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УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Дев»ятнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від _____________ 2018 року
селище Верховина
Про підсумки виконання
районного бюджету
за І-ий квартал 2018 року
Районний бюджет по доходах загального фонду
виконано в сумі
81965,2 тис.гривень, що становить 97,2 відсотка до уточнених показників
( уточнений план – 84373,1тис. грн.).
Власних надходжень до загального фонду районного бюджету в звітному
періоді надійшло в сумі 7112,2 тис.гривень, що складає 119,4відсотка до
затвердженого плану на І-ий квартал 2018 року ( затверджений план – 5957,2
тис.грн.). В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження
зросли на 1457,4 тис.гривень, або приріст складає 25,8 відсотка.
Спеціальний фонд районного бюджету забезпечено на 110,3 відсотка
(при затвердженому плані 979,0 тис.грн., фактично надійшло до районного
бюджету – 1080,4 тис.грн.). Власні надходження бюджетних установ
забезпечено на 224,4 відсотка (при затвердженому плані 435,0 тис.грн.,
фактично надійшло до районного бюджету – 976,3 тис.грн.).
Базової дотації
з державного бюджету надійшло в сумі 3993,3 тис.
гривень, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 31046,5 тис.
гривень, що становить 100 відсотків до планових показників. Дотації з місцевих
бюджетів іншим місцевим бюджетам поступило до районного бюджету в сумі
32414,0 тис.гривень, або планові показники забезпечено на 90,1 відсотка
( уточнений план - 35976,9 тис.грн.).
Районний бюджет за І квартал 2018 року по видатках виконано на 89,3
відсотків (при уточненому плані – 92888,9 тис.грн., використано – 82927,2
тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 89,2 відсотка (при уточненому
плані – 91780,9 тис.грн., фактично використано – 81907,4 тис.грн.) та
спеціальний фонд - на 92,0 відсотки (при уточненому плані – 1108,0 тис.грн.,
фактично використано – 1019,8 тис. грн.).
В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 45,1
відсотка від обсягу бюджету, або 36974,6 тис. грн., охорону здоров’я – 9,5
відсотків ( 7752,2 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 40,6
відсотка (33234,1 тис. грн.), культуру – 2,5 відсотка (2070,6 тис. грн.).

У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг видатків
районного бюджету збільшився у цілому на 10345,4 тис.гривень, або на 14,5
відсотків.
Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери
станом на 1 квітня 2018 року складала 8356,9 тис.гривень. Зазначена
заборгованість склалась по:
- медичній субвенції – 2950,2 тис.гривень,
- освітній субвенції – 302,6 тис. гривень,
- додатковій дотації з державного бюджету на фінансування закладів
освіти – 2724,3 тис. гривень,
- установах, що фінансуються за рахунок базової дотації та власних
надходжень – 2379,8 тис. гривень,
Заборгованість за спожиті бюджетними установами району теплоенергоносії станом на 1 квітня 2018 року склалась у сумі 29,9 тис. гривень.
З резервного фонду районного бюджету в звітному періоді спрямовано
70,0 тис. гривень.
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 районної державної адміністрації
про підсумки виконання районного бюджету за І-ий квартал 2018 року взяти
до уваги (додається).
2. Затвердити :
- звіт про виконання районного бюджету за І-ий квартал 2018 року
(додаток 1);
- перелік розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з якими виділено
кошти з резервного фонду районного бюджету в І-ому кварталі 2018 року
( 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 відсотків наявних коштів, вільних залишків коштів
загального фонду, що склався станом на 01.01.2018 року, коштів від перерозподілу

непершочергових 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.
5. 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.
6. 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 І квартал 2018 року
Зведений бюджет району за 1-ий квартал 2018 року по доходах виконано
на 99,3 відсотка (при уточненому плані – 88976,1 тис. грн., фактично надійшло
до бюджету району – 88303,3 тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету - на
99,1 відсоток (при уточненому плані – 87958,9 тис. грн., фактично надійшло –
87191,5 тис. грн.) та спеціальний фонд - на 111,3 відсотка (при уточненому
плані – 1017,2тис. грн., фактично надійшло – 1111,8 тис. грн.).
Виконання податкових та неподаткових доходів загального фонду
бюджету району за 1-ий квартал 2018 року становить 12338,5 тис.грн., що
складає 129,3 відсотка до затвердженого плану (затверджений план – 9543,0
тис.грн.).
В порівнянні з надходженнями за відповідний період минулого року ,
надходження зросли на 2437,7 тис. грн., або приріст складає 24,6 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 59,3 відсотка власних ресурсів загального
фонду. Обсяги цього податку проти відповідного показника минулого року
зросли на 1452,4 тис. грн. (з 5621,0 тис. грн. до 7073,4 тис. грн.). По інших
платежах: у порівнянні з 1-им кварталом 2017 року збільшились надходження
від плати за землю – на 907,9 тис. грн., єдиного податку – на 238,4 тис. грн. та
платі за надання адміністративних послуг в сумі 216,4 тис. грн..
З джерел, які формують спеціальний фонд бюджету району, необхідно
відмітити зростання власних
надходжень
бюджетних установ
при
затвердженому плані 473,2 тис. грн., фактично надійшло до бюджету району –
1007,8тис. грн., або виконання становить217,1 відсоток.
Аналіз виконання власних надходжень за 1-ий квартал ц.р. місцевими
радами наведено в слідкуючій таблиці :

Динаміка власних фактичних надходжень дохідної частини
загального фонду бюджету району
за 1-ий квартал 2016 , 2017 та 2018 років
тис. грн.

Динаміка надходжень до загального фонду бюджету
Верховинського району за 1- ий квартал 2016, 2017 та 2018 років
тис. грн.
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Районний бюджет по доходах загального фонду виконано в сумі 81965,2
тис. грн., що становить 97,2 відсотка до уточнених показників
(
уточнений план – 84373,1тис. грн.).
Власних надходжень до загального фонду районного бюджету в звітному
періоді надійшло в сумі 7112,2 тис. грн., що складає 119,4відсотка до
затвердженого плану на 1-ий квартал 2018 року ( затверджений план – 5957,2
тис.грн.). В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження
зросли на 1457,4 тис. грн., або приріст складає 25,8 відсотка.
Спеціальний фонд районного бюджету забезпечено на 110,3 відсотка
(при затвердженому плані 979,0 тис. грн., фактично надійшло до районного
бюджету – 1080,4 тис. грн.). Власні надходження бюджетних установ
забезпечено на 224,4 відсотка( при затвердженому плані 435,0 тис. грн.,
фактично надійшло до районного бюджету – 976,3 тис. грн.).
Базової дотації з державного бюджету надійшло в сумі 3993,3тис. грн.,
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 31046,5тис. грн.,що
становить 100 відсотків до планових показників. Дотації з місцевих бюджетів
іншим місцевим бюджетам поступило до районного бюджету в сумі 32414,0
тис. грн., або планові показники забезпечено на 90,1 відсотка ( уточнений
план- 35976,9 тис. грн.).
За І квартал 2018 року видатки бюджету району склали 86644,4 тис.
грн., з них видатки загального фонду - 85426,3 тис. грн., спеціального – 1218,1
тис. грн.
В порівнянні з відповідним періодом 2017 року обсяг видатків
збільшився у цілому на 11319,0 тис. грн. (15,3 відсотка).

В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 43,3
відсотка від обсягу бюджету, або 36974,6 тис. грн., охорону здоров’я – 9,1
відсотків ( 7752,2 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 38,9
відсотка (33259,8 тис. грн.), культуру – 2,4 відсотка (2075,1 тис. грн.).
По відношенню до видатків відповідного періоду минулого року вони
зросли: по освіті на 35,9 відсотка (9764,5 тис. грн.), охороні здоров»я – 9,7
відсотка (685,9 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 49316,5 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –
2164,6 тис. грн., на трансферти населенню – 31781,9 тис. грн., на медикаменти –
23,2 тис. грн., на продукти харчування – 83,1 тис. грн.. Питома вага захищених
статтей видатків бюджету у загальній сумі склала 97,6 %.
Районний бюджет за І квартал 2018 року по видатках виконано на 89,3
відсотків (при уточненому плані – 92888,9 тис. грн., використано – 82927,2
тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 89,2 відсотка (при уточненому
плані – 91780,9 тис. грн., фактично використано – 81907,4 тис. грн.) та
спеціальний фонд - на 92,0 відсотки (при уточненому плані – 1108,0 тис. грн.,
фактично використано – 1019,8 тис. грн.).
В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 45,1
відсотка від обсягу бюджету, або 36974,6 тис. грн., охорону здоров’я – 9,5
відсотків ( 7752,2 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 40,6
відсотка (33234,1 тис. грн.), культуру – 2,5 відсотка (2070,6 тис. грн.).
У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг видатків
районного бюджету збільшився у цілому на 10345,4 тис. грн., або на 14,5
відсотків.
Динаміка видатків загального фонду бюджету
Верховинського району на галузі соціально-культурної сфери
за І-квартал 2016, 2017 та 2018 років
тис. грн.
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Структура видатків загального фонду бюджету Верховинського району
за І квартал 2018 року
тис. грн.
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2,5%
Трансферти
населенню;
31781,9; 37,2%
Заробітна плата;
49316,5; 57,7%

Продукти
харчування; 83,1;
0,1%
Медикаменти; 23,2;
0,0%
Оплата компослуг
та
енергоносіїв;
2164,6;
2,5%

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери
району станом на 1 квітня 2018 року складала 8678,6 тис. грн.. Зазначена
заборгованість склалась по:
- медичній субвенції – 2950,2 тис. грн.,
- освітній субвенції – 302,6 тис. грн.,
- додатковій дотації з державного бюджету на фінансування закладів
освіти – 2724,3 тис. грн.,
- установах, що фінансуються за рахунок базової дотації та власних
надходжень – 2379,8 тис. грн.,
- Буковецькому, Гринявському, Стебнівському, Перехресненському та
Голівському сільських бюджетах – 321,7 тис. грн..
Станом на сьогоднішній день заборгованості по освітній субвенції немає.
За рахунок короткотермінової казначейської позики заборгованість по
установах, що фінансуються за рахунок базової дотації та власних надходжень
погашено в повному обсязі. Заборгованість по медичній субвенції зменшилась
на суму 800,0 тис. грн. та складає 2150,2 тис. грн., додатковій дотації
зменшилась на суму 1394,3 тис. грн.. та складає 1330,0 тис. грн..
Заборгованість за спожиті бюджетними установами району теплоенергоносії станом на 1 квітня 2018 року склалась у сумі 29,9 тис. грн., на
сьогоднішній день заборгованості немає.

Фінансове управління райдержадміністрації здійснює щомісячний
моніторинг виконання розпорядження районної державної адміністрації від
12.03.2018 року № 65 «Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів
району, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів і
посилення фінансово-бюджетної дисципліни на 2018 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 з початку року за рахунок вільного
залишку коштів додатково спрямовано на оплату праці працівників бюджетних
установ кошти в сумі 48,5 тис. грн., на оплату тепло-енергоносіїв – 19,4 тис.
грн.
В результаті проведених заходів по економії коштів за І квартал цього
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 408,6 тис. грн. при плані на рік 3314,7
тис. грн.
З резервного фонду районного бюджету спрямовано у звітному
періоді – 70,0 тис. грн.
Начальник
фінансового управління

Всеволод Ватаманюк

Додаток №1
до рішення районної ради
від _________ 2018 року

Звіт
про виконання районного бюджету
за І – ий квартал 2018 року

Код платежу

11010000

Найменування доходів
Загальний фонд
Податок та збір на доходи фізичних осіб

Затверджено
на 2018 рік з
урахуванням
змін

(тис. грн.)
Виконано за
1-ий квартал
2018 року

26158,0

7073,4

11020200

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

11,0

9,9

21010000

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

9,0

2,2

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

80,0

Разом власних доходів

26258

22010000
22080000

24060300

41020100
41030000
41040000
41050000

Базова дотація
Субвенція з Держбюджету місцевим бюджетам
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим
бюджетам
Субвенції з місцевих бюджетів іншим бюджетам
Разом доходів загального фонду

2,6
22,5

1,6

15973,9
128443,2
29202,7

7112,2
3993,3
31046,5
7399,2

156072,6
355950,4

32414,0
81965,2

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

21110000

25000000
41030000

Надходження від відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва
Власні надходження

0,1

1740,0

976,3

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим
бюджетам

857,5

104,0

Разом доходів спеціального фонду

2597,5

1080,4

Разом доходів загального і спеціального фондів

358547,9

83045,6

Найменування видатків

Затверджено
на 2018 рік з
урахуванням
змін

Виконано за
І квартал
2018 року

Загальний фонд
Державне управління
Освіта
Охорона здоров'я
Соцзахист та соцзабезпечення
Культура і мистецтво
Фізкультура і спорт
Економічна діяльність
Інша діяльність
Міжбюджетні трансферти
Всього видатків загального фонду
Спеціальний фонд

6244,3
152595,5
27884,9
158281,8
7199,2
1844,4
25,0
1488,0
1898,3
357461,4

530,1
36974,6
7752,2
33234,1
2070,6
517,1

Освіта
Охорона здоров'я
Соцзахист та соцзабезпечення
Культура і мистецтво
Фізкультура і спорт
Міжбюджетні трансферти
Разом видатків спеціального фонду
Разом видатків загального і спеціального фондів

1498,5
200,0
159,0
30,0
10,0
829,0
2726,5
360197,9

Код
функціональ
ної
класифікації
видатків
0100
1000
2000
3000
4000
5000
7000
8000
9000

1000
2000
3000
4000
5000
9000

Начальник
фінансового управління

300,7
528,0
81907,4
663,2
77,8
228,1
7,9
13,8
29,0
1019,8
82927,2

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 І-ому кварталі 2018 року
№ Назва установи,
п/п якій виділено
кошти

1.

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

Дата і номер
розпоряджен
ня

13 березня
2018 року

Сума (грн.)
Згідно
розпоряд
же ння
10000

Фактич
но профінансован
о
10000

Назва заходів, на які
направлено кошти

Матеріальна допомога:
-жительці с. Криворівня Тимчук
Уляні Іванівні 1991 р.н.на
відновлення житлового будинку,
знищеного пожежею -10000 грн.;
грн.

Всього спрямовано 10000 (десять) тисяч гривень.

Начальник
фінансового управління

Всеволод Ватаманюк

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Дев’ятнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від __ _________ 2018 року
селище Верховина
РІШЕННЯ
Про підсумки виконання програми
соціально-економічного та культурного
розвитку району за І квартал 2018
року
Спільна робота структурних підрозділів райдержадміністрації, органів
місцевого самоврядування впродовж звітного періоду була спрямована на
підвищення рівня життя населення на основі розвитку галузей економіки,
раціонального використання наявного ресурсного потенціалу, створення умов
для підприємницької діяльності тощо.
За звітний період в галузі промисловості працювало дев’ять підприємств
основного кола, якими реалізовано промислової продукції на суму 7906,3
тис.грн. Темп росту обсягу реалізації продукції проти минулого року склав
107,1 відс.
В галузі агропромислового виробництва основна увага була спрямована
на реалізацію державної політики в галузі сільського господарства, надання
різного
виду
консультативних
послуг
та
практичної
допомоги
сільськогосподарським товаровиробникам району.
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
першого кварталу 2018 року на будівництво, капітальні та поточні ремонти
виділено кошти з обласного та місцевих бюджетів на загальну суму
18100,633 тис.грн..
Продовжується будівництво дитячого садка в селі Верхній Ясенів
присілок Довга, спортивного залу Довгопільської ЗОШ І-ІІІ ст. та капітальний
ремонт приміщення під дитячий садочок в селі Зелене.
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. Планом заходів даної програми на 2018 рік

передбачено кошти в сумі 300 тисяч гривень для надання безвідсоткових
кредитів та реалізації плану заходів по даній програмі.
З початку 2018 року послугами служби зайнятості скористалися 1937
незайнятих осіб. Рівень безробіття в районі на 1квітня цього року склав 2,62
відс. до працездатного населення. На обліку в центрі зайнятості перебуває 470
безробітних громадян.
Відповідно до затвердженого плану роботи проведено низку культурномистецьких заходів з відзначення державних та релігійних свят, пам’ятних і
ювілейних дат, на що використано з районної програми культурно-мистецьких
заходів 2 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, відповідно до статті 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
вирішила:
1. Інформацію про виконання програми соціально-економічного та
культурного розвитку району за І квартал 2018 року взяти до відома
(додається).
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 соціально-економічного 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 І квартал 2018 року
Промисловість
Важливою складовою сфери матеріального виробництва району є
промисловість, яка представлена двома галузями: деревообробною та
харчовою. Промисловий потенціал району представляють дев’ять підприємств,
що входять до основного кола та звітуються до органів статистики про
показники промислової діяльності. Обсяг реалізованої промислової продукції
за перший квартал 2018 року склав 7906,3 тис.грн., що на 525,8 тис.грн.
перевищує показник відповідного періоду минулого року, темп росту склав
107,1 відс. В структурі реалізованої продукції 62,6 відс. становили товари
проміжного користування (деревообробка) та 37,4 відс. споживчі товари
(харчові продукти). Шість підприємств наростили обсяги реалізації продукції,
а саме : районний лісгосп, ДП «Гринявське лісове господарство», МП «Оріон»,
ТзОВ «Верховинка», ПМП«Парус», ПВКП «Квадро». Промислові підприємства
охоплюють зайнятістю 326 осіб при рівні середньомісячної заробітної плати
5383 грн.
Агропромисловий комплекс
Впродовж першого кварталу 2018 року відділ агропромислового розвитку
районної державної адміністрації здійснював роботу згідно затвердженого
плану роботи, планів роботи районної державної адміністрації та департаменту
агропромислового розвитку облдержадміністрації.
Основна увага була спрямована на реалізацію державної політики в галузі
сільського господарства, надання різного виду консультативних послуг та
практичної допомоги сільськогосподарським товаровиробникам району,
забезпечення функціонування аграрного ринку.
До складу аграрного комплексу району входить 34 фермерських
господарства, з них активнопрацючих - 5, три сільськогосподарські
обслуговуючі кооперативи, близько 11 тисяч господарств населення.
В першому кварталі збільшилося поголів’я основних видів
сільськогосподарських тварин за рахунок новонародженого молодняку.
Відділом агропромислового розвитку проведено три зустрічі – наради з
сільськими головами, керівниками фермерських господарств, господарями та з
питання організації використання коштів державного на обласного бюджетів,
що спрямовуються на дотування галузі сільського господарства.
Підготовлено та подано на розгляд Міністерства аграрної політики та
продовольства України пропозиції щодо порядку нарахування дотацій в
тваринницькій галузі для господарств гірських регіонів на 2018 рік, з них
частково враховано одну пропозицію.
Надано консультації керівникам фермерських господарств Мартищука І. з
селища Верховина та Слижук Г. з села Замагора з питання використання
коштів обласного бюджету на придбання племінного молодняку та установок
машинного доїння корів. Господарство Мартищука І. подало документи для
отримання державної дотації за утримання корів.
В березні 2018 року підготовлено до розгляду на колегії
райдержадміністрації питання «Про заходи щодо стабілізації ситуації в галузі
тваринництва та покращення фінансового стану в аграрній галузі».
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 першого кварталу 2018 року на будівництво, капітальні та
поточні ремонти виділено кошти з обласного та місцевих бюджетів на
загальну суму 18100,633 тис.грн., а саме:
- з обласного бюджету виділено кошти в сумі 1550 тис. грн. на
реконструкцію з добудовою спортзалу до Перехреснянської ЗОШ І-ІІІ
ступенів, придбання батарей для опалення приміщень молодіжного центру
«Вільний простір «Думка», капітальний ремонт адміністративного корпусу та
лабораторного відділення (заміна вікон та дверей на енергозберігаючі)
Верховинської центральної районної лікарні та Стебнівської ЗОШ І-ІІ ст.,
проведення капітальних ремонтів котельні з перекриттям даху ЦРЛ та
сільського будинку культури в селі Замагора, Грамітнянської ЗОШ І-ІІ ст.,
влаштування системи опалення (придбання котла для Довгопільської ЗОШ ІІІІ ст.), на нове будівництво централізованої водопровідної мережі по вул.
Карпатська, Коцюбинського та Волинюка в селищі Верховина .
Продовжується будівництво дитячого садка в селі Верхній Ясенів
присілок Довга, спортивного залу Довгопільської ЗОШ І-ІІІ ст. та капітальний
ремонт приміщення під дитячий садочок в селі Зелене.
Зареєстровано на он-лайн платформі Мінрегіону України 12 проектів, що
можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного Фонду Регіонального
розвитку. Відібрано три проекти: «Середня школа на 33 класи, вул. Івана
Франка в смт. Верховина – будівництво», «Капітальний ремонт (впровадження
енергозберігаючих заходів) в амбулаторії загальної практики сімейної
медицини в селі Красноїлля» та «Будівництво адмінбудівлі фінансового
управління на 12 працюючих по вул. Франка в селищі Верховина».
Підготовлено та надіслано 27 запитів на виділення коштів з обласного
фонду охорони навколишнього природного середовища на здійснення
природоохоронних заходів. До переліку природоохоронних заходів для
здійснення фінансування за рахунок планових надходжень коштів обласного
фонду охорони навколишнього природного середовища у 2018 році включено
14 об’єктів, на які виділено кошти в сумі 16550,633 тис. грн.
Будівництво берегозакріплюючих споруд буде проводитися в селах
Голошино, Замагора, Яблуниця, Бистрець, Зелене, Дземброня, Чорна Річка,
Красник, на дані об’єкти виготовлена відповідна документація та проводиться її
експертна оцінка .
595 тис. грн. коштів обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища буде використано на проведення заходів з охорони
підземних вод та ліквідації джерел забруднення на території лабораторного
відділення та пральні, а також моргу Верховинської центральної лікарні в
селищі Верховина.
Підприємництво
Розвиток малого і середнього підприємництва в районі є важливою
складовою щодо сприяння насиченості ринку товарами та послугами,
створення нових робочих місць і зменшення безробіття. На показники
економічного розвитку суттєво впливає діяльність суб'єктів малого та
середнього бізнесу. Станом на 01.04.2018 року за даними Верховинського
відділення Коломийської ОДПІ ГУ ДФС загальна кількість суб’єктів

підприємницької діяльності в районі налічує 1244 особи, а саме: 373 –
юридичних осіб та 871 – фізичних осіб -підприємців.
Впродовж І кварталу 2018 року державним реєстратором зареєстровано
7 юридичних осіб та 37 фізичних осіб-підприємців, припинено діяльність 1
юридичної особи та 52 фізичні-особи підприємці.
Сприяння розвитку підприємництва в районі здійснюється через
реалізацію програми розвитку малого і середнього підприємництва.
Реалізація заходів Програми сприяє збереженню тенденцій до кількісного
зростання суб’єктів підприємництва та збільшенню надходжень податків і
зборів до бюджетів всіх рівнів.
Рішенням районної ради від 22 грудня 2016 року прийнято ,,Програму
розвитку малого та середнього підприємництва в Верховинському районі на
2017-2018 роки”. Планом заходів даної програми на 2018 рік передбачено
кошти в сумі 300 тисяч гривень для надання безвідсоткових кредитів та
реалізації плану заходів по даній програмі.
В центрі надання адміністративних послуг за звітний період надано 846
адміністративних послуг. Терміни опрацювання заяв та видачі документів
дозвільного характеру суб'єктам господарювання здійснюються згідно
регламентних норм. За консультаціями до всіх учасників центру надання
адміністративних послуг звернулось більш як триста громадян.
З метою орієнтації безробітних на заняття підприємницькою діяльністю
Верховинською районною філією Івано-Франківського обласного центру
зайнятості проводяться семінари-навчання за темами «Від бізнес-ідеї до власної
справи», «Як розпочати свій бізнес» та з питань організації сільського зеленого
туризму.
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, рафтах) та гірський
(подорожі Чорногірським хребтом). Розроблено ряд пішохідних маршрутів, які
пролягають територією району, Карпатського та Верховинського природних
національних парків.
Основною програмою є Програма розвитку туризму в районі на 20132020 роки, затверджена рішенням сесії районної ради від 03.02.2014 року.
Зокрема, на 2018 рік для реалізації програмних завдань затверджено
кошти в сумі 20,0 тис.грн.
Найбільшою базою в районі для прийому туристів і екскурсантів є ДЗСТ
лікувально-оздоровчий комплекс „Верховина” обласного підприємства „ІваноФранківськтурист”, який одночасно може прийняти 280 осіб.
З початку 2018 року в лікувально-оздоровчому комплексі «Верховина»
оздоровилось 250 відпочиваючих.
На даний час в районі діє більше 200 одиниць садиб сільського зеленого
туризму.
Власниками приватних садиб району з початку року сплачено до
бюджету коштів на суму 13,2 тис.грн.
В рамках реалізації проекту ЄС «Івано-Франківська область-край для
туризму» відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації подано 5
пропозицій щодо встановлення туристично-інформаційних стендів на території
району.

Управлінням міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та
інвестицій облдержадміністрації виділено кошти в сумі 15 тис.грн. для
облаштування місця короткострокового відпочинку на туристичному маршруті
«Цісаревича Рудольфа», який розташований
на території НПП
«Верховинський».
З метою популяризації традиційної гуцульської кухні подано пропозиції
щодо участі у кулінарному тревел-шоу «Їхали-їли» (проект UA: Перший, 2+2).
За участю місцевих товаровиробників прийнято участь у круглому столі з
громадською організацією «Карпатський смак», де обговорено питання
створення гастрономічних маршрутів полонинами району.
Спеціалісти райдержадміністрації та представники туристичної галузі
району постійно приймали участь в обласних навчальних семінарах, тренінгах,
нарадах з питань організації послуг у сфері сільського зеленого туризму.
В стадії завершення роботи по облаштуванню візит-центру (зупинки
туристичних автобусів і короткотермінового відпочинку) в селі Ільці, присілок
Голиці.
Торгівельна діяльність
Торгівельною діяльністю в районі займаються 384 підприємства
роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, 2 ринки на 265 торгових
місць, 1 магазин-склад, 4 продовольчі бази та 4 оптові підприємства по
реалізації будівельних товарів та сантехніки. Усі віддалені населені пункти
забезпечені стаціонарною торгівельною мережею.
Шляхом переміщення реалізації вживаних речей на стадіон, ліквідовано
стихійну торгівлю по вулиці Гуцульського повстання. Поряд з цим виникла
проблема щодо місця, відведеного під стоянку автомобілів відвідувачів та
продавців ринку вживаних речей, так, як їх зупинка обабіч проїжджої частини
по вулиці Грушевського створює можливість виникнення ДТП. Єдиним
вирішенням даної ситуації може бути розширення узбіччя та впорядкування
існуючої стоянки
Щодо нововведень у сфері торгівлі: проводяться роботи по огородженню
площадки, розташованій навпроти сільськогосподарського ринку, де вже
здійснюється торгівля сипучими будівельними матеріалами. Підприємець
Зеленчук І.М. окрім піску, щебеню та піщано-гравійної суміші планує
поповнити асортимент цементом та іншими будівельними матеріалами.
Торгівля вищезгаданими товарами дозволяє зменшити їх дефіцит в роздрібній
мережі та більш повно задовольнити попит населення і зменшити витрати на
їх доставку з інших районів.
В зв’язку з тим, що в регіоні відсутні господарства, які вирощують
плодоовочеву продукцію, насичення ринку проходить за рахунок низинних
районів, які є основними виробниками картоплі та овочів, що дозволяє
частково утримувати ціни на певну продукцію. На жаль на товари, де відсутня
конкуренція на їх постачання, ціни формуються в залежності від бажань
власників торгових точок, що негативно відображається на купівельній
спроможності населення.
Випічкою та постачанням хліба та хлібобулочних виробів в районі
займається 7 пекарень та цех в супермаркеті «Наш край», що не може
повністю забезпечити попит покупців. Тому близько 75 відсотків цієї продукції
продовжує надходити з інших районів.
Питома вага молочної продукції місцевого виробництва через торгівельні
заклади є доволі незначною, основна реалізація проходить через ринок. На

території ринку працює молочний павільйон, де щоденно, окрім неділі, можна
придбати молоко та молочні вироби з фермерського господарства Г.Кошелюк,
інші виробники здійснюють продаж молочної продукції та м’яса щочетверга та
щосуботи.
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 січня-березня послугами служби зайнятості скористалися
2155 незайнятих осіб. Рівень безробіття в районі станом на 1 квітня 2018 року
склав 2,62 відс. до працездатного населення, що менше на 1,09 відс. проти
відповідного періоду минулого року.
В районному центрі зайнятості на обліку перебуває 470 безробітних
громадян, з них 53 відс. з повною вищою освітою, 13 відс. з базовою вищою та
неповною вищою освітою та 22 відс. з професійно-технічною освітою.
За сприянням служби зайнятості працевлаштовано за січень-березень
2018 року на вільні та новостворені місця 257 осіб, в тому числі 5 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 57 осіб. Навчання
проводиться під замовлення роботодавців за робітничими професіями,
актуальними на ринку праці нашого район. В громадських та інших тимчасових
роботах впродовж звітного періоду взяло участь 135 осіб.
Освіта
Відповідно до Конституції України, вимог законів України «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та інших нормативноправових документів в районі функціонує така мережа закладів освіти на 20172018 н.р.:
- 30 денних загальноосвітніх шкіл, в т.ч.: ліцей, школа-інтернат, чотири
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;
- 18 дошкільних закладів, в т.ч. два навчально-виховні комплекси, в яких
виховуються та здобувають дошкільну освіту 878 дітей.
Для підготовки до школи дітей п’ятирічного віку в населених пунктах, де
відсутні ДНЗ, діють 10 підготовчих груп при школах, де займаються 78 дітей.
Для дітей, які проживають на віддалених високогірних присілках
функціонують пришкільні інтернати при 11 школах в т.ч. з постійним
перебуванням 7, з сезонним – 4, в яких проживає 231 учень.
Згідно представлених документів у семи навчальних закладах для 9 учнів
запроваджена інклюзивна форма навчання.
Впродовж звітного періоду проводились такі роботи:
- продовжувались роботи з капітального ремонту приміщення під дитячий
садок в селі Зелене;
- ведеться будівництво дитячого садка в селі Верхній Ясенів, присілок
Довга та спортивного залу в Довгопільській ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- підготовлені відповідні документи та подані на розгляд сесії районної
ради про створення інклюзивно-ресурсного центру для дітей з особливими
освітніми потребами.
Охорона здоров’я
У І кварталі 2018 року в районі функціонувало 137 стаціонарних ліжок:
при центральній районній лікарні – 127 ліжок, в Яблуницькій дільничній
лікарні -10 ліжок, де лікувались хворі терапевтичного профілю.
Крім цього, функціонували ще денні стаціонари у Красноїльській
амбулаторії загальної практики сімейної медицини (далі АЗПСМ) – 5 ліжок, у
Зеленській АЗПСМ – 5 ліжок, Яблуницькій дільничній лікарні (далі Д/Л) – 10
ліжок та при поліклініці Верховинської центральної районної лікарні – 15
ліжок.
Всього населення по району, яке обслуговується медичними закладами,
складає 30741 особа , з них дорослого населення -22544 особи, дітей до 18р. –
8197 осіб.
За І квартал 2018 року план виконання ліжко-днів по району виконано на
102,9 відс. .В стаціонарах району за І квартал 2018 року було проліковано 1415
осіб, у денних стаціонарах - 511 осіб.
В районі народилося 90 немовлят ( І квартал 2017 року – 81), відповідно
народжуваність на одну тисячу населення становила 2,9 проти 2,7.
В районі померло 103 особи ( І квартал 2017 року – 105) . Показник
смертності населення становив 3,3 проти 3,4.
Природний приріст населення за І квартал 2018 року становив -0,4, за І
квартал 2017 року цей показник становив -0,8 .
З початку 2018 року надійшло бюджетних коштів на загальну суму 7775,2
тис. грн.
Станом на 01.04.2018 року заборгованість з виплати по заробітній платі
становить 2950,2 тис.грн., що складає один місячний фонд.
На продукти харчування заплановано 87,9 тис.грн. профінансовано 22,3
тис.грн., що складає 25,4% від потреби, на медикаменти заплановано 285
тис.грн. профінансовано 19,6 тис.грн., що складає 6,9 % від потреби.
Забезпеченість по заробітній платі на 2018 рік становить 66,6 %, або не
вистачає 4,5 місячних фондів
Виконання програм охорони здоров’я:
1. Програма протидії захворювання на туберкульоз - передбачено кошти з
місцевого бюджету 25,0 тис. грн.
2. Протидія Віл – інфекції/СНІДу - передбачено кошти з місцевого
бюджету 25 тис. грн.
3. Цукровий діабет - передбачено кошти з місцевого бюджету 100 тис.
грн.
За І квартал 2018 року програми не профінансовані.
Культура
Відділом культури і мистецтв райдержадміністрації проводиться
відповідна культурно-мистецька робота щодо забезпечення виконання районної
програми проведення культурно-мистецьких заходів на 2018 рік в рамках
цільової «Програми розвитку культури Верховинського району на 2017-2021
роки».
Відповідно до районної програми проведення культурно-мистецьких
заходів, протягом І кварталу 2018 року організовано та проведено ряд
культурно-мистецьких заходів з нагоди відзначення державних, професійних та

релігійних свят: традиційне народне гуцульське дійство «Гуцульська коляда»,
урочистості до Дня Соборності України, урочистості з відзначення 100-річчя
Дня пам’яті Героїв Крут.
З метою розвитку аматорської народної творчості 15 лютого 2018 року, на
релігійне свято Стрітення, проведено творчі звіти в Будинках культури сіл
Довгополе,Яблуниця та клубу с. Стебні.
20-21 лютого проведено черговий огляд-конкурс читців Шевченківської
поезії в Будинках культури сіл: Пробійна, Гринява,Голови, Замагора,
Криворівня, Ільці та клубів сіл : Грамотне, Голошино, Біла Річка, Перехресне,
Чорна Річка, Шкірівський Грунь, Бережниця.
Проведено тематичний концерт, присвячений 204-й річниці від дня
народження Т.Г. Шевченка. Кращих читців Шевченківської поезії було
нагороджено дипломами, подяками та цінними подарунками.
Впродовж першого кварталу 2018 року на проведення культурномистецьких заходів в районі використано кошти в сумі 2 тис.грн.
Усі проведені культурно-мистецькі заходи висвітлювалися на офіційному
сайті райдержадміністрації, газеті «Верховинські вісті» та радіомовлення «Вісті
Верховини».
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 квітня 2018 року на обліку в управлінні праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації перебуває 4944 пільговиків, з яких 626
ветеранів війни, 385 ветеранів праці, 15 ветеранів військової служби та органів
внутрішніх справ, 76 осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 1363
особи, які мають статус «Дитина війни», 113 пенсіонерів з числа педагогічних і
медичних працівників, 1170 багатодітних сімей та дітей з багатодітної сім’ї та
1196 – інші категорії пільговиків.
Протягом І кварталу 2018 року пільговим категоріям населення району
нараховано пільг за користування житлово-комунальними послугами, на
придбання твердого палива та скрапленого газу на загальну суму 646,96
тис.грн. Станом на 01.04.2018 року заборгованість за надані пільги складає
464,97 тис.грн.
Станом на 1 січня 2018 року у Верховинському районі 3042 сім’ї з
дітьми отримують різні види соціальної допомоги (в т.ч. 7 сімей, в яких
виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування), 408
інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів забезпечуються соціальними виплатами.
Загалом на ці виплати за три місяці профінансовано 24млн. 777 тис.грн.
Впродовж
першого кварталу 2018 року
690 осіб отримували
компенсаційну виплату по догляду за інвалідом І групи або особою, яка досягла
80 років, на загальну суму 78,2 тис.грн.; 91 особа – щомісячну допомогу на
догляд за інвалідами 1, 2 групи внаслідок психічного розладу – на суму 697,6
тис. грн..

На виплату соціальної допомоги 163 особи, які не мають права на
пенсію та інвалідам, а також дітям померлого годувальника профінансовано
833,5 тис.грн.
Станом на 01.04.2018р. в управлінні на обліку перебуває 11 внутрішньо
переміщених осіб. З початку року на виплату щомісячної допомоги на
проживання внутрішньо переміщеним особам перераховано 49,3тис.грн.
За звітний період 774 домогосподарствам району призначено субсидію
на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
на загальну суму 2,207 млн. грн.
Протягом січня – березня 2018 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 квітня 2018 року заборгованість із виплати
заробітної плати працівникам економічно активних підприємств району
відсутня.

Керівник апарату
райдержадміністрації

Василь Бровчук

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Дев’ятнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від __ _________ 2018 року
селище Верховина
Про погодження нормативно-грошової
оцінки полонини «Щівник»
№ 2620884000:40:001:0011
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 та випасання худоби, яка
розташована за межами населеного пункту с.Явірник, Зеленської сільської
ради, полонина «Щівник», Верховинського району Івано-Франківської області,
площею 20,0302 га кадастровий номер 2620884000:40:001:0011, районна рада
вирішила:
1 Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності
для сінокосіння та випасання худоби, яка розташована за межами населеного
пункту с.Явірник, Зеленської сільської ради, полонина «Щівник»
Верховинського району, Івано-Франківської області, , площею 20,0302 га
кадастровий номер 2620884000:40:001:0011, якою визначено нормативну
грошову оцінку земельної ділянки 35109.74грн. (тридцять п’ять тисяч сто
дев’ять гривень 74 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
(Дев’ятнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від __ _________ 2018 року
селище Верховина
Про погодження нормативно-грошової
оцінки
земельної
ділянки,
яка
розташована за межами населеного
пункту с.Явірник, Зеленської сільської
ради № 2620884000:40:001:0012
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 та випасання худоби, яка
розташована за межами населеного пункту с.Явірник, Зеленської сільської
ради, Верховинського району Івано-Франківської області, площею 53,3500 га
кадастровий номер 2620884000:40:001:0012, районна рада
вирішила:
1 Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності
для сінокосіння та випасання худоби, яка розташована за межами населеного
пункту с.Явірник, Зеленської сільської ради, Верховинського району, ІваноФранківської
області,
площею
53,3500
га
кадастровий
номер
2620884000:40:001:0012, якою визначено нормативну грошову оцінку земельної
ділянки 93514.01грн. (дев’яносто три тисячі п’ятсот чотирнадцять гривень 01
копійка).
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
(Дев’ятнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від __ _________ 2018 року
селище Верховина
Про погодження нормативно-грошової
оцінки полонини «Альбин»
№ 2620884000:41:001:0017
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 та випасання худоби, яка
розташована за межами населеного пункту с.Явірник, Зеленської сільської
ради, полонина «Альбин», Верховинського району Івано-Франківської області,
площею 90,7580 га кадастровий номер 2620884000:41:001:0017, районна рада
вирішила:
1 Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності
для сінокосіння та випасання худоби, яка розташована за межами населеного
пункту с.Явірник, Зеленської сільської ради, полонина «Альбин»
Верховинського району, Івано-Франківської області, площею 90,7580 га
кадастровий номер 2620884000:41:001:0017, якою визначено нормативну
грошову оцінку земельної ділянки 159084.25грн. (сто п’ятдесят дев’ять тисяч
вісімдесят чотири гривні 25 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
(Дев’ятнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від __ _________ 2018 року
селище Верховина
Про погодження нормативно-грошової
оцінки полонини «Чивчинаш»
№ 2620884000:41:001:0076
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 та випасання худоби, яка
розташована за межами населеного пункту с.Явірник, Зеленської сільської
ради, полонина «Чивчинаш», Верховинського району Івано-Франківської
області, площею 97,3756 га кадастровий номер 2620884000:41:001:0076,
районна рада
вирішила:
1 Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності
для сінокосіння та випасання худоби, яка розташована за межами населеного
пункту с.Явірник, Зеленської сільської ради, полонина «Щівник»
Верховинського району, Івано-Франківської області, площею 97,3756 га
кадастровий номер 2620884000:41:001:0076, якою визначено нормативну
грошову оцінку земельної ділянки 170683.85грн. (сто сімдесят тисяч шістсот
вісімдесят три гривні 85 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
(Дев’ятнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від __ _________ 2018 року
селище Верховина
Про погодження нормативно-грошової
оцінки полонини «Попадя»
№ 2620884000:48:001:0002
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 та випасання худоби, яка
розташована за межами населеного пункту с.Явірник, Зеленської сільської
ради, полонина «Попадя», Верховинського району Івано-Франківської області,
площею 86,7000 га кадастровий номер 2620884000:48:001:0002, районна рада
вирішила:
1 Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності
для сінокосіння та випасання худоби, яка розташована за межами населеного
пункту с.Явірник, Зеленської сільської ради, полонина «Попадя»
Верховинського району, Івано-Франківської області, площею 86,7000 га
кадастровий номер 2620884000:48:001:0002, якою визначено нормативну
грошову оцінку земельної ділянки 151971.23грн. (сто п’ятдесят одна тисяча
дев’ятсот сімдесят одна гривня 23 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
(Дев’ятнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від __ _________ 2018 року
селище Верховина
Про погодження нормативно-грошової
оцінки полонини «Попадя»
№ 2620884000:41:001:0016
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 та випасання худоби, яка
розташована за межами населеного пункту с.Явірник, Зеленської сільської
ради, полонина «Попадя», Верховинського району Івано-Франківської області,
площею 13,4500 га кадастровий номер 2620884000:41:001:0016, районна рада
вирішила:
1 Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності
для сінокосіння та випасання худоби, яка розташована за межами населеного
пункту с.Явірник, Зеленської сільської ради, полонина «Попадя»
Верховинського району, Івано-Франківської області, площею 13,4500 га
кадастровий номер 2620884000:41:001:0016, якою визначено нормативну
грошову оцінку земельної ділянки 23575.70грн. (двадцять три тисячі п’ятсот
сімдесят п’ять гривень 70 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
(Дев’ятнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від __ _________ 2018 року
селище Верховина
Про погодження нормативно-грошової
оцінки полонини «Чивчин»
№ 2620884000:41:001:0075
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 та випасання худоби, яка
розташована за межами населеного пункту с.Явірник, Зеленської сільської
ради, полонина «Чивчин», Верховинського району Івано-Франківської області,
площею 258,0000 га кадастровий номер 2620884000:41:001:0075, районна рада
вирішила:
1 Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності
для сінокосіння та випасання худоби, яка розташована за межами населеного
пункту с.Явірник, Зеленської сільської ради, полонина «Чивчин»
Верховинського району, Івано-Франківської області, площею 258,0000 га
кадастровий номер 2620884000:41:001:0075, якою визначено нормативну
грошову оцінку земельної ділянки 452232.72грн. (чотириста п’ятдесят дві
тисячі двісті тридцять дві гривні 72 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
(Дев’ятнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від __ _________ 2018 року
селище Верховина
Про погодження нормативно-грошової
оцінки полонини «Лудова»
№ 2620886501:11:001:0001
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 та випасання худоби, яка
розташована за межами населеного пункту с.Пробійнівка, Пробійнівської
сільської ради, полонина «Лудова», Верховинського району Івано-Франківської
області, площею 15,2559 га кадастровий номер 2620886501:11:001:0001,
районна рада
вирішила:
1 Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності
для сінокосіння та випасання худоби, яка розташована за межами населеного
пункту с.Пробійнівка, Пробійнівської сільської ради, полонина «Лудова»,
Верховинського району, Івано-Франківської області, площею 15,2559 га
кадастровий номер 2620886501:11:001:0001, якою визначено нормативну
грошову оцінку земельної ділянки 26741.15грн. (двадцять шість тисяч сімсот
сорок одна гривня 72 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
(Дев’ятнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від __ _________ 2018 року
селище Верховина
Про погодження нормативно-грошової
оцінки полонини «Лудова»
№ 2620884004:46:001:0001
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 та випасання худоби, яка
розташована за межами населеного пункту с.Явірник, Зеленської сільської
ради, полонина «Лудова», Верховинського району Івано-Франківської області,
площею 13,6088 га кадастровий номер 2620884004:46:001:0001, районна рада
вирішила:
1 Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності
для сінокосіння та випасання худоби, яка розташована за межами населеного
пункту с.Явірник, Зеленської сільської ради, полонина «Лудова»
Верховинського району, Івано-Франківської області, площею 13,6088 га
кадастровий номер 2620884004:46:001:0001, якою визначено нормативну
грошову оцінку земельної ділянки 23854.05грн. (двадцять три тисячі вісімсот
п’ятдесят чотири гривні 05 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

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Дев’ятнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від __________ 2018року
селище Верховина
Про звернення районної ради щодо
недопущення ліквідації Верховинської
філії
ПАТ
«Прикарпаттяобленерго»
«Верховинський район електромереж».
Відповідно до частин 7, 8 статті 49 Закону України
самоврядування в Україні», районна рада

«Про місцеве

вирішила :
1. Схвалити текст звернення до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б.,
голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Гончарука О.Р.,
голови Івано-Франківської обласної ради Сича О.М., голови Правління ПАТ
«Прикарпаттяобленерго» Бубена О.О., генерального директора ПАТ
«Прикарпаттяобленерго» Чернявського М. О. щодо недопущення ліквідації
Верховинської філії ПАТ «Прикарпаттяобленерго» «Верховинський район
електромереж». ( додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І.Маківничука.
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Прем’єр-міністру України
Гройсману В.Б.
Голові Івано-Франківської обласної
державної адміністрації
ГончарукуО.Р.
Голові Івано-Франківської обласної
ради
Сичу О.М.
Голові
Правління
ПАТ
«Прикарпаттяобленерго»
Бубену О.О.
Генеральному
директору
ПАТ
«Прикарпаттяобленерго»
Чернявському М. О.
Звернення
Верховинська районна рада, жителі Верховинського району стурбовані
запланованою ліквідацією Верховинської філії ПАТ «Прикарпаттяобленерго»
«Верховинський район електромереж»» та приєднанням до Косівської філії, яке
планує реалізувати ПАТ «Прикарпаттяобленерго».
Філія «Верховинський РЕМ» обслуговує у районі 362.8 км повітряних
ліній 10 кВ, 1078,4 км повітряних ліній 0,4 кВ та 242 трансформаторні
підстанції. На території району функціонують три електропідстанції 35/10 кВ,
які обслуговує ПАТ «Прикарпаттяобленерго». Дана мережа живить
електроенергією 10925 побутових та 1011 юридичних абонентів району.
У зв’язку з тим, що Верховинський район є високогірним, а гірські
населені пункти не газифіковані природним газом і в них відсутні і не
функціонують системи централізованого теплопостачання, єдиним джерелом
теплопостачання є електроенергія. Саме тому в гірських умовах лінії
електропередач потребують постійного обслуговування та модернізації.
За 2017 рік Верховинською філію ПАТ «Прикарпаттяобленерго»
«Верховинський район електромереж»» було сплачено до бюджетів різних
рівнів 413090 гривень, в тому числі податку на доходи фізичних осіб до
Верховинського районного бюджету – 245278 гривень.
Районна рада переконана, що закриття Верховинської філії
«Верховинський РЕМ» призведе до скорочення робочих місць у
Верховинському районі і змусить сім’ї, які залишаться без засобів для
прожиття, переїхати для проживання за межі району, а можливо і за межі
держави. Це закриття призведе до зменшення надходжень до районного
бюджету, погіршить можливості для ремонту та обслуговування ліній
електропередач, погіршить якість надання послуг населенню і викличе велику
хвилю невдоволення та протестні акції зі сторони жителів району.

Верховинська районна рада вимагає вжити всіх заходів по недопущенню
ліквідації Верховинської філії ПАТ «Прикарпаттяобленерго» «Верховинський
район електромереж».
Прийнято на дев’ятнадцятій сесії
Верховинської районної ради VІI
демократичного скликання
__ ________ 2018 року.

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Дев’ятнадцята сесія)

РІШЕННЯ
від __________________ 2018 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
щодо відшкодування вартості
земельної ділянки у грошовій формі
учасникам АТО
Відповідно до статей
43 та 49 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та з метою забезпечення учасників бойових дій
земельними ділянками для будівництва та обслуговування житла, районна рада
вирішила:
1. Схвалити звернення районної ради до Кабінету Міністрів України,
Верховної Ради України щодо відшкодування вартості земельної ділянки у
грошовій формі учасникам АТО та прийняття проекту Закону 7511 від
19.01.2018 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення гарантій реалізації учасниками
бойових дій та осіб, прирівняних до них, в тому числі учасниками
антитерористичної операції, Революції Гідності та їх сім'ями пільг на
одержання земельних ділянок, а також припинення корупційних зловживань у
сфері розпорядження землями державної та комунальної власності».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника районної
ради І.Маківничука.
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Кабінету міністрів України
Верховній Раді України

ЗВЕРНЕННЯ
За час проведення антитерористичної операції на Сході України прийнято
ряд
законодавчих
актів,
якими
передбачено
надання
пільг
військовослужбовцям та членам їх сімей, що гарантують в економічній,
соціальній, політичній сферах сприятливі умови для реалізації їх
конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни. Зокрема пунктом 14
частини першої статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» передбачено першочергове відведення учасникам
бойових дій земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва,
садівництва і городництва.
Однак виконання даної законодавчої норми унеможливлене відсутністю
земель запасу комунальної власності у межах району, з яких могли б бути
виділені земельні ділянки для військовослужбовців Збройних сил України,
інших військових формувань та членів їх сімей, які беруть (брали) участь у
виконанні завдань щодо здійснення антитерористичної операції.
Ми, депутати Верховинської районної ради, просимо Вас невідкладно
прийняти проект Закону 7511 від 19.01.2018 «Про внесення змін до Земельного
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
гарантій реалізації учасниками бойових дій та осіб, прирівняних до них, в тому
числі учасниками антитерористичної операції, Революції Гідності та їх сім'ями
пільг на одержання земельних ділянок, а також припинення корупційних
зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної
власності», оскільки це в свою чергу зніме соціальну напругу в суспільстві.

Прийнято на дев’ятнадцятій сесії
районної ради VII демократичного
скликання ____________ 2018 року

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Дев’ятнадцята сесія)

РІШЕННЯ
від __________________ 2018 року
селище Верховина
Про підтримку звернення
ГО Всеукраїнське товариство
«Гуцульщина» щодо збереження
існуючого адміністративно-територіального
устрою в гірських населених пунктах
Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” та розглянувши лист ГО Всеукраїнське товариство «Гуцульщина» від
17.04.2018 року районна рада
вирішила:
1. Підтримати звернення ГО Всеукраїнське товариство «Гуцульщина» від
10.04.2018 року щодо збереження існуючого адміністративно-територіального
устрою в гірських населених пунктах (додається).
2. Надіслати дане рішення Президенту України, Прем’єр-міністру
України В.Гройсману, голові комітету Верховної Ради України з питань
державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування
С.Власенку, Народним депутатам України Ю.Дерев’янку, В.Петьовці, І.Рибаку,
Ю.Солов’ю та ГО Всеукраїнське товариство «Гуцульщина».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І.Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

УКРАЇНА
ГО ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО
«ГУЦУЛЬЩИНА»
10. 04. 2018р. №10
Прем’єр - міністру
України Гройсману В.
Б.

Звернення
Шановний Володимире Борисовичу!
Управа ГО Всеукраїнське товариство «Гуцульщина» підтримує
схвалений Кабінетом Міністрів України проект Закону України про
засади адміністративно-територіального устрою України. Зокрема п. І
проекту цього Закону визначає що, район — це адміністративнотериторіальна одиниця субрегіонального рівня, яка складається з громад,
загальна чисельність населення якого становить не менше ніж 150 тис.
жителів. Гіри цьому на територіях із щільністю населення менше
середньої відповідної області, район може мати меншу кількість
жителів, якщо площа такого району перевищує середню площу району
по області.
Від імені товариства «Гуцульщина» та громадськості просимо
зберегти на території Гуцульщини діючий адміністративнотериторіальний устрій Верховинський, Коломийський, Косівський,
Надвірнянський
райони
Івано-Франківської,
Вижницький
та
Путильський Чернівецької, Рахівський Закарпатської областей, де в
більшості проживають громадяни України, які індентифікують себе з
етнографічною групою Гуцули. При цьому необхідно взяти до уваги
історико-географічні, демографічні, етнічні та культурно-мистецькі
чинники. Слід врахувати те, що площа території в більшості районів
перевищує середню по області, а щільність населення є нижчою
середньообласного показника. Окрім цього, населенні пункти в цих
районах розташовані на гірських та високогірних територіях, де відсутня
належна дорожня інфраструктура. Верховинський, Путильський та
Рахівський райони є прикордонними.
Гуцульщина - це частина культурно-мистецької спадщини
України. Демографічні показники, наявність суб’єктів адміністративних
послуг, соціально-культурної інфраструктури в кожному з цих районів
відповідають засадам окремої адміністративно- територіальної одиниці.
В разі об’єднання з іншими районами жителі гірських районів можуть
бути позбавлені права отримувати якісні медичні, освітні, культурні та
інші адміністративні послуги, розбудовувати інфраструктуру,
розвиватися як етнографічний автентичний культурно-мистецький,
туристичний Гуцульський край. Вбачаємо що реформована районна
влада повинна від імені держави забезпечити виконання конституційних
гарантій
шляхом
координації
діяльності
органів
місцевого
самоврядування територіальних громад в галузях освіти, охорони
здоров’я, соціального та пенсійного забезпечення, правохоронної та
мобілізаційної діяльності, збереження культури, економічного розвитку

та інвеетаційної діяльності. Це буде сприяти покращенню соціальноекономічного розвитку територій.
Виходячи з вищенаведеного просимо Вас, шановний Володимире
Борисовичу, сприяти сиворенню Урядової комісії для вивчення ситуації
в гірських населеннях пунктах та підготовці рекомендацій щодо
прийняття відповідних законавчих актів і урядових програм
спрямованих на підтримку їх соцально-економічного розвитку. На цій
території просимо зберегти існуючий районний адміністративнотериторіальний устрій.
Сподіваємось на вашу підтримку і розуміння у вирішенні цього важливого
для Гуцулів питання. ,
іі
Голова ГО Всеукраїнське
товариство «Гуцульщина»
Дмитро
Стефлюк

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Дев’ятнадцята сесія)

РІШЕННЯ
від ________________
селище Верховина

2018 року

Про звернення районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
вирішила:
1. Схвалити текст звернення щодо ухвалення Антиолігархічого пакету
докорінних перетворень до Верховної Ради України (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І.Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Верховній Раді України
ЗВЕРНЕННЯ
Найбільші виклики, які сьогодні постали перед українцями, це – війна,
корупція і тотальне зубожіння нації. Але найстрашніше – непевність у
завтрашньому дні, тривога кожного українця за майбутнє дітей. Причиною
цього є олігархія.
По-перше, олігархія не зацікавлена у розвитку Української нації як такої,
бо головна мета її є отримання надприбутків будь-якими шляхами. Будь-яка
олігархія у світі є наднаціональна. Отже розвиток української культури,
традицій, підтримання українського духу, українства як такого для олігархів є
зайвими витратами на шляху отримання надприбутків.
По-друге, олігархія є основою системної корупції. Попри створення
нових антикорупційних органів і задекларовану на найвищому рівні боротьбу з
корупцією, її рівень лише зростає. Боротьба йде лише з окремими проявами
корупції, а це не може розв’язати проблему системно. Бо не торкається її
основи – олігархії, яка є зрощенням великого кримінального капіталу з
державною владою. Адже саме олігархи залишаються головними акціонерами
влади в Україні впродовж чверті століття. Це вони корумпують увесь
державний апарат, за що отримують можливості за безцінь приватизовувати
підприємства та творити приватні монополії, не платити податків і вивозити
награбоване в офшори, «освоювати» державний бюджет через різноманітні
тендери та дотації, обкладати українців непомірними тарифами та цінами за
товари та послуги.
По-третє, олігархія є причиною зубожіння українців. Падіння рівня життя
тотальної більшості українців – це зовсім не «дешевий популізм», а доконаний
математичний факт. У визискуваній олігархами Україні її громадяни мусять
працювати за 190 євро на місяць, що є найнижчою чистою середньою
зарплатнею в Європі. Ця сума у понад п’ять разів менша за середню зарплатню
у крихітній непромисловій Естонії, яка одночасно з нами позбулася
колгоспного совєцького ярма, майже в чотири рази менша за середню заробітну
плату в Польщі, яка починала з нижчих порівняно з Україною стартових
позицій на початку 90-х рр., і навіть менша, ніж у сусідніх Білорусі та Молдові.
По-четверте, олігархи є лютим ворогом середнього класу. Вони панічно
бояться конкуренції, яка підриває їхню монополію як найшвидший спосіб
отримання надприбутків. Олігархи прагнуть закріпачити українців, змусити
націю працювати на себе запівдурно, але купувати – втридорога. Тому олігархія
ніколи не дасть підняти голову середньому класу. Як наслідок, серед
працьовитих українців є лише 3-5% реального середнього класу, а в розвинутих
країнах – від 40 до 70%.
По-п’яте, олігархія зацікавлена у війні без кінця. Бо поки Нація воює,
олігархи мародерствують. Вони гендлюють із країною-агресором та ведуть
торгівлю на крові з окупованими територіями. Поки цивілізований світ
впроваджує санкції, влада України... нарощує на 28% товарообіг із країноюагресором, а громадяни Московії, які включені до санкційних списків Європи
та США, досі володіють третиною українських обленерго.
Єдиний шлях подолати олігархію – це запровадити в життя
Антиолігархічний пакет докорінних перетворень, майже всі законопроекти
якого зареєстровані у Верховній Раді:

1. Повернення капіталів з офшорів i ліквідація схем виведення грошей з України:
 «Про денонсацію Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення
подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та
Протоколу до неї» № 0001-1 від 02.12.2014;
 «Про повернення капіталів, що перебувають та зареєстровані в Республіці Кіпр, офшорних
зонах та інших юрисдикціях, звільнених від подвійного оподаткування, або тих, що мають пільговий
режим оподаткування» № 1112 від 28.11.2014.
2. Демонополізація та ліквідація олігархічної моделі економіки:
 «Про ліквідацію приватних монополій» № 1109 від 28.11.2014.
3. Заборона приватизації стратегічних підприємств:
 «Про внесення змін до Закону України «Про приватизацію державного майна» (щодо
мораторію на приватизацію державного майна до стабілізації ситуації у державі)» № 2424а від
21.07.2015.
4. Деолігархізація енергетики та справедливі тарифи:
 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення енергетичної
безпеки України)» № 6341 від 11.04.2017;
 «Про внесення змін до Закону України «Про ринок природного газу» (щодо особливостей
функціонування газорозподільної системи)» № 6583 від 12.06.2017;
 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку використання
природного газу, видобутого на території України» № 2408а від 17.07.2015.
5. Земля ‒ власність нації:
 «Про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення» № 2906 від
19.05.2015.

Ці законопроекти спрямовані на підрив самих основ олігархічного ладу в
Україні. Необхідно якнайшвидше запустити цей процес, бо часу на бутафорні
реформи вже немає – вікно можливостей для докорінних перетворень в Україні
закривається, а наслідком залишення олігархів при владі може стати втрата
держави.
Наголошуємо, що проведення реальної деолігархізації було однією з
головних вимог Революції Гідності, а сьогодні є найпершим завданням від
вашого працедавця – українського народу.
Враховуючи вищевикладене, ми, депутати Верховинської районної ради,
вимагаємо від Верховної Ради України негайно внести на розгляд та ухвалити
Антиолігархічний пакет докорінних перетворень.
Тільки таким шляхом ми витягнемо Україну з ями корупції, зубожіння та війни.

Прийнято
на
дев’ятнадцятій
сесії
Верховинської районної ради сьомого
демократичного скликання
_______________________ 2018 року

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Дев’ятнадцята сесія)

РІШЕННЯ
від ___________________ 2018 року
селище Верховина
Про виконання рішення районної
ради від 17.08.2017 року «Про
депутатський запит Ю.Філипчука»
Відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад» та розглянувши лист Верховинського комбінату комунальних підприємств
від 12.09.2017 року №09/12 районна рада
вирішила:
1. Інформацію Верховинського комбінату комунальних підприємств від
12.09.2017 року №09/12 щодо надання інформації стосовно кількості складених
протоколів по стихійних сміттєзвалищах за І півріччя 2017 року взяти до уваги
(додається).
2. Рішення районної ради від 17.08.2017 року «Про депутатський запит
Ю.Філипчука» зняти з контролю.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

У К Р А ЇН А
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(дев’ятнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від _______ 2018 року
селище Верховина

Про інформацію по фінансово-господарській
діяльності постійних лісокористувачів та
суб’єктів підприємницької діяльності
деревообробної галузі на території
Верховинського району.
На території лісових угідь Верховинського району, площею близько
94380 га, в даний час працює п’ять постійних лісокористувачів, а саме :
1. ДП «Верховинське ЛГ» - 32998 га.
2. ДП «Гринявське ЛГ» - 22941 га.
3. Верховинський райлісгоп – 20710 га.
4. НПП «Верховинський» - 11685 га.
5. НПП «Карпатський» - 6046 га.
Трьома лісгоспами в 2017 році було заготовлено 114.5 тис. кбм. деревини, та
реалізовано 103.4 тис.кбм.
У 2017 році в лісгоспах працювало 400 працівників, сплачено всіх податків
та ЄСВ близько 30 млн. гривень, в тому числі в місцевий бюджет 7.6 млн.
гривень, що в розрахунку на 1 кбм. заготовленої деревини складає 262.0 гривні,
в тому числі в місцевий бюджет 66.4 гривні. Сплата всіх податків та ЄСВ в
розрахунку на 1 га лісових угідь якими користуються лісгоспи склала 391.0
гривню в тому числі в місцевий бюджет 99.0 гривень.
У НПП «Верховинський» в 2017 році працювало 84 працівники, сплачено
всіх податків та ЄСВ 2.8 млн. гривень, в тому числі в місцевий бюджет -1.3
млн.гривень, що в розрахунку на 1 га лісових угідь склало 238.0 гривень, в тому
числі в місцевий бюджет 113.0 гривень.
Деревообробкою в нашому районі в 2017 році займалось більше 60 суб’єктів
підприємницької діяльності (СПД), в яких було задіяно 260 працівників. Всіма
деревообробниками було сплачено податків та ЄСВ близько 5.2 млн. гривень, в
тому числі в місцевий бюджет близько 2.5 млн.гривень. В розрахунку на 1 кбм.
придбаної для переробки деревини сплачено всього 107.8 гривні, в тому числі в
місцевий бюджет 52.0 гривні.

Виходячи з вище наведеного, відповідно до ст.43 Закону України «Про
місцеве самоврядування» районна рада
Вирішила :
1. Інформацію
про
фінансово-господарську
діяльність
постійних
лісокористувачів та суб’єктів підприємницької діяльності деревообробної
галузі на території району прийняти до відома.
2. Підготувати звернення по внесенню змін до Податкового кодексу
України, в частині сплати земельного податку постійними
лісокористувачами за лісові угіддя якими вони користуються.
3. Інформацію
про
фінансово-господарську
діяльність
постійних
лісокористувачів та СПД деревообробної галузі направити
ІваноФранківській обласній державній адміністрації та Івано-Франківському
обласному управлінню лісового та мисливського господарства для
розгляду та вирішення питань щодо забезпечення жителів і бюджетних
установ району дров’яною деревиною для опалення та збільшення
надходжень до місцевих бюджетів від лісогосподарських підприємств та
СПД деревообробної галузі.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови
районної ради І. Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк.

Прем’єр –міністру України
Гройсману В.Б.
Народному депутату України
Солов’ю Ю.І.
В.о. голови державної
фіскальної
служби
Продану М.В.

Звернення
Верховинський район розташований в найбільш високогірній та лісистій
частині українських Карпат. Територія Верховинського району складає 125426
га, з них: 31046.0 га становлять господарські угіддя (рілля – 871,46 га,
багаторічні насадження – 120,5 га, сінокоси – 12380,3 га, пасовища – 17673,7
га), а 94380,0 га (75,2%) – ліси та інші площі, вкриті лісом. За займаною
площею район посідає третє місце в області після Рожнятівського та
Надвірнянського районів. Лісогосподарськими угіддями на території району
користуються :
-ДП «Верховинське ЛГ» -32998 га;
-ДП «Гринявське ЛГ» - 22941 га;
-НПП «Верховинський» -11685 га;
-«Карпатський НПП» -1128 га;
- Верховинський райлісгосп –20710 га.
Одним з основних джерел наповнення місцевих бюджетів населених пунктів
та об’єднаних громад в Україні є земельний податок. Лісогосподарські
підприємства, які діють на території району сплачують земельний податок
тільки за землі нелісового фонду, що складає близько 200 тисяч гривень на рік.
Крім цього згідно чинного «Податкового кодексу України» лісові господарства
сплачують рентну плату за спеціальне використання лісових ресурсів з кожного
кубометра зрубаної деревини, а національні природні парки сплачують
земельний податок за належні їм лісогосподарські угіддя.
Лісові господарства, згідно розрахункової лісосіки, вирубують в даний час
близько 110-115 тисяч кубометрів деревини в рік. При цьому вони сплачуть
рентної плати близько 5,9 млн. грн. з яких в бюджети місцевих громад попадає
близько 2,4 млн. гривень, що в розрахунку на 1 га лісогосподарських угідь
якими вони користуються складає близько 78,0 грн. в тому числі в бюджети
місцевих громад близько 31,0 грн. В той же час НПП «Верховинський» сплачує
за 1 га лісогосподарських угідь 261,0 грн. земельного податку в бюджети
місцевих громад, що відповідає сплаті земельного податку за землі
сільськогосподарського призначення. Як видно з вище наведених розрахунків,
при чинному на сьогодні податковому законодавстві, місцеві громади
Верховинського району отримують надходжень з рентної плати за спеціальне
використання лісових ресурсів, від лісогосподарських підприємств, на 17,6
млн.грн. менше ніж могли б отримати від сплати земельного податку
лісогосподарськими підприємствами, за покриті лісом площі.

Діюче на даний час податкове законодавство, в частині рентної плати за
спеціальне використання лісових ресурсів, замість сплати земельного податку,
ставить місцеві громади гірських лісових районів в набагато гірші умови ніж
місцеві громади рівнинних сільськогосподарських районів.
Враховуючи вище наведене, ми депутати Верховинської районної ради
Івано-Франківської області звертаємось до Вас з клопотанням про внесення
змін до Податкового кодексу України в частині заміни рентної плати за
спеціальне використання лісових ресурсів постійними лісокористувачами на
земельний податок, який повинні сплачувати постійні лісокористувачі, за
користування лісовими угіддями в бюджети місцевих громад.
Прийнято на XIX сесії
районної ради
VII скликання______року

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Дев»ятнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від _________2018 року
селище Верховина
Про затвердження нової редакції
Статуту комунального підприємства
«Верховинський районний лісгосп»
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» районна рада
вирішила:
1.Затвердити нову редакцію Статуту
комунального
«Верховинський районний лісгосп» (додається).

підприємства

2. Директору комунального підприємства «Верховинський районний
лісгосп» Маковійчуку Ю.В. забезпечити здійснення державної реєстрації нової
редакції Статуту підприємства та у місячний термін надати районній раді
його копію.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І.Маківничука і постійні комісії 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

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(дев»ятнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від _________2018 року
селище Верховина
Про наглядову раду комунального
підприємства «Верховинський районний
лісгосп»
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», пункту 1.4. Статуту комунального підприємства «Верховинський
районний
лісгосп», затвердженого рішенням районної ради 24.05.2018
районна рада
вирішила:
1.Затвердити Положення про наглядову раду комунального підприємства
«Верховинський районний лісгосп» (додається).
2. Затвердити склад наглядової ради
комунального
«Верховинський районний лісгосп» (додається).

підприємства

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І.Маківничука і постійні комісії 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).

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(дев»ятнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від _________2018 року
селище Верховина
Про звернення Верховинської районної ради
щодо розробки та впровадження державної
програми підтримки не газифікованих високогірних
населених пунктів Верховинського району

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» районна рада
в и р і ш и л а:
1. Схвалити звернення районної ради до Президента України Порошенка
П.О., Прем’єр – Міністра України Гройсмана В.Б., Голови Верховної ради
України Парубія А.В., Народного депутата України Солов’я
Ю.І.(додається).
2. Надіслати рішення районної ради голові Івано-Франківської обласної ради
Сичу О.М. з метою підтримки даного звернення.
3. Звернення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті»,
оприлюднити на веб-сайті районної ради.
4. Контроль за виконанням цього 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
(дев»ятнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від _________2018 року
селище Верховина
Про звернення Верховинської районної ради
щодо внесення змін до Податкового кодексу
України в частині заміни рентної плати
за спеціальне використання лісових ресурсів
постійними лісокористувачами на земельний податок
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» районна рада
в и р і ш и л а:
1. Схвалити звернення районної ради
до Прем’єр – Міністра України
Гройсмана В.Б., виконуючого обов’язки Голови Державної фіскальної
служби України Продана М.В., Народного депутата України Солов’я Ю.І.
(додається).
2. Звернення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті»,
оприлюднити на веб-сайті районної ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
районної ради Івана Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Президенту України
Порошенку П.О.
Прем’єр-міністру України
Гройсману В.Б.
Голові Верховної ради України
Парубію А.В.
Народному депутату України
Солов’ю Ю.І.

Звернення
Українські Карпати завжди були чудовим , екологічно-чистим регіоном ,
перлиною та легенями України та всієї східної Європи. Один гектар лісу за
одну добу поглинає 200 кілограм вуглекислого газу та виділяє в атмосферу
кисень , достатній для підтримки життєдіяльності півтора тисячі чоловік.
Верховинський район розташований в найбільш високогірній та лісистій
частині українських Карпат. Населені пункти району не газифіковані і
основним джерелом енергозабезпечення , для опалення приміщень та будівель ,
є дров’яна деревина. В районі налічується близько 11 тисяч домогосподарств та
200 бюджетних закладів і тільки на потреби їх опалення використовується
більше 100 тисяч кубометрів деревини в рік. На території району працюють три
лісгоспи які в рік заготовляють 105-115 тисяч кубометрів деревини в тому числі
близько 20 тисяч кубометрів дров паливних. Також для опалення
використовують близько 10 тисяч кубометрів пиловідходів від деревообробки.
Як видно з вище наведених розрахунків обсяг неконтрольованих рубок
деревини для опалення на території району складає близько 70 тисяч
кубометрів на рік. Тільки економічні втрати держави від цього складають понад
30 мільйонів гривень на рік, не говорячи про шкоду для екології та довкілля.
Більшість споживачів Верховинського району , які приєднані до
електромереж мають договора на споживання електроенергії з встановленою
потужністю від 3 до 5 кіловат. Для переведення їхніх осель на опалення
електроенергією потрібна потужність до 16 кіловат. Враховуючи те, що в
нічний час в мережі є надлишкова потужність, використання електроопалення в
нічний час не потребує додаткових витрат електропостачальної організації на
збільшення потужності існуючих в нашому районі електромереж. Існуючі на
даний час під’єднання до більшості осель також дозволяють без будь яких
додаткових витрат електропостачальної організації збільшити встановлену
потужність для споживачів до 16 кіловат при переході на електроопалення.
Ми депутати Верховинської районної
ради, для виправлення даного
становища, виходячи з ст.3 Закону України «Про статус гірських населених
пунктів України», звертаємось до Кабінету Міністрів України з проханням
розробити та впровадити державну програму підтримки не газифікованих
високогірних населених пунктів нашого району, для переведення
домогосподарств та бюджетних установ на електроопалення.
Пропонуємо в даній програмі передбачити :
1. Скасування плати
за збільшення потужності до 16 кіловат для всіх
домогосподарств , які мають приєднання I ступеня III третьої категорії
надійності, та для бюджетних установ, розраховану як для нового приєднання ,
згідно постанови НКРЕ від 12.02.2013 року №115 «Про затвердження
Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних

мереж» (із змінами ), при їхньому переході на електроопалення з режимом
роботи в нічний час, та при умові встановлення багатотарифного приладу
обліку.
2. Компенсацію 50 відсотків витрат на придбання приладів та систем
електроопалення потужністю до 16 кіловат, багатотарифних приладів обліку
електроенергії, для домогосподарств при переході їх на електроопалення.
3. У випадку проведення необхідних робіт по заміні існуючих кабелів
підключення та електроприладів розрахунок оплати проводити за фактично
виконані роботи.
4. Плату за підключення для нових домогосподарств при їх приєднанні до
електромереж при наявності електроопалення брати в розмірі 50 відсотків від
розрахованої згідно постанови НКРЕ від 12.02.3013 року №115.
Прийняття такої програми підтримки не газифікованих високогірних
населених пунктів сприяло би зменшенню соціальної напруги, запобіганню
безконтрольного вирубування лісів, покращенню екологічного стану
високогірних територій та підвищенню авторитету центральних органів влади.

Прийнято на XIX сесії
Верховинської районної ради
VII скликання__________року

Довідка
по фінансово-господарській діяльності постійних лісокористувачів
та суб’єктів підприємницької діяльності деревообробної галузі.
На території лісових угідь Верховинського району, площею близько 94380 га,
в даний час працює п’ять постійних лісокористувачів, а саме :
1. ДП «Верховинське ЛГ» - 32998 га.
2. ДП «Гринявське ЛГ» - 22941 га.
3. Верховинський райлісгоп – 20710 га.
4. НПП «Верховинський» - 11685 га.
5. НПП «Карпатський» - 6046 га.
Трьома лісгоспами в 2017 році було заготовлено 114.5 тис. кбм. деревини,
та реалізовано 103.4 тис.кбм. в тому числі:
-деревообробникам району- 48.1 тис.кбм.
-населенню- 34.0 тис.кбм.(19.3 тис.кбм.ділової та 14.7 тис кбм. дров’яної
деревини);
-бюджетним установам – 5.3 тис.кбм. дров’яної деревини;
-деревообробникам за межі району – 16.0 тис.кбм.
Перероблено у власних цехах лісгоспів -12.3 тис. кбм.
При таких обсягах реалізації в районі відчувається значний дефіцит
дров’яної деревини для опалення та необробленої деревини для місцевих
деревообробників. В районі налічується близько 11 тисяч домогосподарств та
200 бюджетних закладів і тільки на потреби їх опалення використовується
більше 100 тисяч кубометрів деревини в рік.
У 2017 році в лісгоспах працювало 400 працівників, сплачено всіх податків
та ЄСВ близько 30 млн. гривень, в тому числі в місцевий бюджет 7.6 млн.
гривень, що в розрахунку на 1 кбм. заготовленої деревини складає 262.0 гривні,
в тому числі в місцевий бюджет 66.4 гривні. Рентна плата за спеціальне
використання лісових ресурсів склала 5.9 млн. гривень, в тому числі в місцевий
бюджет 2.4 млн.гривень, що в розрахунку на 1 кбм. заготовленої деревини
складає 52.0 гривні, в тому числі в місцевий бюджет 21.0 гривню. Сплата всіх
податків та ЄСВ в розрахунку на 1 га лісових угідь якими користуються
лісгоспи склала 391.0 гривню в тому числі в місцевий бюджет 99.0
гривень.(показники фінансово-господарської діяльності лісогосподарських
підприємств за 2017 рік – додаток №1.)
У НПП «Верховинський» в 2017 році працювало 84 працівники, сплачено
всіх податків та ЄСВ 2.8 млн. гривень, в тому числі в місцевий бюджет -1.3
млн.гривень, що в розрахунку на 1 га лісових угідь склало 238.0 гривень, в тому
числі в місцевий бюджет 113.0 гривень. При цьому слід відзначити, що НПП
«Верховинський» минулого року розпочав сплату земельного податку за лісові
угіддя з грудня місяця, після виготовлення документів на право власності, та
сплатив при цьому за один місяць 262 тис. гривень. При умові сплати
земельного податку НПП за цілий 2017 рік сплата в місцевий бюджет 1 га мала
скласти близько 460.0 гривень .(показники фінансово-господарської діяльності
національних природних парків за 2017 рік – додаток №3.)
Як видно з аналізу сплати податків постійними лісокористувачами, місцеві
бюджети сільських та селищної громади могли б отримати додаткових
надходжень 17.6 млн.гривень в рік, при сплаті лісгоспами земельного податку

за 1 га лісових угідь на рівні Верховинського НПП, взамін попенної плати, та
1.6 млн.гривень від сплати земельного податку Карпатським НПП.
Деревообробкою в нашому районі в 2017 році займалось більше 60 суб’єктів
підприємницької діяльності (СПД), в яких було задіяно 260 працівників. Всіма
деревообробниками було сплачено податків та ЄСВ близько 5.2 млн. гривень, в
тому числі в місцевий бюджет близько 2.5 млн.гривень. В розрахунку на 1 кбм.
придбаної для переробки деревини сплачено всього 107.8 гривні, в тому числі в
місцевий бюджет 52.0 гривні. У десяти СПД показник сплати податків з 1
кбм. придбаної деревини склав більше 200.0 гривень,при цьому вони придбали
7.3 тис.кбм., а в дванадцяти СПД , які придбали 15.0 тис.кбм. цей показник
склав менше 60.0 грн. (показники роботи СПД лісопереробної галузі за 2017 рік
– додаток №2.)
Для зростання доходів місцевих бюджетів, необхідно стимулювати
найкращих платників податків деревообробної галузі, шляхом забезпечення їх
потрібною кількістю деревини.
Радник голови районної ради

І.Доманський.

№
п/
п

Назва та характеристика
показників

Один
виміру

ДП
«Верховинське ЛГ»

ДП
«Гринявське
ЛГ»

Верховинський
райлісгосп

1
2

Площа лісових угідь
Загальний запас деревини
В т.ч. стиглої та перестиглої
деревини
Заготівля деревини
В т.ч. ділова деревина
Техсировина
дров’яна деревина
Реалізація деревини всього
В т.ч. деревообробникам
бюджетним установам
населенню
В т.ч. ділової
дров’яної
Власна переробка деревини
Сплачено податків всього
В т.ч в місцевий бюджет
Сплачено податків. з 1
кбм.реалізованої деревини
Сплачено попенної плати всього
В т.ч. в місцевий бюджет
Сплачено попенної плати з 1 кбм
заготовленої деревини
В т.ч. в місцевий бюджет
Сплачено попенної плати на 1 га
лісових угідь
В т.ч. в місцевий бюджет
Чистий прибуток
Чисельність працівників
В т.ч. лісової охорони
Середня зарплата
Витрати на лісову охорону
Витрати лісової охорони на:
-1 кбм. заготовленої деревини
-1 га лісових угідь
Виявлено самовільних рубок
Збитки від самовільних рубок
Площа суцільних вирубок
Площа лісовідновлення
В т.ч. природне поновлення
Витрати на лісовідновлення
В т.ч на- 1 кбм. лісозаготівель
-1 га відновлених лісів

га
тис.кбм.
тис.кбм.

32998.0
12931.0
3001.0

22941.0
6746.4
1036.2

20710.0
6739.6
1063.6

тис.кбм.
тис.кбм.
тис.кбм.
тис.кбм.
тис.кбм.
тис.кбм.
тис.кбм.
тис.кбм.
тис.кбм.
тис.кбм.
тис.кбм.
тис.грн.
тис.грн.
грн.

44.4
31.4
5.7
7.3
45.3
29.3
2.1
13.8
7.6
6.2
--14885.0
2616.0
329.0

48.6
31.8
9.3
7.5
42.6
26.8
2.8
13.1
8.1
5.0
6.1
10940.0
3414.0
225.0

21.5
12.9
3.7
4.9
15.5
8.4
0.1
7.1
3.6
3.5
6.2
4247.0
1551.4
196.0

тис.грн.
тис.грн.
грн.

3291.0
761.0
74.0

1607.0
1109.0
33.0

1001.0
519.7
46.0

грн.
грн.

17.0
100.0

23.0
70.0

24.0
46.0

грн.
тис.грн.
чол.
чол.
грн.
тис.грн.

23.0
2598.0
116
52
7465
5040.0

48.0
757.0
159
43
6054
3174.0

24.0
30.0
125
45
3331
1610.0

грн.
грн.
кбм.
тис.грн
га
га
га
тис.грн
грн..
тис.грн

114.0
153.0
6.7
30.8
77.0
109.0
28.0
280.0
6.3
2.6

65.0
138.0
19.0
33.9
200.0
243.7
57.5
417.8
8.6
1.7

75.0
74.0
48.0
308.6
58.2
64.3
11.8
76.0
3.5
1.2

4

5

6
7
8
9
10

11

12
13
14
15
16

17
18
19
20
21

Радник голови районної ради

І.Доманський.

