз проти
відповідного періоду минулого року.
В рамках реалізації проекту ЄС «Івано-Франківська область-край для
туризму» в селі Криворівня біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці
встановлено туристично-інформаційний стенд та відновлено стенд в селі
Буковець по маршруту на гору Писаний Камінь.
В стадії завершення роботи по облаштуванню візит-центру (зупинки
туристичних автобусів і короткотермінового відпочинку) в селі Ільці,
присілок Голиці.
Спільно з управлінням міжнародного співробітництва, євроінтеграції,
туризму та інвестицій обласної державної адміністрації проводиться
відповідна робота щодо влаштування Карпатського інформаційнотуристичного центру «Чорногора» в селищі Верховина. На дані цілі з
обласного бюджету було виділено 14 тис.грн.
Розроблено промо-ролик про гастрономічний туризм на полонині
Скупова та виготовлено рекламну продукцію на суму 7,0 тис.грн. для
народного дійства «Полонинське літо-2017».
Потребу
в
спеціалістах
туристичного
бізнесу
забезпечує
Верховинський коледж туризму і готельного господарства Державного
вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника” який увійшов до комплексу Інституту туризму і
менеджменту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника.
Розвиток малого підприємництва

Мале і середнє підприємництво стало важливим фактором стабільного
розвитку економіки району, інструментом участі значної частини економічно
активного населення у підприємницькій діяльності.
Станом на 01.01.2018 року за даними Верховинського відділення
Коломийської ОДПІ ГУ ДФС загальна кількість суб’єктів підприємницької
діяльності в районі налічує 1253 осіб, а саме: 367 - юридичних осіб та 886 фізичних – осіб підприємців.
Впродовж 2017 року державним реєстратором зареєстровано 140
суб’єктів господарювання, з них 132 фізичні особи-підприємці та 8
юридичних осіб. Припинили свою діяльність 303 суб’єкта господарювання, з
них 287 фізичних осіб - підприємців та 16 юридичних осіб.
Важливим фактором, що впливає на розвиток підприємництва є
фінансове забезпечення заходів програми розвитку малого підприємництва з
місцевого бюджету. Рішенням районної ради від 22 грудня 2016 року
прийнято «Програму розвитку малого та середнього підприємництва в
Верховинському районі на 2017-2018 роки», одним із основних заходів даної
програми є надання короткотермінових безвідсоткових кредитів для
здійснення підприємницької діяльності.
Впродовж 2017 року на засіданнях координаційної ради з питань
розвитку підприємництва розглядалися бізнес-проекти, які були подані
підприємцями району для одержання кредитної допомоги на розвиток
власного бізнесу. Визначено п’ятьох переможців на кращий бізнес-проект,
яким надані короткотермінові безвідсоткові кредити за рахунок коштів даної
програми в сумі 160 тис. грн.
Торгівельна діяльність
Торгівельною діяльністю в районі займаються 378 підприємства
роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, 2 ринки 265 торгових
місць, 1 магазин-склад «Чорногора», 4 продовольчі бази та 4 оптові
підприємства по реалізації будівельних товарів та сантехніки. Усі віддалені
населені пункти забезпечені стаціонарною торгівельною мережею.
В порівнянні з минулими роками пройшли позитивні зміни в структурі
самої мережі в сторону збільшення кількості магазинів, що займаються
реалізацією непродовольчих груп товарів. Особливо це стосується сільської
місцевості. Зросла питома вага продажі будівельних товарів, меблів, готового
одягу, взуття, дитячих товарів не через продаж на ринку, а саме в
торгівельних закладах.
За 2017 рік в районі відкрито 8 нових
магазинів, зроблена
реконструкція кафе
«Хвилинка», в приміщенні якого тепер працює
супермаркет «Розмай» з широким асортиментом продукції вітчизняного та
імпортного виробництва. Запрацювали 2 заклади ресторанного господарства
в с. Устеріки та с.Буковець , що дозволило збільшити на 200 одиниць
кількість посадкових місць. Одночасно припинили роботу 4 магазини.
Населення та ринок праці
Середня чисельність наявного населення становить 30,7 тис.осіб, в
тому числі міського-5,8 тис.осіб, сільського-24,9 тис.осіб.

Впродовж звітного року послугами служби зайнятості скористалися
3043 незайняті особи, що на 512 осіб менше проти відповідного періоду
минулого року. Рівень безробіття в районі станом на 1 січня 2018 року склав
2,93 відс. до працездатного населення.
В районному центрі зайнятості на обліку перебуває 525 безробітних
громадян,з них 10 відс. з повною вищою освітою, 12 відс. з базовою вищою
та неповною вищою освітою та 22 відс. з професійно-технічною освітою.
За сприянням служби зайнятості працевлаштовано за минулий рік на
вільні та новостворені місця 1254 особи, в тому числі 16 осіб – шляхом
виплати компенсації витрат роботодавцю в розмірі єдиного соціального
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття.
З початку року на професійне навчання направлено 247 осіб. Навчання
проводиться під замовлення роботодавців за робітничими професіями,
актуальними на ринку праці нашого район. В громадських та інших
тимчасових роботах впродовж звітного року взяло участь 372 особи.
Освіта
Відповідно до Конституції України, вимог законів України «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та інших
нормативно-правових документів в районі станом на 01.01.2018р.функціонує
така мережа закладів освіти на 2017-2018 н.р.:
- 30 денних загальноосвітніх шкіл, в т.ч.: ліцей, школа-інтернат, два
навчально-виховні комплекси із загальною кількістю 3800 учнів, що в
порівнянні з минулим навчальним роком більше на 78 учнів;
- вечірня школа ІІ-ІІІ ступенів – 202 учні;
- 2 позашкільні заклади (дитячо-юнацька спортивна школа,
Верховинський Центр дитячої та юнацької творчості), в яких займаються у
вільний від уроків час 1463 дітей;
- 19 дошкільних закладів (в т.ч. два навчально-виховні комплекси та
Устеріківський ДНЗ «Вишиванка»), в яких виховуються та здобувають
дошкільну освіту 898 дітей.
У школах району за бюджетні кошти організовано та здійснювалось
впродовж 2017 року безоплатне харчування пільгових категорій учнів та 10ти дітям – сиротам виплачено допомогу по досягненню ними 18-ти річного
віку в розмірі 1810 гривень на загальну суму 18100 гривень.
На виконання Закону України від 04.09.2008р. №375-УІ «Про
оздоровлення та відпочинок дітей» впродовж 2017 року в районі забезпечено
відпочинком 380 учнів в пришкільних таборах та оздоровлено 25 учнів на
базі Верховинської ЗОШ -інтернат.
Своєчасно проведено поточні ремонти приміщень навчальних закладів
та забезпечено меблями і комп’ютерами освітні установи для належного
функціонування у новому навчальному році. Підготовлено об’єкти

електропостачання та теплопостачання до безперебійної роботи в осінньозимовий опалювальний період.
Впродовж серпня-вересня 2017 року відділом освіти прийнято на
роботу 48 педпрацівників, з яких 32 молоді спеціалісти, що забезпечило
укомплектування педагогічними працівниками всіх навчальних закладів
району.
За участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування та воїнів АТО проведено 01.09.2017 року свято «День
знань» та перший урок на тему «Зродились ми великої години».
Здійснено набір учнів до 1-х та 10-х класів навчальних закладів.
Затверджена планова мережа і робочі плани закладів освіти району та
подано на затвердження сесії райради фактичну мережу.
Згідно рішення тендерного комітету від 20.04.2017 року завіз дров в
навчальні заклади здійснювали ДП «Верховинський лісгосп» і ДП
«Гринявський лісгосп», які забезпечили всі навчальні заклади та установи
необхідною кількістю палива для безперебійної роботи систем опалення в
опалювальний період.
З метою рівного доступу для здобуття учнями в сільській місцевості
повної загальної середньої освіти придбано на умовах співфінансування
новий шкільний автобус та організовано підвезення учасників освітнього
процесу 16 шкільними автобусами, якими у 2017-2018 н.р. підвозяться 1266
учнів та 133 працівники освіти.
Впродовж 2017 року організовано і проведено атестацію навчальновиховних закладів району, щорічну атестацію педагогічних працівників та
районний етап професійної майстерності педагогічних працівників
дошкільних
закладів – «Вихователь-методист» і
районний етап
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2018,».
Охорона здоров’я
Працівниками охорони здоров’я району за 2017р. обслуговувалося
30564 жителів, з них дорослого населення - 22455 осіб, дітей до 18 років –
8109 осіб, сільського населення 24769 осіб та міського населення 5795 осіб.
Всього в районі функціонує 44 медичних заклади , з них 42 заклади
обслуговує первинна ланка, це 38 ФАПів, 2 АЗПСМ Красноїлля та Зелене.
Функціонувала Яблуницька Д/Л та Білоберізька Д/Л по 10 ліжок в
кожній(терапевтичного профілю), Верховинська центральна районна лікарня
на 127 ліжок та поліклінічне відділення ЦРЛ.
За 2017 рік поступило бюджетних коштів на загальну суму 32 226,5
тис. грн., проти 26 496,0 тис. грн. в минулому році, що на одного жителя
становить 1 054,4 грн., проти 868,0 грн. в минулому році, при обласному
797,5 грн. (2016 р.)
На заробітну плату на 2017 рік було виділено 22 605,1 тис. грн.
Протягом 2017 року додатково для виплати заробітної плати виділено

медичної субвенції в сумі 2 654,3 тис. грн., та стабілізаційної дотації з
державного бюджету в сумі 1 217,8 тис. грн. тобто на заробітну плату в 2017
році використано 26 477,2 тис. грн., однак станом на 01.01.2018 року
заборгованість по виплаті заробітної плати становить 1 815,0 тис. грн.
Для надання медичної допомоги населенню району в 2017 році на
медикаменти заплановано 1 155,6 тис. грн, використано 884,0 тис. грн проти
676,6 тис. грн. в минулому році, що на один ліжко-день становить 18,73 грн.,
проти 13,97 грн., при обласному 26,23 грн.(2016 р.)
Видатки на придбання продуктів харчування в 2017 році становили
314,2 тис. грн. проти 260,4 тис. грн. в минулому році, використано 232,0 тис.
грн., що на один ліжко-день становить 8,91 грн., проти 5,38 грн. в минулому
році, при обласному 7,18 грн.(2016 р.)
В 2017 рік було затверджено 8 районних цільових програм з питань
медицини на фінансування яких заплановано кошти в сумі 415,5
тис.грн.,профінансовано 62,8 тис.грн.
На програму « Доступні ліки» виділено 426,9 тис. грн., використано
136,3 тис. грн. – 32%.
Для придбання медичного обладнання та виробів медичного
призначення в 2017 році з районного бюджету виділено 316,6 тис. грн.
Також в 2017 році одержано гуманітарну благодійну допомогу, а саме:
ліжка для хворих, кушетка, крісла-каталки звичайні та з туалетним вирізом,
постільну білизну, матраци, милиці, ходунки, ваги.
Розпочато капітальний ремонт АЗПСМ с. Красноїлля. Протягом 2017
року було виділено коштів з обласного бюджету в сумі 300,0 тис. грн. на
капітальний ремонт котельні та 100,0 тис. грн. для ремонту каналізаційної
системи дитячого відділення ЦРЛ.
З районного бюджету було виділено 31,8 тис. грн. на поточний ремонт
внутрішньої електромережі районної поліклініки.
За 2017 рік на спец фонд лікарні надійшло 221,2 тис. грн., з них 181,0
тис. грн. використано на господарські потреби лікарні, та 36,4 тис. грн. на
капітальний ремонт котельні.
Культура
Відділом культури і мистецтв районної державної адміністрації
проводилась відповідна культурно-мистецька робота щодо забезпечення
виконання Програми розвитку культури Верховинського району на 2017-2021
роки, районної програми проведення культурно-мистецьких заходів на 2017
рік, районної програми «Теплий заклад культури Верховинського району» на
2017 рік . Відповідно даних програм проведено 21 культурно-мистецький
захід, на які використано 146051 грн. та придбано 5 булерянів для опалення
Будинків культури сіл Зелене, Довгопілля, Гринява, Кривополе і Яблуниця на
суму 49500 грн.

Протягом 2017 року організовувались та проводились заходи з нагоди
відзначення державних, професійних та релігійних свят.
Відповідно до плану роботи протягом звітного періоду було проведено
такі культурно-мистецькі заходи: театралізоване дійство «Святий вечір на
Гуцульщині», театралізоване дійство «Гуцульська коляда», година пам’яті
«Вони загинули, щоб ми жили» до дня пам’яті героїв Крут, огляд-конкурс
читців Шевченківської поезії « Борітеся - поборете», присвячений 203-й
річниці від дня народження Т.Шевченка, віче-реквієм «Ангельські крила
Небесної сотні» до річниці розстрілів на Майдані, літературно-мистецький
захід «На перехресті музи і долі», літературна студія «Яке прекрасне рідне
слово! Воно не світ, а всі світи», літературно-мистецький вечір до дня поезії
«Поезія – це скарб усіх віків…», другий районний фестиваль духовної пісні
«Співаймо Господу, співаймо», урочистості до Дня Європи, прийняття
творчої естафети «Воскресне волі дух і наша слава » від м. Косів та
передача творчої естафети місту Яремче, урочистості до Дня Конституції,
гуцульське дійство «Полонинське літо-2017», урочистості до дня Прапора та
дня Незалежності.
Мистецькі колективи району взяли участь у другому Міжнародному
мистецькому
фестивалі країн Карпатського регіону «Карпатський
простір», в обласному фестивалі «Арканове коло» в м. Івано-Франківську, у
Х Всеукраїнському фольклорному фестивалі «Писанка-2017» в м. Коломия
та у ХХІУ Міжнародному Гуцульському фестивалі. Проведено день
Верховинщини в м. Івано-Франківську та інш.
Соціальний захист учасників антитерористичної операції та членів їх
сімей
Особлива увага керівництвом районної державної адміністрації
приділяється демобілізованим учасникам бойових дій, учасникам
антитерористичної операції, членам сімей загиблих військовослужбовців. За
12 місяців 2017 року даній категорії осіб виділено 832 м куб. ділового лісу по
пільгових цінах та виплачено з районного бюджету 215 659.5 тис.грн.
грошових компенсацій на придбання паливних дров.
У 2017 році безкоштовними санаторно-курортними путівками
забезпечені та пройшли санаторно-курортне лікування 6 учасників бойових
дій та 41 дитина оздоровилась в лікувально-оздоровчих таборах в
районі та за межами району. Верховинським РЦСССДМ, ГО «Товариство
бойових
побратимів
Гуцульщини»»,
спільно
з
Верховинською
райдержадміністрацією та Центром надання допомоги учасникам АТО
організовано відпочинок та оздоровлення двох сімей загиблих воїнів АТО
і шести сімей з учасниками АТО в Президентській резиденції «Синьогора».
На початку липня двоє дітей учасників АТО за сприяння волонтерів
провели відпочинок в республіці Польща.
Забезпечено постійне медичне спостереження за учасниками АТО та
демобілізованими військовослужбовцями силами лікарів. У Верховинській
районній лікарні створено «єдине вікно» для позачергового обслуговування
учасників АТО та демобілізованих військовослужбовців, медичний персонал

здійснює прийом та скерування даної категорії осіб згідно «маршруту
учасника АТО».
В районі діє також програма підтримки учасників бойових дій, осіб,
які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що
утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції в районах її проведення, воїнів ОУНУПА та учасників бойових дій на території інших держав. На 2017 рік
загальне фінансування даної програми складало 500 000 грн. Протягом
2017 року
157 учасникам бойових дій та членам сімей загиблих
військовослужбовців, іншим категоріям населення з даної програми
виплачено одноразові грошові допомоги на загальну суму 419,0 тис.грн.
На особливому контролі керівництва районної державної адміністрації
перебуває
забезпечення
учасників
бойових
дій
та
учасників
антитерористичної операції земельними ділянками, створена робоча група
по відбору таких ділянок на території району та послідуючого надання в
користування учасникам бойових дій.
Даною групою підібрано 16 таких ділянок на території районного
лісгоспу, проведено їх геодезичне опрацювання, підготовлена відповідна
документація на їх вилучення та передачу в користування у відповідності з
діючим законодавством, відповідні звернення направлені у вищестоящі
інстанції, про те суттєвих зрушень протягом 2017 року не відбулося.
Згідно даних відділу Держгеокадастру України у Верховинському
районі станом на 01.01.2018р. виконкомами селищної та сільських рад
району прийнято 107 заяв від учасників антитерористичної операції та членів
їх сімей. Рішеннями органів місцевого самоврядування надано дозволів на
розроблення проектів 45 громадянам, 1 відмовлено, 61 заява знаходиться на
опрацюванні. Прийнято 19 рішень щодо надання земельних ділянок у
власність -14 рішень для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, та 5 рішень для ведення особистого
селянського господарства.
Фізкультура і спорт
Протягом 2017 року діяльність сектору молоді та спорту
райдержадміністрації та працівників фізичної культури і спорту всіх рівнів
була спрямована на проведення комплексних фізкультурно-масових і
спортивно-оздоровчих заходів серед усіх верств населення, підготовку та
успішний виступ спортсменів району у чемпіонатах області, України,
відбіркових змаганнях і безпосередньо на участь на чемпіонатах Європи та
світу, юнацьких Олімпійських іграх.
На реалізацію спортивних заходів з районного бюджету виділено 115
тис. грн.: 40 тис.грн. - програма «Проведення навчально-тренувальних
зборів і змагань на 2017 рік» та 75 тис. грн.- «Комплексна програма розвитку
футболу у Верховинському районі на 2015-2020 роки» на 2017 рік, що на 13
тис. грн. більше ніж у 2016 році.

В частині матеріально-технічного забезпечення протягом року за
рахунок субвенції державного бюджету на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку територій виділено 500 тис.грн. на
завершення будівництва спортивного залу в с.Довгополе, за рахунок
обласного бюджету придбано та встановлено майданчик зі штучним
покриттям 22х42 в с.Пробійнівка (600 тис.грн.), спортивний майданчик з
антивандальним тренажерним обладнанням в с.Яблуниця (63,6 тис.грн.),
облаштовано футбольне поле в с.Криворівня (150 тис.грн.). За рахунок
районного бюджету для районної футбольної команди «Черемош» придбано
40 пар бутсів (50 тис.грн.) та забезпечено участь команди району в зборахзмаганнях юних рятувальників «Школа безпеки» (10 тис.грн.), які відбулися
27.08.-04.09.2017 року в м.Одеса.
Соціальний захист населення
З метою забезпечення соціальною підтримкою найбільш вразливих
верств населення управлінням праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації виконуються державні соціальні програми шляхом
поглиблення адресності при наданні державної соціальної допомоги,
житлових субсидій та пільг окремим категоріям громадян.
Станом на 1 січня 2018 року на обліку в управлінні праці та
соціального захисту населення райдержадміністрації перебуває 5041
пільговик, з яких 658 ветеранів війни, 394 ветерани праці, 15 ветеранів
військової служби та органів внутрішніх справ, 76 осіб, які постраждали
внаслідок аварії на ЧАЕС, 1396 осіб, які мають статус «Дитина війни», 110
пенсіонерів з числа педагогічних і медичних працівників, 1207 багатодітних
сімей та дітей з багатодітної сім’ї та 1185 – інші категорії пільговиків.
Протягом 2017 року пільговим категоріям населення району
нараховано пільг за користування житлово-комунальними послугами, на
придбання твердого палива та скрапленого газу на загальну суму 2,1млн.грн.
Станом на 1 січня 2018 року у Верховинському районі 3348 сімей з
дітьми отримують різні види соціальної допомоги (в т.ч. 7 сімей, в яких
виховуються 20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування),
419 інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів забезпечуються соціальними
виплатами. Загалом на ці виплати за 12 місяців профінансовано
121,2млн.грн.
Впродовж 2017 року 702 особи отримували компенсаційну виплату
по догляду за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80 років, на
загальну суму 282,6тис.грн. ; 100 осіб – щомісячну допомогу на догляд за
інвалідами 1, 2 групи внаслідок психічного розладу – на суму 2,6млн. грн..
На виплату соціальної допомоги 172 особам, які не мають права на
пенсію та інвалідам, а також дітям померлого годувальника профінансовано
2,6млн.грн.

Станом на 01.01.2018р. в управлінні на обліку перебуває 33
внутрішньо переміщених особи. За минулий рік на виплату щомісячної
допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам перераховано
196,3тис.грн.
За звітний період здійснено одноразові виплати 9 жінкам району,
яким
присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” на суму
144,0тис.грн.
У 2017 році 2263 сім’ям призначено субсидію для відшкодування
витрат на оплату житлово–комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 8,3 млн. грн.
Протягом січня – грудня 2017 року працівниками відділу праці та
контролю за правильністю призначення та виплати пенсій здійснювався
щотижневий моніторинг з оплати праці, страхових внесків до Пенсійного
фонду України та обов’язкових платежів до державного та місцевого
бюджетів, за даними якого станом на 01 січня 2018 року заборгованість із
виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств
району відсутня.
Районні цільові програми
Впродовж 2017 року в районі діяло 46 цільових програм у відповідних
галузях і сферах діяльності. Із загальної кількості затверджених програм на
поточний рік з районного бюджету передбачено фінансування в сумі 6475,4
тис.грн. Станом на 01.01.2018 року профінансовано 37 програм на суму
5666,204 тис. грн.
Увесь виділений на програми фінансовий ресурс був освоєний
розпорядниками коштів у відповідності до визначених заходів та завдань
програм.
Керівник апарату
райдержадміністрації

проект

Василь Бровчук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від __________ 2018 року
селище Верховина
Про стан діючого полігону твердих
побутових відходів та про роботу з
вишукування та обладнання нового
полігону твердих побутових відходів

Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію першого заступника
голови районної державної адміністрації Ярослава Скуматчука, районна
рада
вирішила:
1. Інформацію про стан діючого полігону твердих побутових відходів
та про роботу з вишукування та обладнання нового полігону твердих
побутових відходів першого заступника голови районної державної
адміністрації Ярослава Скуматчука взяти до відома (додається).
2. Виконкомам селищної та сільських рад:
- посилити контроль за раціональним використанням та безпечним
поводженням з відходами на своїй території;
- організовувати ліквідацію несанкціонованих і неконтрольних звалищ
відходів, засмічень територій;
- розробити схеми санітарного очищення населених пунктів;
- сприяти роз’ясненню серед населення законодавства України про
відходи;
- сприяти розвитку громадського контролю у сфері поводження з
відходами;
- створити необхідні умови для стимулювання і залучення населення до
заготівлі окремих видів відходів, як вторинної сировини;
- переглянути та затвердити графік вивезення твердих побутових
відходів;

- розглянути питання відведення земельних ділянок під площадки
тимчасового складування ТПВ для подальшого централізованого вивезення
на утилізацію;
- вивчити питання щодо виділення земельних ділянок під площадки
тимчасового складування твердих побутових відходів на відповідних
територіях.
3. Районній державній адміністрації:
- здійснювати державний контроль за додержанням санітарних правил,
збиранням, утилізацією і захороненням промислових, побутових та інших
відходів, додержанням правил благоустрою;
- активізувати роботу у проведенні рекультивації полігону твердих
побутових відходів в селі Бережниця.
4. Верховинському комбінату комунальних підприємств (О.Янків):
- забезпечити надання якісних послуг зі збору та вивезення твердих
побутових відходів;
- забезпечувати утримання в належному стані полігон ТПВ в селі
Бережниця.
5. 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
(Ю.Ванджурак).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Інформація
про стан діючого полігону твердих побутових відходів та про роботу з
вишукування та обладнання нового полігону твердих побутових відходів
Верховинською районною державною адміністрацією здійснюються
повноваження у сфері поводження з відходами. Зокрема, забезпечується
виконання Конституції України, Законів України, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади.
Основна увага в комунальному господарстві зосереджена на
забезпеченні необхідного рівня обслуговування мешканців, наданні якісних
комунальних послуг, підтримці санітарного порядку та благоустрою в селищі
та сільських населених пунктах.
Верховинський комбінат комунальних підприємств
належить до
комунальної власності територіальної громади Верховинської районної ради,
та є стовідсотково госпрозрахункове підприємство, яке надає послуги щодо
збору, вивезенню та захороненню ТПВ по Верховинському району.
На сьогоднішній день – це єдине підприємство в районі, яке надає
послуги населенню, установам, підприємствам, організаціям та суб`єктам
підприємницької діяльності.
Для безперебійної роботи підприємства на сьогоднішній день є 7
одиниць транспорту: 2 трактори, 3 сміттєвози, 1 самоскид – сміттєвоз, 2
асенізаційні машини.
На даний час виникла гостра необхідність сортування ТПВ, тому що
велика проблема з полігоном твердих побутових відходів (ТПВ), який
знаходиться в селі Бережниця, Криворівнянської сільської ради, оскільки
термін дії полігону до 13.06.2018 р. (дія договору оренди) і може виникнути
проблема - куди дівати відходи. Сміття туди вивозиться з цілого району і
один комунгосп без допомоги держави не в змозі утримувати його в
належному порядку, а полігон утримується коштами ККП. За 2016 рік на
утримання полігону ТПВ витрачено 72 тис.грн., а за 2017 рік витрачено
105,000 тис. грн.. на рекультивацію та захоронення ТПВ. Також, власними
коштами влаштовано новий міст для забезпечення заїзду на полігон.
Встановлена контрольно-дезинфікуюча зона при в’їзді на полігон.
На сміттєзвалищі постійно працює бульдозер Т-75, де щомісяця для
захоронення ТПВ комунгосп витрачає 120-150 л. ДП, також працює робітник,
відповідальний за сміттєзвалище, та сортувальник втор- сировини. Якщо б
невеликі кошти, приміром 5 тис. грн.. в місяць поступали з району на
утримання полігону, то ще можливо було б продовжити термін його
експлуатації. З цього приводу було надіслано листа до районної ради з метою
виділення коштів на придбання переносного касового апарату (5,000 тис.
грн.), вивезення сміття з територій між селами (6,000 тис. грн.).
Відповідно до наданих інформацій районною радою з’ясовано, що у
зв’язку з відсутністю коштів в районному бюджеті та зважаючи на те, що не
вистачає фінансового ресурсу на виплату захищених статей видатків
районного бюджету, немає можливості виділити кошти на вказані цілі.

Придбання засобів фото фіксації та відео спостереження районною радою
запропоновано придбання за рахунок коштів селищного та сільських
бюджетів з подальшим встановленням на їх території.
В минулому році тільки Верховинською селищною радою виділено кошти
в сумі 35,000тис. грн. за які комбінатом проведено часткову рекультивацію
сміттєзвалища та проведено чистку каналу впродовж полігону.
Полігон ТПВ, який належить Верховинському комбінату комунальних
підприємств, наданий рішенням Верховинської районної ради, 17 сесії 2-го
скликання від 24.12.1997р. у тимчасове користування на 20 років. Полігон
розташований на земельній ділянці площею 1 га на присілку Усті-2
с.Бережниця Криворівнянської сільської ради. Існуючий полігон ТПВ
експлуатується з 1997 року і розрахований на прийом твердих побутових
відходів, а також за погодженням обласної санепідемстанції виробничих
відходів IV класу безпеки.
Загальний обсяг накопичених відходів станом на 01.01.2018 року
становить 7250 тонн.
Висота шару відходів, в т.ч. над рівнем землі 3 м
Нижній ізолюючий шар-глина, товщина верхнього шару ізоляції 0,5 м.
Полігон ТПВ розташований на неугіддях.
На теперішній час самозаростання полігону становить 15% і заростає
чагарниками і травою, густота травостою 20% і становить по віку 10-12 років
Динаміка заповнення об`єкту у 2014-2017 роках складає:
2014р.-2,6 тис. м. куб.
2015 р.-2,4 тис. м. куб.
2016 р.-3,5 тис. м. куб.
2017 р.- 4,0 тис. м. куб.
Морфологічний склад відходів споживання визначається за такими
морфологічними компонентами: харчові відходи-5%, папір та картон-1%,
дерево-1%, кольоровий металобрухт-1, текстиль-1%, скло-26%, шкіра та
гума-1%, камінь і штукатурка-2 %, пластмаса-10%, поліетиленова пляшка25%, полімерна 5%, упаковка з-під побутової хімії-10%, поліетилен-10%,
інше-7%.
На склад сміття суттєво впливає розсортовка і збір в селищі Верховина
та селах району склотари, макулатури і ПЕТ-ф пляшки.
Система моніторингу на полігоні здійснювалась в 2014 році
Верховинською санепідемстанцією, на даний Косівською міжрайонною
санепідемстанцією.
З метою покращення екологічного стану полігону ТПВ в с.Бережниця в
2016р. було проведено коректуру виконаного проекту в 2009 році
«Рекультивація полігону ТПВ в с.Бережниця Верховинського району ІваноФранківської області», на даний час виконано робочий проект
«Рекультивація полігону ТПВ в с.Бережниця Верховинського району ІваноФранківської області (Нове будівництво)», на який отримано позитивний
експертний звіт від 07.02.2017 р. №09-0739-16.

Згідно
проектно-кошторисної
документації,
для
проведення
рекультивації полігону ТПВ в селі Бережниця необхідні кошти в сумі
12171,115 тис. грн. (дванадцять мільйонів сто сімдесят одна тисяча сто
п'ятнадцять).
З метою вирішення питання щодо фінансування першочергового
заходу районною державною адміністрацією підготовлено та подано проект
«Рекультивація полігону ТПВ в селі Бережниця» для фінансування в 2018
році за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, який
після відбору регіональної комісії зареєстровано на онлайн платформі
проектів Державного фонду регіонального розвитку.
А також, надіслано запити щодо виділення коштів на вказаний об’єкт з
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та по двох
програмах з фонду Міністерства екології та природних ресурсів України.
Проводиться відповідна робота з населенням селища Верховина: в
кожному договорі зазначено про роздільне збирання сміття. Також дано
оголошення в районній газеті, про те, що кожну останню п’ятницю місяця
комунгосп збирає по селищу і ближніх селах (Криворівня, Ільці, Кривопілля,
Красник, Верхній Ясенів, Буковець) склобій та ПЕТ пляшку безкоштовно.
11 жовтня 2017 року в с. Бережниця (на полігоні ТПВ) відбулася виїзна
нарада під головуванням голови районної державної адміністрації, за участю
селищного та сільських голів, при участі жителів сіл Криворівня, Бережниця
депутата районної ради Зеленчука В.І. де було узгоджено питання
посиленого сортування ТПВ та мінімізації захоронення на полігоні.
Комбінатом комунальних підприємств розроблено тарифи на сортоване та не
сортоване сміття та подано на затвердження сесією районної ради.
В ході наради, яка продовжилася в залі засідань райдержадміністрації
прийнято розпорядження голови районної державної адміністрації від 19
жовтня 2017 року №333 «Про організацію роботи щодо сортування сміття в
районі», яким затверджено план заходів. Виконання даних заходів було
заслухано на нараді у першого заступника голови районної державної
адміністрації від 25.10.2017 року та протокольним рішенням № 2 головам
селищного та сільських рад рекомендовано:
- вишукувати можливість щодо виділення земельних ділянок для
влаштування майданчиків із сортування сміття:
- систематично проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед
населення щодо важливості сортування твердих побутових відходів.
Оскільки відповідно до стаття 32 Закон України Про відходи
забороняється:
з 1 січня 2018 року захоронення неперероблених
(необроблених) побутових відходів, з метою обмеження та запобігання
негативному впливу відходів на навколишнє природне середовище та
здоров’я людини.
Підготовлено звернення від 19.10.2017 року № 2597/02-13/23 до
районної ради щодо виділення коштів в сумі 30,000 тис. грн. для проведення
часткової рекультивації полігону ТПВ, а також ремонту моста через який
здійснюється заїзд транспортних засобів до полігону та звернення від

19.10.2017 року № 2597/02-13/23 до районної ради щодо виділення з
районного бюджету кошти для придбання засобів фото фіксації та відео
спостереження для встановлення у місцях виникнення стихійних
сміттєзвалищ. У виділенні коштів відмовлено.
З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища
виділені кошти в сумі 900,000 тис. грн. на придбання обладнання
(контейнерів) для збору побутових відходів в селищі Верховина та селах
Яблуниця, Довгополе, Красноїлля. За дані кошти придбано 126
«Євроконтейнера», які будуть розміщені на території селища та сіл.
За 2016 здано 32 тони втор сировини, а в 2017 році здано
вторсировини: склобою - 42700 кг., макулатури - 500 кг. і ПЕТ- ф пляшки 2990 кг. Всього на суму 31,870 тис. грн. Дані кошти спрямовано на
будівництво нового піднавісу для сортування і пресування вторсировини.
З початку року послугами по збору ТПВ охоплено всі 34 вулиці в
селищі Верховина, це майже 540 дворів здають, (хоча і не регулярно) сміття,
124 договори продовжено з приватними підприємцями і організаціями, 16
договорів з бюджетними організаціями.
Верховинським ККП укладено договори майже з усіма сільськими
радами (15 договорів з сільськими радами). Є графіки, за якими чітко
вивозимо сміття. Є села, де сміття вже частково розсортовують: це Ільці,
Красник, Бистрець, Хороцево і Яблуниця до них долучаються і інші села
району. Звідти раз у 2 місяці вивозиться повна машина склобою.
Районною державною адміністрацією, утвореними різними комісіями,
робочими групами більше 10 років вивчалося питання вишукування
земельної ділянки під будівництво нового полігону ТПВ (сміттєзвалища). З
цього приводу надіслано листи селищній та сільським радам щодо земельних
ділянок для сміттєзвалищ. З наданих ними інформацій з’ясовано, що на їх
території таких земельних ділянок, які би відповідали вимогам розміщення
полігонів ТПВ немає. Так як земельна ділянка для розміщення полігонів ТПВ
повинна обиратися за територіальним принципом, відповідно до схеми
санітарного очищення міста чи регіону і проекту районного планування або
генерального плану населеного пункту.
Начальник відділу житлово-комунального
господарства та будівництва райдержадміністрації

Марія Цвілинюк

проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від __________ 2018 року
селище Верховина
Про надання дозволу Верховинській ЦРЛ
на укладення договору оренди та дозволу
на продовження терміну договорів оренди
Відповідно до пункту 19 частини 1 статті 43, частин 4 та 5 статті 60
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», взявши до уваги
вимоги ст. 17 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», районна рада
Вирішила:
1.
Дозволити Верховинській ЦРЛ надати в оренду терміном на 3
роки приміщення першого поверху поліклінічного відділення Верховинської
ЦРЛ (9 кабінетів) комунальному закладу «Верховинський центр первинної
медико-санітарної допомоги» згідно з додатком №1.
2.
Дозволити Верховинській ЦРЛ надати в оренду терміном до 3
років приміщення згідно додатку №2.
3.
Дозволити Верховинській ЦРЛ продовжити термін дії раніше
укладених договорів оренди нерухомого майна, що належить до спільної
власності територіальних громад району згідно з додатком №3.
4.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради Івана Маківничука.
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Додаток №1 до рішення
районної ради від
«___»_______2018р.
№п/п

Орендар

Адреса
орендованого
приміщення

1

КЗ
«Верховинсь
кий
центр
первинної
медикосанітарної
допомоги »

Поліклінічне
Розміщення
відділення
ЦПМСД
Верховинської ЦРЛ,
вул. Жабєвська 10,
А

2.

3.

Мета оренди Характеристика,
об’єкта оренди

Кабінет № 10
Площа – 7 м.кв.
Кабінет № 9
Площа -10,4 м.кв.
Кабінет № 5
Площа -17 м.кв.

4.

Кабінет №4
Площа -15 м.кв.

5.

Кабінет № 7
Площа -11,2 м.кв.

6.

Кабінет № 6
Площа -14 м.кв.

7.

Кабінет №11
Площа -21 м.кв.

8.

Кабінет № 12

Площа -5,6 м.кв.
9.

Кабінет реєстратури,
лівого крила І
поверху.
Площа – 5.6 м.кв.

Термін

2 роки 11
місяців

Додаток №3до рішення
районної ради від
«___»_______2018р.

Перелік
продовжених договорів оренди
№
п/п
1.

Орендар
Атаманюк Н.М.

Характеристика, площа
Цільове
об’єкта оренди, адреса
використання
Нежитлове приміщення Розміщення
Верховинської
ЦРЛ, аптечного
корпусу
Б
вул. пункту
Невестюка,
2,
смт.Верховина площею
18 м.кв.

Термін
2 роки
11
місяців

Додаток №2 до рішення
районної ради від
«___»_______2018р.
Перелік об’єктів, які надані в оренду
№
п/п
1.

Орендар

Цільове
Термін
використання
Матейко М.Ф. Відділення
2 роки 11
КЗ
«Івано- центру
місяців
Франківський
екстреної
центр екстреної медичної
медичної
допомоги та
допомоги
та медицини
медицини
катастроф
катастроф»

Характеристика, площа
об’єкта оренди, адреса
Нежитлове приміщення
Верховинської ЦРЛ, вул.
Невестюка,
2,
смт.Верховина площею
63,3м.кв.
Нежитлове приміщення
Яблуницької Д/Л, площа
– 25,98 м.кв. с. Яблуниця
Верховинського р-ну.
Нежитлове приміщення
Красноїлівської АЗПСМ
площа- 16,25 м.кв.
с.
Красноїлля
м.кв.
Верховинського р-ну.
Нежитлове приміщення
Зеленської
АЗПСМ с.
Зелене Верховинського рну.

проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від __________ 2018 року
селище Верховина
Про
введення
в
дію
Верховинського
Центру
первинної медико-санітарної
допомоги
З метою здійснення
структурно-організаційного та фінансовоекономічного розмежування первинного та вторинного рівнів надання
медичної допомоги, забезпечення доступності і якості первинної медикосанітарної допомоги населенню територіальних громад сіл, селищ
Верховинського району, та відповідно до ст. 16 Закону України «Основи
законодавства України про охорону здоров'я», ст. ст. 56, 57 та 78
Господарського кодексу України, ст. ст. 87, 88 Цивільного кодексу України,
ст. 89 Бюджетного кодексу України, Закону України від 07.07.2011 № 3611VI "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я
щодо удосконалення надання медичної допомоги", Закону України від
22 січня 2010 року № 1844-4 «Про затвердження загальнодержавної
програми розвитку первинної медико–санітарної допомоги на засадах
сімейної медицини на період до 2011 року», Постанови Кабінету Міністрів
України від 17 лютого 2010 року № 208 «Деякі питання удосконалення
системи охорони здоров’я», Указу Президента України від 6 грудня 2005
року № 1649/2005 «Про невідкладні заходи щодо реформування системи
охорони здоров’я населення», наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 29 червня 2011 року № 384 «Про затвердження Примірного статуту
Центру первинної медико-санітарної допомоги», від 21 серпня 2014 року
№ 585 «Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної
медичної (медико-санітарної) допомоги та його структурних підрозділів»,
Рішення Верховинської районної ради від 19.12.2012 р. «Про створення
центру первинної медико-санітарної допомоги», рішення Верховинської
районної ради від 26.07.2013 року «Про реорганізацію Верховинської
центральної районної лікарні», рішення Верховинської районної ради від
05.03.2015 р. «Про управління об’єктами спільної власності територіальних

громад сіл, селища району», рішення Верховинської районної ради від
15.07.2015 р. «Про затвердження Положення про порядок призначення та
звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, що належать до
спільної власності територіальних громад сіл, селищ Верховинського
району», враховуючи заяву Нечай Л.М від 15.02.2018 року відповідно до п.4
Ст. 36 та ст. 38 Кодексу законів про працю України, керуючись ст. 43, ст. 60
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
Вирішила:
1.
Ввести в дію комунальний заклад «Верховинський центр
первинної медико-санітарної допомоги» з 01.04.2018 р.
2.
Скасувати рішення Верховинської районної ради від 26 січня
2016 року «Про призупинення реорганізації Верховинської центральної
районної лікарні та призупинення введення в дію як юридичної особи Центру
первинної медико-санітарної допомоги».
3.
Звільнити Нечай Людмилу Михайлівну з посади виконуючого
обов’язки головного лікаря Верховинського центру первинної медикосанітарної допомоги згідно поданої заяви.
4.
Доручити голові районної ради Шкіндюку І.Ю. призначити
виконувача обов’язків головного лікаря Верховинського центру первинної
медико-санітарної допомоги Петрус-Зітинюк У.П. до призначення головного
лікаря ЦПМСД за результатами конкурсного відбору.
5.
Виконувачу обов’язків головного лікаря ЦПМСД (ПетрусЗітинюк У.П.) підготувати всі необхідні документи для функціонування
ЦПМСД.
6.
Фінансовому управлінню Верховинської райдержадміністрації
(В. Ватаманюку) спільно з Верховинською центральною районною лікарнею
(Ілюку М.Д.) та комунальним закладом «Верховинський центр первинної
медико-санітарної допомоги» (Петрус-Зітинюк У.П.).розробити штатний
розпис та кошторис видатків на утримання даної установи та
підпорядкованих закладів охорони здоров’я по функціях 0212112 (Первинна
медична,
допомога
населенню,
що
надається
фельдшерськими,
фельдшерсько-акушерськими пунктами), 0212113 (Первинна медична
допомога населенню, що надається амбулаторно - поліклінічними закладами
(відділеннями)).
7.
Головному лікарю Верховинської ЦРЛ (Ілюку М.Д.) та
виконувачу обов’язків головного лікаря ЦПМСД(Петрус-Зітинюк У.П.).:
7.1.
Здійснити всі необхідні заходи, щодо реорганізації мережі
лікувально-профілактичних закладів району
відповідно до чинного
законодавства про працю.
7.2.
До 10.04.2018р. здійснити передачу з балансу Верховинської
ЦРЛ приміщень, споруд, майна, медобладнання та автотранспорту на баланс

комунального закладу «Верховинський центр первинної медико-санітарної
допомоги».
7.3.
Розробити та внести на розгляд районної ради нові редакції
статутів Верховинської центральної районної лікарні та Верховинського
центру первинної медико-санітарної допомоги.
8.
Здійснити розподіл поліклінічного відділення на консультативну
поліклініку, що входитиме в структуру Верховинської ЦРЛ та АЗПСМ, що
входитиме в структуру КЗ «Верховинський центр первинної медикосанітарної допомоги».
9.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради Івана Маківничука
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від __________ 2018 року
селище Верховина
Про затвердження переліку платних
медичних
послуг,
які
можуть
надаватись
Верховинською
центральною районною лікарнею
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Закону України «Про засади державної регулярної політики у
сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від
17 вересня 1996 року №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які
надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних
закладів освіти» та з метою забезпечення відшкодування обґрунтованих
витрат Верховинською центральною районною лікарнею на надання
медичних послуг, районна рада
Вирішила:
1.

Затвердити калькуляцію розрахунку вартості платних медичних

послуг, які можуть надаватись Верховинською центральною районною
лікарнею згідно з додатком.
2.

Верховинській центральній районній лікарні:

2.1.

Надати дозвіл на здійснення господарської діяльності з надання

платних медичних послуг, зазначених у додатку.

2.2.

Забезпечити правильне надходження та використання коштів,

отриманих від надання платних послуг.
2.3.

Здійснювати відстеження результативності регуляторного впливу

цього рішення.
2.4.

Про хід виконання рішення інформувати районну раду в терміни,

встановлені чинним законодавством.
2.5.

Довести перелік платних медичних послуг до відома населення

Верховинського району в засобах масової інформації та на території
центральної районної лікарні.
3.

Звільнити пільгову категорію населення від сплати за медичні

послуги у відповідності до законодавства України.
4.

Рішення оприлюднити в районній газеті «Верховинській вісті».

5.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну

комісію районної ради з питань соціального захисту населення та охорони
здоров’я (Г. Кікінчук) .

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

«ПОГОДЖЕНО»
Голова Верховинської
Районної ради
___________ Іван Шкіндюк

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
наказом головного лікаря
Верховинської ЦРЛ
від 15.02.2018р. №

ПЕРЕЛІК
платних послуг, які надаються Верховинською ЦРЛ
1.Обов’язковий профілактичний наркологічний медогляд
Вартість – 69,12 грн. (додаток №1)
2.Періодичний профілактичний медичний огляд
Вартість: для чоловіків – 60,30 грн. (додаток №2)
для жінок - 77,08 грн. (додаток №2)
3.Попередній профілактичний медичний огляд при прийнятті на роботу
(крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленням
органів державної служби зайнятості)
Вартість: для чоловіків – 60,30 грн. (додаток №3)
для жінок – 77,08 грн. (додаток №3)
4.Медичний огляд осіб для отримання посвідчення водія транспортних
засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за
направленнями органів державної служби зайнятості):
Вартість з визначенням групи крові та рез. фактор:
для чоловіків – 131,10 грн. (додаток №4)
для жінок – 147,87 грн. (додаток №4)
Вартість без визначенням групи крові та рез. фактор.:
для чоловіків – 131,91 грн .(додаток №4)
для жінок -130,68 грн. (додаток №4)
5.Медичний огляд для отримання дозволу на право отримання та
носіння зброї громадянами.
Вартість для чоловіків - 115,27 грн. (додаток №5)
для жінок -132,04 грн. (додаток №5)
6.Обов’язковий попередній або періодичний психіатричний огляд
Вартість – 14,61 грн. (додаток №6)
7.Видача копії медичної довідки
Вартість – 9,60 грн. (додаток №7)
8.
Вартості
УЗД
комплексного
обстеження печінки+жовчний
міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка
Вартість – 99,60 грн. (додаток №8)
9. УЗД комплексного обстеження нирки+надниркові залози+сечовий
міхур з визначенням залишкової сечі+передміхурової залози
Вартість – 99,60 грн. (додаток №9)
10. УЗД обстеження нирки+надниркові залози
Вартість – 47,51 грн. (додаток №10)
11. УЗД обстеження печінки+жовчний міхур+жовчні протоки
Вартість – 47,51 грн. (додаток №11)

12. УЗД обстеження слинні залози
Вартість – 47,51 грн. (додаток №12)
13. УЗД обстеження лімфатичні вузли
Вартість – 47,51 грн. (додаток №13)
14. УЗД обстеження м"яких тканин
Вартість – 47,51 грн. (додаток №14)
15. УЗД обстеження печінки
Вартість – 37,43 грн. (додаток №15)
16. УЗД обстеження жовчного міхура+жовчних протоків
Вартість – 37,43 грн. (додаток №16)
17. УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі
Вартість – 37,43 грн. (додаток №17)
18. УЗД обстеження передміхурової залози
Вартість – 37,43 грн. (додаток №18)
19. УЗД обстеження яєчників
Вартість – 37,43 грн. (додаток №19)
20. УЗД обстеження підшлункової залози
Вартість – 47,51 грн. (додаток №20)
21. УЗД обстеження селезінки+ судини портальної системи
Вартість – 47,51 грн. (додаток №21)
22. УЗД комплексного обстеження для жінок нирки+надниркові
залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+матка+яєчники
Вартість – 108,90 грн. (додаток №22)
23. УЗД обстеження матка при вагітності+пренальне обстеження стану
плода
Вартість – 108,90 грн. (додаток №23)
24. УЗД дослідження судин з кольоровим доплерівевським картуванням
Вартість – 108,90 грн. (додаток №24)
25. УЗД допплерометрія судин зі спектральним аналізом у постійному
режимі
Вартість – 108,90 грн. (додаток №25)
26. УЗД ехокардіоскопія допплерівським аналізом
Вартість – 108,90 грн. (додаток №26)
27. УЗД ехокардіоскопія
Вартість – 108,90 грн. (додаток №27)
28. УЗД комплексного обстеження матка+яєчники.
Вартість – 64,90 грн. (додаток №28)
29. УЗД інтраректальні дослідження передміхурової залози
Вартість – 64,90 грн. (додаток №29)
30. УЗД інтраректальні дослідження стінок прямой кишки
Вартість – 64,90 грн. (додаток №30)
31. УЗД інтраректальні дослідження жіночих статевих органів
Вартість – 64,90 грн. (додаток №31)
32. УЗД щитовидної залози
Вартість – 56,15 грн. (додаток №32)

33. УЗД периферичні судини
Вартість – 56,15 грн. (додаток №33)
34. УЗД перевральної порожнини
Вартість – 56,15 грн. (додаток №34)
35. УЗД молочної залози(з двох сторін)
Вартість – 74,12 грн. (додаток №35)
36. УЗД кістки та суглобів
Вартість – 74,12 грн. (додаток №36)
37. УЗД ехокардіоскопії
Вартість – 74,12 грн. (додаток №37)
38.
Комплексне
УЗД
серця
(контрастна
ехокардіоскопія
+трансезофагеальна
допплерографія+кольрове
допплерівське
картування)
Вартість – 256,90 грн. (додаток №38)
39. Езофагоскопія (діагностика для дорослих)
Вартість – 63,89 грн. (додаток №39)
40.Ректоскопія (діагностика для дітей)
Вартість – 63,89 грн. (додаток №40)
41. Цитоскопія (діагностика для дорослих)
Вартість – 63,89 грн. (додаток №41)
42. Цитоскопія (діагностика для дітей)
Вартість – 63,89 грн. (додаток №42)
43. Езофагоскопія (діагностика для дітей)
Вартість – 83,75 грн. (додаток №43)
44. Ректоскопія (лікув.-діагностичне для дорослих)
Вартість – 83,75 грн. (додаток №44)
45. Езофагоскопія (лікув.-діагностичне для дорослих)
Вартість – 111,40 грн. (додаток №45)
46. Езофагогастроскопія (лікув.-діагностичне для дорослих)
Вартість – 111,40 грн. (додаток №46)
47. Езофагогастродуоденоскопія (діагностика для дітей)
Вартість – 111,40 грн. (додаток №47)
48. Цитоскопія (лікув.-діагностичне для дітей)
Вартість – 111,40 грн. (додаток №48)
49. Цитоскопія (лікув.-діагностичне для дорослих)
Вартість – 111,40 грн. (додаток №49)
50. Ректосигмоскопія (діагностика для дорослих)
Вартість – 111,40 грн. (додаток №50)
51. Ректосигмоскопія (діагностика для дітей)
Вартість – 111,40 грн. (додаток №51)
52. Езофагогастроскопія (лікув.-діагностичне для дорослих)
Вартість – 125,30 грн. (додаток №52)
53. Езофагоскопія (лікув.-діагностичне для дорослих)
Вартість – 125,30 грн. (додаток №53)
54. Езофагогастродуоденоскопія (лікув.-діагностичне для дітей)

Вартість – 139,10 грн. (додаток №54)
55. Езофагогастродуоденоскопія (діагностика для дорослих)
Вартість – 102,63 грн. (додаток №55)
56. Езофагогастроскопія (діагностика для дорослих)
Вартість – 89,98 грн. (додаток №56)
57. Езофагогастроскопія (діаностика для дітей)
Вартість – 96,84 грн. (додаток №57)
58. Ректоскопія (лікув.-діагностичне для дітей)
Вартість – 96,84 грн. (додаток №58)
59. Ректоскопія (діагностика для дорослих)
Вартість – 54,86 грн. (додаток №59)
60. Ректосигмоскопія (лікув.-діагностичне для дітей)
Вартість – 152,70 грн. (додаток №60)
61. Ректосигмоскопія (лікув.-діагностичне для дорослих)
Вартість – 152,70 грн. (додаток №61)
62. Ректосигмоколоноскопія (діагностика для дорослих)
Вартість – 174,16 грн. (додаток №62)
63. Ректосигмоколоноскопія (діаностика для дітей)
Вартість – 193,85 грн. (додаток №63)
64. Ректосигмоколоноскопія (лікув.-діагностичне для дітей)
Вартість – 241,36 грн. (додаток №64)
65. Ректосигмоколоноскопія (лікув.-діагностичне для дорослих)
Вартість – 241,36 грн. (додаток №65)
Платні послуги введені згідно Постанови Кабінету Міністрів України від
11.06.2002р. № 989”Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів
України від 17.09.1996р. №1138 ”Про затвердження переліку платних послуг,
які надаються в державних закладах охорони здоров”я та вищих медичних
закладах освіти"

Головний лікар
Верховинської ЦРЛ

М.Д.Ілюк

Головний бухгалтер
Верховинської ЦРЛ

О.М. Черленюк

Економіст

М.Д. Тимчук

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від ________________ 2018 року
селище Верховина
Про внесення змін до рішення
районної ради від 07.04.2017 року
«Про затвердження списку присяжних
Верховинського районного суду»
Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статей 64, 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,
листа Верховинського районного суду Івано-Франківській області від
13.02.2018 №340/590/17/538/18-вих «Щодо надання інформації» та
враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань
децентралізації влади, адміністративно-територіальної реформи, органів
місцевого самоврядування, мандатна, депутатської діяльності, етики,
регламенту, захисту прав людини, законності та правопорядку
(Я.Кікінчук), районна рада
вирішила:
1. Внести зміни в Додаток до рішення районної ради від 07.04.2017
року «Про затвердження списку присяжних Верховинського районного
суду»:
1.1. Виключити зі Списку присяжних Верховинського районного суду
Тикинюка Івана Васильовича, 22.06.1975 р.н., проживає у селі Черетів,
підприємець.
1.2. Включити до Списку присяжних Верховинського районного суду
Федоровича Миколу Миколайовича, 30.05.1986 р.н., проживає у селі
Буковець, головний економіст Верховинського районного лісгоспу.
2.
Надіслати дане рішення територіальному управлінню
Державної судової адміністрації України в Івано - Франківській області та
Верховинському районному суду.
3.
районної

Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
ради з питань децентралізації влади, адміністративно-

територіальної реформи, органів місцевого самоврядування, мандатна,
депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини,
законності та правопорядку (Я.Кікінчук)
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

