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                                                                                                                                  проект 

                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять третя сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від ________ 2018 року   

селище Верховина 
 

Про дозвіл Верховинській ЦРЛ на 

укладення договору оренди 

 

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» розглянувши листа Верховинської ЦРЛ №699/01-15 від 20.11.2018 

р., взявши до уваги вимоги ст. 17 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», враховуючи рекомендації постійної комісії районної 

ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та пенсійного 

забезпечення та постійної комісії районної ради з питань соціально-

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

сільського і дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку малого 

та середнього бізнесу, районна рада 

вирішила: 

1. Дозволити Верховинській центральній районній лікарні укласти договір 

оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних 

громад району за адресою: селище Верховина, вул Невестюка, 2, площею18 

кв.м. з Шкрібляк Г.В. терміном на 2 роки 11 місяців. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього господарства, 

комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу (Ю.Ванджурак). 

 

 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 

 

 

                                                                                                                                           проект 
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        У К Р А Ї Н А 

         ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
           Івано-Франківської області 

          Сьоме демократичне скликання 

        (Двадцять третя сесія) 
 

        Р І Ш Е Н Н Я 

від ___________ 2018 року 

селище Верховина 
 

Про погодження нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, яка 

розташована за межами населеного 

пункту Зеленської сільської ради  

№  2620884000:40:001:0013 

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 оцінки земель 

сільськогосподарського призначення» враховуючи рекомендації постійної 

комісії районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту 

населення та пенсійного забезпечення та постійної комісії районної ради з 

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

екології, лісового, сільського і дорожнього господарства, комунальної 

власності, розвитку малого та середнього бізнесу, розглянувши технічну 

документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення державної власності для сінокосіння та 

випасання худоби, яка розташована за межами населеного пункту Зеленської 

сільської ради, Верховинського району Івано-Франківської області, площею 

9,7505 га кадастровий номер 2620884000:40:001:0013, 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 Зеленської сільської ради, Верховинського району Івано-Франківської 
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області, площею 9,7505 га кадастровий номер 2620884000:40:001:0013, якою 

визначено нормативну грошову оцінку земельної ділянки 17091,07 грн. 

(сімнадцять тисяч дев’яносто одна гривня 07 копійок). 

2. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно 

до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України. 

3. Головному управлінню Держгеокадастру в Івано-Франківській області 

внести до договору оренди такі доповнення: 

-пункт 5.4 Забезпечується вільне пересування громадян та проїзд 

транспортних засобів дорогами, які пролягають через орендовану земельну 

ділянку(полонину). 

-пункт 5.5 Забороняється передача орендованої земельної ділянки 

(полонини) в суборенду. 

-пункт 5.6 Забезпечується вільний доступ громадян до збирання 

дикоростучих грибів, ягід та лікарських рослин. 

-пункт 8.4.2. Постійно проводити очищення орендованої земельної ділянки 

(полонони) від самосіву дерев і кущів, та не допускати зменшення площі 

орендованої земельної ділянки (полонини) в зв’язку з залісненням. 

4. При наданні земельних ділянок на території Верховинського району 

приорітетне право оренди належить жителям Верховинського району. 

5. 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. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           проект 
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        У К Р А Ї Н А 

         ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
           Івано-Франківської області 

          Сьоме демократичне скликання 

        (Двадцять третя сесія) 
 

        Р І Ш Е Н Н Я 

від ____________ 2018 року 

селище Верховина 
 

Про погодження нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, яка 

розташована за межами населеного 

пункту Голошинської сільської ради  

№  2620882200:37:001:0003 

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 оцінки земель 

сільськогосподарського призначення» враховуючи рекомендації постійної 

комісії районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту 

населення та пенсійного забезпечення та постійної комісії районної ради з 

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

екології, лісового, сільського і дорожнього господарства, комунальної 

власності, розвитку малого та середнього бізнесу, розглянувши технічну 

документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення державної власності для сінокосіння та 

випасання худоби, яка розташована за межами населеного пункту 

Голошинської сільської ради, Верховинського району Івано-Франківської 

області, площею 14,4401 га кадастровий номер 2620882200:37:001:0003, 

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 Голошинської сільської ради, Верховинського району Івано-
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Франківської області, площею 14,4401 га кадастровий номер 

2620882200:37:001:0003, якою визначено нормативну грошову оцінку земельної 

ділянки 25311,18 грн. (двадцять пять тисяч триста одинадцять гривень 18 

копійок). 

2. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно 

до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України. 

3. Головному управлінню Держгеокадастру в Івано-Франківській області 

внести до договору оренди такі доповнення: 

-пункт 5.4 Забезпечується вільне пересування громадян та проїзд 

транспортних засобів дорогами, які пролягають через орендовану земельну 

ділянку(полонину). 

-пункт 5.5 Забороняється передача орендованої земельної ділянки 

(полонини) в суборенду. 

-пункт 5.6 Забезпечується вільний доступ громадян до збирання 

дикоростучих грибів, ягід та лікарських рослин. 

-пункт 8.4.2. Постійно проводити очищення орендованої земельної ділянки 

(полонони) від самосіву дерев і кущів, та не допускати зменшення площі 

орендованої земельної ділянки (полонини) в зв’язку з залісненням. 

4. При наданні земельних ділянок на території Верховинського району 

приорітетне право оренди належить жителям Верховинського району. 

5. 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. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           проект 
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        У К Р А Ї Н А 

         ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
           Івано-Франківської області 

          Сьоме демократичне скликання 

        (Двадцять третя сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від ___грудня 2018 року 

смт Верховина 

 

 

Про програму соціально-економічного 

та культурного розвитку Верховинського  

району на 2019 рік 

 

 Згідно із статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та статтею 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України», районна рада 

вирішила: 

1. Затвердити програму соціально-економічного та культурного розвитку 

Верховинського району на 2019 рік. 

2.  Керівникам управлінь і відділів райдержадміністрації, виконавчих 

комітетів селищної та сільських рад створювати сприятливі умови для 

стабільної роботи всіх галузей економіки, сконцентрувати свої зусилля на 

вирішення наявних проблемних питань і спрямувати організаторську роботу в 

2019 році на забезпечення позитивної динаміки соціально-економічного 

розвитку району. 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 22 

січня 2018 року «Про програму соціально-економічного та культурного 

розвитку Верховинського району на 2018 рік». 

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 
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ВСТУП 

 Програма соціально-економічного та культурного розвитку 

Верховинського району на  2019 рік ( далі – Програма)  розроблена відділом 

економічного розвитку і торгівлі спільно з управліннями, відділами 

райдержадміністрації, районними службами з метою вироблення та втілення 

єдиної політики розвитку району у 2019 році, що вимагатиме від 

райдержадміністрації чіткої взаємодії з органами місцевого самоврядування, 

громадськими установами району. 

 Основою для розроблення Програми є Закон України від 23 березня 2000 

року №1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програми 

економічного і соціального розвитку України» та постанови Кабінету Міністрів 

України від 26 квітня 2003 року №621 «Про розроблення прогнозних і 

програмних документів економічного і соціального розвитку та складання 

проекту державного бюджету» (із змінами). 

 Головні завдання на 2019 рік визначені на основі аналізу результатів 

соціально-економічного розвитку району за останній рік, програми розвитку 

населених пунктів району та нагальних проблем, які потребують вирішення. Їх 

реалізація здійснюватиметься шляхом застосування  економічних та 

організаційних важелів, що мають забезпечити підвищення життєвого рівня 

населення. Завдання Програми конкретизовані в цільових програмах, що 

реалізуються в районі. 

І. Аналітична частина 

1. Соціально-економічний розвиток району у 2018 році 
Промисловий  потенціал району представляють дев’ять підприємств, що 

входять до основного кола та звітуються до органів статистики про показники 

промислової діяльності. За  січень - вересень 2018  року споживачам  

реалізовано промислової  продукції  на суму 22412,8 тис.грн., що на 92,3 

тис.грн.  більше  аналогічного  періоду минулого  року. Протягом звітного 

періоду в промисловості утримується позитивна динаміка, темп  росту проти 

відповідного періоду минулого року склав 100,4 відс. П’ять із дев’яти 

підприємств основного промислового кола забезпечили збільшення обсягів 

реалізації продукції. 

Середньомісячна  номінальна заробітна плата штатних працівників, 

зайнятих на підприємствах, в установах та організаціях ( з кількість працівників 

10 і більше осіб), розташованих на території району, за січень-вересень 2018 

року становила 6670 грн., що у 1,7 рази перевищує розмір мінімальної 

заробітної плати. 

Станом на 01.10 2018 року заборгованості із виплати заробітної плати 

серед економічно активних підприємств району ( згідно статистичної звітності)  

немає. 

Середня чисельність наявного населення за січень-вересень 2018 року 

становила 30,6 тис.осіб, в тому числі міського -5,8 тис.осіб, сільського – 24,8 

тис.осіб. 

Впродовж січня-вересня звітного року послугами служби зайнятості 

скористалися  3118 незайнятих осіб, що на 496 осіб більше проти відповідного 
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періоду минулого року. Рівень безробіття в районі станом на 1 жовтня склав 

3,25 відс. до працездатного населення. 

За  звітний період працевлаштовано 18 осіб за рахунок виплати 

компенсації витрат роботодавцю в розмірі єдиного соціального внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. 

Обсяг капітальних інвестицій за шість місяців цього року склав 21618 

тис.грн. В розрахунку на одну особу цей показник становить 703,8 грн. 

З початку року прийнято в експлуатацію житла загальною площею 2,9 

тис.м2. 

Станом на 1 липня звітного року в економіку району іноземними 

інвесторами вкладено 1280,5 тис. дол. США прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного  капіталу).  

Торгівельною діяльністю в районі займаються 382  підприємства 

роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, 2 ринки на 265 торгових 

місць, магазин-склад «Чорногора», 4 продовольчі бази та 4 оптові підприємства 

по реалізації будівельних товарів та сантехніки. Усі віддалені населені пункти 

забезпечені  стаціонарною торгівельною мережею. 

Станом на 01.10.2018 року за даними Верховинського відділення 

Коломийської ОДПІ ГУ ДФС загальна кількість суб’єктів підприємницької 

діяльності в районі налічує 1294 особи, а саме: 397 – юридичних осіб та 897 – 

фізичних осіб - підприємців. 

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. Впродовж  9 місяців 2018 року 

трьом суб’єктам господарювання району надано безвідсоткові 

короткотермінові кредити в сумі 140 тис. грн., а саме : для виготовлення 

бетонних та каналізаційних кілець, для надання послуг в житлово-комунальній 

сфері та для завершення будівництва складського приміщення. Фінансовий 

результат до оподаткування малих підприємств  очікується до кінця звітного 

року «від’ємним» -227,76 тис.грн. ( це два підприємства: ТОВ «Шруба» - 

витрати на  придбання обладнання та МП «Буркут» - підприємство не діюче, в 

стадії завершення діяльності). 

Виконуються 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.  

На будівництво, капітальні та поточні ремонти передбачено кошти з 

державного, обласного та місцевих бюджетів на загальну суму 23716,233 

тис.грн., з яких 18181,781 тис. грн. освоєно,  зокрема: 

- за кошти з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій  проведено капітальні роботи по 

опаленню та ремонту стелі в Красницькій ЗОШ  І-ІІІ ст.- 136,0 тис.грн. 
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За кошти з обласного бюджету: 

- в  галузі освіти - передбачено – 1724,0 тис. грн., із них освоєно – 1216,0 

тис. грн., а саме: заміна вікон і дверей в с. Грамотне, с. Стебні, с. Красник- 

332,0тис.грн.,  придбання котла для Довгопільської ЗОШ І-ІІІ ст. 1 шт.- 100,0 

тис. грн., придбання спортивного майданчика зі штучним покриттям для 

Верхньоясенівської ЗОШ І-ІІІ ст. 1 шт. - 650.0 тис.грн., придбання меблів для 

дошкільних закладів 1 садочок - 24,0 тис.грн., придбання системи озвучення 

для НВК «Арніка» с.Яблуниця -20,0 тис.грн., зміцнення матеріально-технічної 

бази в Красноїлівській ЗОШ І-ІІІ ст.- придбання спортивного обладнання та 

інвентарю - 61,0 тис.грн., проведення проектно-вишукувальних робіт 

«Будівництво універсального спортивного майданчика з штучним покриттям 

на території загальноосвітньої школи с. Стебні -29,0 тис. грн..  

- в галузі культури - передбачено 610 тис. грн., із них освоєно-184, 950 

тис. грн., а саме: заміна вікон і дверей в центральній районній бібліотеці -10,0 

тис.грн., придбання котла в БК с. Красник - 49,950 тис.грн.,  капітальний 

ремонт будинку культури в с. Замагора -100,0 тис.грн., видавництво літопису 

с. Яблуниця -25,0 тис.грн..  

 - центральна районна лікарня – передбачено - 1275,0 тис. грн., із них 

освоєно-764, 999 тис. грн., а саме: виділено на проведення заходів з охорони 

підземних вод та ліквідації джерел забруднення на території лабораторного 

відділення та пральні Верховинської ЦРЛ (в тому числі виготовлення ПКД) – 

289,999 тис.грн., капітальний ремонт адміністративного корпусу (заміна вікон 

та дверей) Верховинської ЦРЛ- 100,0 тис. грн., капітальний ремонт 

лабораторного відділення (заміна вікон та дверей) Верховинської ЦРЛ (в тому 

числі виготовлення ПКД) - 80,0 тис.грн., капітальний ремонт котельні з 

перекриттям даху Верховинської ЦРЛ (в тому числі виготовлення ПКД) - 220,0 

тис.грн., капітальний ремонт Верховинської ЦРЛ (монтаж твердопаливних 

котлів на альтернативному паливі з встановленням допоміжного обладнання) - 

75,0 тис.грн. 

 На будівництво берегозакріплюючих споруд з обласного Фонду охорони 

навколишнього природного середовища  передбачено  кошти в сумі 15247,633 

тис. грн., із них освоєно-14334, 702 тис.грн. 

2. Хід виконання районних цільових програм у відповідних галузях і сферах 

діяльності 

Впродовж дев’яти місяців 2018 року в районі діяло 37 цільових програм у 

відповідних галузях і сферах діяльності. Із загальної кількості затверджених 

програм на поточний рік з районного бюджету передбачено фінансування в 

сумі 5389,206 тис.грн.. Станом на 01.10.2018 року профінансовано 29 програм 

на суму 3675,159 тис.грн. 

 Увесь виділений на програми фінансовий ресурс був освоєний 

розпорядниками коштів у відповідності до визначених заходів та завдань 

програм. 

3. Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери району 

Незважаючи на певні досягнення, проблемними залишаються 

диференціація у рівнях розвитку населених пунктів, неефективне використання 
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наявного природно-ресурсного та людського потенціалу, недостатній розвиток 

малого бізнесу, високий рівень його „тінізації”, незадоволення потреб 

економіки у інвестиційних та фінансових ресурсах. Саме на покращення стану 

справ у вказаних сферах буде спрямована робота райдержадміністрації у 2019 

році. 

Основною метою проведення реформи децентралізації та об’єднання 

територіальних громад є покращення якості надання публічних послуг і 

наближення їх до людей, а також економія фінансового ресурсу. 

До чинників, що сповільнюють економічний розвиток району, належать : 

 в промисловій галузі: існуючий порядок продажу необробленої деревини 

державними лісогосподарськими підприємствами, що не стимулює вкладення 

інвестицій розвиток поглибленої переробки деревини в районі та не сприяє 

зростанню податкових надходжень в бюджети всіх рівнів; забезпечення 

підприємств лісопереробної галузі лісосировиною; коливання валютного курсу, 

що призводить до збільшення кредитного портфелю підприємств та зменшення 

валютної виручки; недостатня  модернізація та технічне переоснащення галузі 

(як результат є високе фізичне та моральне зношення основних виробничих 

фондів); відсутність необхідних ринків збуту ; 

 в галузі агропромислового розвитку: недостатній розвиток 

сільськогосподарської кооперації; відсутність на території району   

молокопереробних та м’ясопереробних підприємств; недостатнє використання 

лісових природних ресурсів ( гриби, ягоди, лікарські рослини); 

 у сфері транспортної інфраструктури: невідповідність стану більшості 

автомобільних доріг загального користування району належним техніко-

експлуатаційним показникам, що в значній мірі обумовлено незначними 

обсягами фінансування з державного бюджету, які не забезпечують не тільки 

нормативної, але й мінімальної потреби у проведенні робіт з ремонтів та 

утримання мережі доріг загального користування; 

 у будівельній галузі: скорочення обсягів державних централізованих 

капітальних вкладень, зменшення інвестиційних можливостей більшості 

суб’єктів господарювання, відсутність схеми планування територій району; 

  у галузі житлово-комунального господарства: відсутність 

централізованого водопостачання та водовідведення  на більшій території 

селища Верховина; незадовільний стан  мережі  водовідведення, що спричиняє 

забруднення навколишнього середовища; 

 у сфері екології: стихійний вивіз твердих побутових відходів, що 

обумовлено відсутністю полігону ТВП та паспортизованого сміттєзвалища; 

зростання скиду недостатньо очищених стічних вод у природні водні об’єкти; 
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 у сфері торгівлі та ресторанного господарства : зростання цін на 

продукти харчування; недостатня ефективність системи контролю за 

дотриманням санітарно-гігієнічних норм;  

 у сфері зайнятості населення: недостатня кількість робочих місць та 

вакантних посад на ринку праці, що спричиняє високий рівень безробіття в 

районі; наявність «тіньової» зайнятості та виплати заробітної плати в 

«конвертах»; 

 у галузі охорони здоров’я: недостатній фінансовий ресурс для 

повноцінного функціонування закладів охорони здоров’я; недостатнє 

забезпечення закладів медицини діагностичним та лікувальним обладнанням, 

санітарним транспортом; незадоволення значної частини мешканців району 

якістю медичної допомоги; 

 у  сфері туризму : недостатнє фінансове забезпечення витрат на участь у 

заходах промоційного і туристичного характеру; низький рівень обсягів 

інвестицій у розвиток туристичної галузі району; недостатня впорядкованість 

територій рекреаційного призначення, туристичних маршрутів, місць 

відпочинку для туристів; 

 в інвестиційній сфері : погіршення інвестиційного клімату; складність 

місцевої ринкової  кон’юктури ( низький попит та рівень споживання, висока 

вартість кредитних ресурсів, рівень податкового навантаження, низька 

конкурентна спроможність ринку). 

ІІ. Основні напрями економічної і соціальної політики району у 2019 

році 

1. Забезпечення умов для соціально-економічного зростання 

1.1. Бюджетна та податкова  політика 

Головні цілі на 2019 рік: 

Основними цілями усіх учасників бюджетного процесу на 

середньостроковий період є здійснення заходів загальнодержавного та 

місцевого значення із проведення дієвих реформ в усіх сферах діяльності з 

максимально можливим економічним ефектом при мінімальних затратах та 

підвищення ефективності використання бюджетних коштів в умовах бюджетної 

економії, забезпечення виконання дохідної частини бюджету в запланованих 

обсягах. 

Основні завдання та заходи на 2019 рік: 

 Активізація роботи органів  виконавчої влади, податкових та інших 

контролюючих органів із залучення коштів до бюджету району, використання 

резервів його наповнення, у тому числі, відпрацювання підприємств щодо 

збільшення заробітної плати найманим працівникам, яким нараховувалась 

середньомісячна заробітна плата нижче законодавчого рівня, виведення з тіні 

доходів фізичних та юридичних осіб. 
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 Обґрунтоване та реальне планування доходів районного бюджету на 

базі показників соціально-економічного розвитку району, з урахуванням норм 

бюджетного та податкового законодавства, рекомендацій Міністерства фінансів 

України. 

 Забезпечення заходів щодо економії бюджетних коштів і забезпечення 

збалансованості відповідних місцевих бюджетів. 

 З метою збільшення доходів місцевих бюджетів рекомендувати 

органам місцевого самоврядування переглянути ставки єдиного податку для 

суб’єктів підприємницької діяльності, орендної плати, прискорити роботи по 

грошовій оцінці землі. 
        Фінансове управління райдержадміністрації,  

        Верховинське відділення Коломийської оДПІ 

 

1.2. Інвестиційна діяльність 

Головні цілі на 2019 рік: 

Створення привабливого інвестиційного клімату та розвиток інвестиційної 

діяльності району для забезпечення сталого економічного зростання та 

покращення добробуту населення, поширення інформації про інвестиційні 

можливості району серед міжнародних інвестиційних фондів, цільовий пошук 

та встановлення контактів з потенційними інвесторами, представниками 

зовнішніх джерел фінансування задля суттєвого збільшення вітчизняних та 

іноземних інвестицій в економіку району.  

Основні завдання та заходи на 2019 рік: 

 Сприяння реалізації інвестиційних проектів та пропозицій: 

 - заготівля та встановлення обладнання для переробки грибів та 

дикоростучих ягід; 

-  створення підприємства з переробки молока; 

- побудова рекреаційного містечка «Штефулець»; 

- створення на базі незавершеного комплексу ЦРЛ бальнеологічного 

санаторію та реабілітаційного центру; 

 - створення мережі родинних ферм з розвитку вівчарства в селах 

Верховинського району; 

- будівництво рекреаційно-відпочинкового комплексу в урочищі 

Гаджина; 

 Реалізація транскордонного проекту «Місцевий розвиток і 

передумови відкриття пункту пропуску та будівництво автодороги через 

румунсько-український державний кордон в межах населених пунктів Шибене 

Верховинського району та Поніеле-де-суб-Мунте повіту Марамуреш, Румунія» 
Галузеві управління та відділи 

райдержадміністрації,виконавчі комітети 

селищної та сільських рад 

 Поширення інформації про інвестиційну привабливість об’єктів 

інвестування та оприлюднення ходу реалізації кращих інвестиційних проектів 

через засоби масової інформації та на офіційному веб – сайт. 
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Галузеві управління та  відділи 

райдержадміністрації,  виконавчі комітети 

селищної та сільських рад 

  Надання інформаційно-консультативної допомоги суб’єктам 

господарювання щодо умов здійснення іноземного інвестування, форми та 

змісту інвестиційних проектів. 
Галузеві управління та  відділи 

райдержадміністрації,  виконавчі 

комітети селищної та сільських рад 

 Проведення та участь у заходах з питань залучення інвестицій та 

для налагодження нових зв’язків з інвесторами (форуми, ярмарки, виставкові 

заходи, конференції, робочі наради, семінари, "круглі столи", бізнес-зустрічі 

тощо). 
Відділ агропромислового розвитку та 

виконавчі комітети селищної та сільських 

рад 

  Забезпечення виконання заходів регіональної цільової програми 

розвитку інвестиційної діяльності в  на 2013-2020 роки 
Галузеві управління та відділи 

райдержадміністрації,  виконавчі комітети 

селищної та сільських рад 

1.3. Розвиток малого та середнього бізнесу, регуляторна політика 

Головні цілі на 2019 рік: 

Забезпечення максимального сприяння діяльності суб’єктів малого та 

середнього підприємництва, усунення обмежень, які стримують розвиток 

підприємницької діяльності, створення нових робочих місць в сфері малого 

підприємництва. 

Основні завдання та заходи на 2019 рік: 

 Реалізація Плану заходів, спрямованих на виконання «Програми 

розвитку малого та середнього підприємництва у Верховинському районі на 

2019-2020 роки» у 2019 році 
Галузеві управління та  відділи 

райдержадміністрації,виконавчі комітети 

селищної та сільських рад, інформаційно-

бізнесовий центр «Верховина» 

 Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів підприємницької діяльності в 

частині надання цільових безвідсоткових мікрокредитів представникам малого 

та середнього бізнесу на підставі конкурсу бізнес-планів; сприяння у пошуку 

інвестиційних та кредитних ресурсів для реалізації бізнес-проектів. 
Відділ економічного розвитку і торгівлі 

райдержадміністрації, інформаційно-

бізнесовий центр «Верховина»   

 Організація та проведення навчально-методичних семінарів з орієнтації 

на підприємницьку діяльність з метою залучення до підприємницької 

діяльності незайнятих осіб.  
Відділ економічного розвитку і торгівлі 

райдержадміністрації, інформаційно-

бізнесовий центр «Верховина» 
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  Доступ та постійне оновлення бази даних незадіяних приміщень, 

виробничих площ, об’єктів незавершеного будівництва, (розміщення 

інформації у засобах масової інформації, мережі Internet). 
                     Управління та відділи  райдержадміністрації 

 Забезпечення партнерської співпраці між органами влади та суб’єктами 

підприємницької діяльності шляхом проведення систематичних зустрічей із 

суб'єктами підприємницької діяльності, їх громадськими об'єднаннями, 

засідань регіональної ради підприємців при райдержадміністрації. 
Відділ економічного розвитку і торгівлі 

райдержадміністрації,виконавчі комітети 

селищної та сільських рад, 

Білоберізька ОТГ 

  Підтримка підприємницьких ініціатив внутрішньо-переміщених осіб, 

ветеранів АТО, молоді та інших категорій безробітних. 

Верховинська районна філія Івано-

Франківської обласного центру 

зайнятості,відділ економічного розвитку і 

торгівлі райдержадміністрації, виконавчі 

комітети селищної та сільських рад, 

Білоберізька ОТГ. 

 Зміцнення механізму реального партнерства між органами місцевого 

самоврядування та бізнесом шляхом налагодження дієвої співпраці згідно з 

чинним законодавством України. 
Відділ економічного розвитку і торгівлі 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

селищної та сільських рад, Білоберізька ОТГ 

 Підвищення ефективності та прозорості діяльності із реалізації 

державної регуляторної політики, дотримання принципу публічності питань, 

пов’язаних із регуляторною діяльністю. 
Галузеві управління та  відділи 

райдержадміністрації,виконавчі комітети 

селищної та сільських рад, інформаційно- 

бізнесовий центр «Верховина» 

1.4. Розвиток туристичної галузі 

Головні цілі на 2019 рік: 

Ефективне використання історичних, культурних і природних 

туристично-рекреаційних ресурсів  району, створення потужної туристичної 

галузі як вагомого джерела бюджетних надходжень, сприяння поширенню 

позитивного іміджу району за кордоном. 

Основні завдання та заходи на 2019 рік: 

 Виконання плану заходів на 2019 рік по районній Програмі 

розвитку туризму на 2013-2020 роки, зокрема: 

  забезпечення умов для зростання обсягів інвестицій у розвиток 

матеріальної бази туристичної галузі шляхом створення якісної рекламно-

інформаційної продукції про туристично-рекреаційні можливості району для її 

розповсюдження на туристичних заходах в Україні та за її межами;  
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   маркування туристичних та рекреаційних об’єктів шляхом встановлення 

дорожніх знаків та інформаційних щитів щодо розташування, напряму та 

відстані до населених пунктів, туристичних об’єктів,  місць відпочинку, 

пам’яток історії, культури,архітектури тощо; 

   розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів та реалізація 

заходів з розвитку мережі пішохідних  туристичних маршрутів в районі; 

    впорядкування територій рекреаційного призначення, туристичних 

маршрутів, берегів річок, облаштування місць відпочинку туристів, оглядових 

майданчиків; 

   проведення навчальних семінарів для власників сільських зелених 

садиб; 

  проведення категоризації туристичних садиб; 

   розвиток дитячого та молодіжного туризму шляхом підтримки 

туристично-краєзнавчих, патріотично-виховних, спортивно-туристичних 

заходів з дітьми.  
   Відділ агропромислового розвитку 

   райдержадміністрації 

 

1.5. Споживчий ринок та цінова політика 

Головні цілі на 2019 рік: 

Забезпечення стабільного розвитку внутрішнього ринку споживчих 

товарів та послуг, належного рівня торговельного обслуговування населення, 

зростання обсягу роздрібного товарообороту,  створення на основі конкуренції 

сприятливих умов для розвитку місцевого товаровиробника, підвищення рівня 

активності населення у вирішенні питань захисту своїх прав як споживачів, 

забезпечення продовольчої безпеки району. 

Основні завдання та заходи на 2019 рік: 

  Забезпечення реалізації державної політики у сфері послуг, спрямованої 

на подальший розвиток підприємницької діяльності та задоволення потреб 

споживачів у якісних і безпечних товарах та послугах за доступними цінами. 

  Формування сприятливого підприємницького середовища у сфері 

торгівлі. 

  Відновлення та подальший розвиток мережі підприємств торгівлі, 

побуту та підприємств громадського харчування в районі згідно з чинним 

законодавством України. 

  Оптимізація розвитку і територіального розміщення мережі ресторанного 

господарства, розвиток об’єктів ресторанного господарства, заснованих на 

традиціях і рецептурах гуцульської національної кухні. 

  Вирішення разом із керівниками ринків питань про створення 

додаткових торговельних місць для торгівлі сільськогосподарською групою 

товарів. 

  Проведення спільних нарад, семінарів, засідань «круглих столів» із 

питань торгово-побутового обслуговування населення. 

  Посилення контролю за дотриманням вимог нормативно-технічної 

документації з наданням послуг населенню; оформленням куточків для 
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замовників; виконанням заходів щодо забезпечення незахищених категорій 

населення соціально-необхідними побутовими послугами. 

  Забезпечення координації та функціонального регулювання у сфері 

захисту прав споживачів на території району. 

  Впровадження сучасних технологій обслуговування населення (торгівля 

за зразками, каталогами, дистанційна форма продажу, доставка продовольчих, 

непродовольчих товарів, страв, виготовлених на замовлення підприємствами 

ресторанного господарства тощо). 

 Здійснення координації роботи у сфері контролю якості та безпеки 

товарів, реалізації заходів, спрямованих на забезпечення насичення ринку 

безпечною продукцією. 
       Відділ економічного розвитку і торгівлі  

      райдержадміністрації, виконавчі комітети  

      селищної та сільських рад 

 

1.6. Зовнішньоекономічна діяльність 

Головні цілі на 2019 рік: 

Нарощення обсягів експорту товарів та послуг, оптимізація зовнішньої 

торгівлі шляхом удосконалення структури експорту та імпорту,  розширення 

ринків її збуту. 

Основні завдання та заходи на 2019 рік: 

  Модернізація виробничих потужностей, освоєння нової продукції 

підприємствами лісогосподарського комплексу району 

  Збереження тенденції позитивного сальдо експорту та імпорту в районі 
Галузеві управління та  відділи 

райдержадміністрації,виконавчі комітети 

селищної та сільських рад 

 Для забезпечення транскордонного співробітництва передбачається брати 

участь у міжнародних грантових проектах 
Галузеві управління та відділи 

райдержадміністрації 

  Залучення провідних виробників району до участі у міжнародних 

тендерах, бізнес-форумах, виставково-ярмаркових заходах країн-партнерів 
Галузеві управління та  відділи 

райдержадміністрації 

 

2. Розвиток реального сектору економіки 

2.1.  Промисловий  комплекс 

Головні  цілі  на  2019  рік : 

Забезпечення стабільної  роботи  промислового  комплексу  району, 

поступове  нарощування   обсягів  виробництва  та  реалізації  промислової   

продукції, підвищення  конкурентоспроможності продукції. Зростання  питомої  

ваги продукції  поглибленої  переробки  та кінцевого  споживання, орієнтованої  

на  внутрішній  ринок та збільшення  в  обсягах  експорту  питомої  ваги  

продукції  з  вищим  ступенем  переробки, розвиток нових галузей. 

Основні  завдання та заходи  на  2019 рік : 
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 у галузі  оброблення  деревини  та  виробництва  виробів  з  деревини: 

- покращення  стану  забезпечення  підприємств  сировиною, використання 

органами місцевого самоврядування своїх прав щодо розподілу природних 

ресурсів в районі; досягнення  балансу  інтересів  в сфері використання лісових 

ресурсів; 

- домогтися запровадження на території району, в якості пілотного 

проекту, продажу необробленої деревини державними лісогосподарськими 

підприємствами для СПД деревообробної галузі району по прямих договорах 

на підставі конкурентного відбору по сплаті податкових платежів; 

        - забезпечення виробництва конкурентоспроможної продукції,  

нарощування  виробництва  шляхом  поглиблення  переробки  деревини,  

розширення  асортименту, проведення маркетингових  інновацій, впровадження 

інвестиційних  проектів;                                                                            

-  більш повне  використання  на  технологічні цілі  відходів лісозаготівлі  та  

деревообробки.   

 Подальший  розвиток  нових  галузей  промислового  виробництва,  

зокрема  виробництва  карпатських   чаїв на  основі рослинної лікарської 

сировини, мінеральної води, інших напоїв. 

 Раціональне використання лісосировинної бази району, спрямування  

інвестиційної  політики на  залучення  інвестицій  в розвиток  виробничої  бази  

для  організації  збору та  переробки в районі природних  лісових  ресурсів 

(грибів, ягід, лікарської  сировини) 
Відділ економічного розвитку і торгівлі 

райдержадміністрації, підприємства галузі 

 

2.2. Енергоефективність та енергозбереження 

Головні цілі на 2019 рік: 

Створення умов для ефективного споживання енергоресурсів, скорочення 

витрат на енергоспоживання, створення комфортних умов перебування в 

бюджетних установах соціально-культурної сфери населених пунктів району, 

реалізація заходів щодо покращення енергоефективності в житлово-

комунальному господарстві, підвищення якості та збільшення кількості 

надання послуг.  

Основні завдання та заходи на 2019 рік: 
 Забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів 

в усіх галузях економіки району та впровадження новітніх енергозберігаючих 

технологій. 
Відділ житлово-комунального            

господарства та будівництва 

райдержадміністрації 

 Залучення кредитних та грантових коштів на реалізацію проектів. 
   Відділ житлово-комунального  

господарства та будівництва   

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети селищної та сільських рад 

 Удосконалення існуючої системи енергоменедженту бюджетних установ. 
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 Відділ житлово-комунального    

господарства та будівництва 

райдержадміністрації 

 Підвищення рівня експлуатації електричних мереж     

 Відділ житлово-комунального   

господарства та будівництва 

райдержадміністрації 

 

 

2.3. Агропромисловий комплекс. Земельні відносини 

Головні цілі на 2019 рік: 

 Забезпечення ефективного функціонування агропромислового комплексу, 

зростання обсягів виробництва продукції сільського господарства, створення 

конкурентоспроможного агропромислового виробництва та забезпечення 

продовольчої безпеки району, залучення інвестицій в аграрний сектор району, 

раціональне використання земель. 

Основні завдання та заходи на 2019 рік: 

 Реалізація ініціатив територіальних громад щодо передачі земель 

державної власності за межами населених пунктів до комунальної власності 

територіальних громад. 

 Забезпечення зростання обсягів виробництва основної сільсько-

господарської продукції (м’яса, молока, вовни, картоплі). 

 Створення належних умов для організації виробництва і збуту 

сільськогосподарської продукції та продовольства, сприяння розвитку ринкової 

інфраструктури. 

 Забезпечення участі сільськогосподарських товаровиробників всіх форм 

власності району у державних і регіональних програмах розвитку та підтримки 

тваринництва, виставках-ярмарках. 

  Сприяння процесу формування структур кооперативного типу у сферах 

виробництва, зберігання, збуту та переробки сільськогосподарської продукції, 

сервісному обслуговуванні. Ініціювання створення на території сільських рад 

району 4 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

 Створення екотуристичної атракції – демонстраційне полонинське 

господарство. 

 Поліпшення селекційної роботи в рослинництві та тваринництві. 

 Присвоєння молочним продуктам регіональних географічних  зазначень. 

 у галузі рослинництва 

 Здійснення організаційних заходів щодо покращення урожайності 

зеленої маси на високогірних пасовищах, знищення малоцінних рослин. 

 Забезпечення формування запасів продовольства для забезпечення 

безпеки населення 
Відділ  агропромислового розвитку 

райдержадміністрації, виконкоми 

селищної та сільських рад 

   

 у галузі тваринництва 
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 Стабілізація та нарощення поголів’я худоби, збільшення обсягів 

виробництва тваринницької продукції шляхом: 

- збільшення кількості особистих селянських господарств населення, які 

утримують три і більше корів та застосування у них механічного доїння корів. 

Заплановано закупити 3 доїльні апарати ; 

- підвищення ефективності використання в селекційному процесі 

найкращих генетичних ресурсів вітчизняного та зарубіжного походження; 

- створення родинних ферм в господарствах населення з застосуванням 

елементів сучасних технологічних процесів 
Відділ  агропромислового розвитку 

райдержадміністрації, виконкоми 

селищної та сільських рад 

 земельні відносини  

 

 Раціональне використання та охорона земель, регулювання земельних 

відносин: 

 Інвентаризація земель населених пунктів та земель 

сільськогосподарського призначення в межах населених пунктів. 

 Проведення аналізу, систематизації, упорядкування та приведення до 

єдиного електронного формату кадастрової інформації. 

 Врегулювання межових спорів, встановлення і зміна меж 

адміністративно-територіальних утворень та винесення їх в натуру (на 

місцевість). 

  Встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг. 

  Розробка проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж 

природо-заповідного фонду 
Відділ  Держгеокадастру в районі, 

відділ агропромислового розвитку 

райдержадміністрації, виконкоми 

селищної та сільських рад 

 

 Забезпечення виконання заходів районної цільової комплексної 

Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій 

Верховинського району на  2016-2020 роки 
Відділ агропромислового розвитку 

райдержадміністрації, виконкоми 

селищної та сільських рад 

 

 

2.4. Розвиток будівельної галузі 

 Будівельна діяльність 

Головні цілі на 2019 рік: 

Завершення будівництва соціально-значущих об’єктів району, збільшення 

капітальних інвестицій в економіку краю, забезпечення нарощення обсягів 

будівельних робіт. 
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Основні завдання та заходи на 2019 рік ( планується за рахунок коштів 

державного та обласного бюджетів):  

 Добудова незавершеного будівництва Яблуницької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. на 198 учнівських місць ( нове будівництво). 

   Добудова Верховинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. на 450 уч. 

місць. 

  Будівництво Народного дому в селищі Верховина.  

   Забезпечення потреб капітального будівництва та населення району 

будівельними матеріалами. 

   Забезпечення постійного збільшення введення в експлуатацію об’єктів 

соціально-культурного призначення 
Відділ житлово-комунального    

господарства та будівництва 

райдержадміністрації 

Містобудування та архітектура 

Головні цілі на 2019 рік: 

Реалізація державної політики в галузі будівництва та архітектури, 

удосконалення містобудівної діяльності, розвиток інфраструктури селища, 

покращення житлових умов населення, дотримання законодавства у сфері 

містобудування, державних стандартів, норм і правил. 

Основні завдання  та заходи на 2019 рік: 

 Продовження розробки схем планування територій  району 
Відділ  архітектури та       

містобудування                              

райдержадміністрації 

  Визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та 

громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, 

оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів  
Відділ  архітектури та            

містобудування 

райдержадміністрації, виконкоми 

селищної  та   сільських рад 

 

2.5. Житлово-комунальне господарство 

Головні цілі на 2019 рік: 

Покращення стану каналізаційних мереж та споруд, забезпечення 

централізованим водопостачанням більшої частини населення району, 

покращення якості питної води  та зменшення її втрат, покращення стану 

автомобільних доріг державного та місцевого значення загального 

користування. 

Основні завдання та заходи на 2019 рік: 

 Будівництво необхідних споруд  для очищення стічних вод в селищі 

Верховина Верховинського району Івано-Франківської області  (вул. Стуса): 

- Державний Фонд охорони навколишнього природного середовища-

6164,142 тис.грн.  
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 Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод в селищі 

Верховина (вул.Жаб’євська, вул.Грушевського, вул.М.Данищука) 

Верховинського району: 

-  Державний Фонд охорони навколишнього природного середовища-

2975,0 тис.грн. 
Відділ житлово-комунального 

господарства та будівництва 

райдержадміністрації, 

Верховинська селищна рада 

 Будівництво водопровідних мереж на вул.  Л.Українки та вул. 

Грушевського в селищі Верховина (нове будівництво) – 927,589 тис.грн.. 

 Будівництво водопровідних мереж по вул. Карпатська, Коцюбинського, 

Волинюка в  селищі Верховина (нове будівництво)  -1213,61тис.грн. 
Відділ житлово-комунального 

господарства та будівництва 

райдержадміністрації, 

Верховинська селищна рада 

 Будівництво автомобільної дороги Верховина – Нова Об’їзна. 

 Капітальний ремонт площі біля пам’ятника Франку по вул І.Франка в 

смт. Верховина 
  Відділ житлово-комунального     

господарства та будівництва 

                                                                                  райдержадміністрації,  

                  Верховинська селищна рада 

3. Розвиток гуманітарної та соціальної сфери 

3.1. Освіта 

Головні цілі на 2019 рік: 

Створення умов для реалізації гарантованого конституційного права 

кожного громадянина на доступне і безоплатне здобуття повної загальної 

середньої освіти та творчої самореалізації особистості. 

Основні завдання та заходи на 2019 рік: 

 В галузі дошкільної  освіти (планується за рахунок коштів державного 

та обласного бюджетів) : 

- завершення добудови приміщення дошкільного навчального закладу в 

с. Красноїлля 
           Відділ освіти райдержадміністрації,         

Красноїльська сільська рада 
- завершення капітального ремонту приміщення закладу дошкільної 

освіти в селі Довгополе                                              Відділ освіти райдержадміністрації    
                                                                                             Довгопільська сільська рада 

-  будівництво приміщення закладу дошкільної освіти в селі Гринява 

Відділ освіти райдержадміністрації, 

Гринявська сільська рада 
-  завершення будівництва дитячого садка в с. В.Ясенів, прис. Довга 

       Відділ освіти райдержадміністрації, 

          В.Ясенівська сільська рада 
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 У  сфері загальної середньої освіти (планується за рахунок коштів 

державного та обласного бюджетів):                                                                              

- реконструкція системи опалення та утеплення фасаду корпусу №2 в 

Гринявській ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

                                                                               Відділ освіти райдержадміністрації,

                 Гринявська сільська рада 

- продовження реконструкції навчального корпусу №4 Черемошнянської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

-  заміна пічного на водяне опалення та облаштування внутрішніх 

санвузлів корпусу №2 Черемошнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

          Відділ освіти райдержадміністрації, 

         Яблуницька сільська рада 

-  реконструкція  Красноїльської  ЗОШ І-ІІІ ст. з добудовою навчального 

корпусу і спортивного залу та капітальний ремонт основного корпусу закладу 

                                                                          Відділ освіти райдержадміністрації 

                         Красноїлівська сільська рада 

- заміна вікон і дверей на енергозберігаючі в Довгопільській і  

Гринявській ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

            Відділ освіти райдержадміністрації,           

відповідні сільські ради 

- заміна покрівлі та системи теплопостачання в Ільцівській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів; 

                                                                                         Відділ освіти райдержадміністрації, 

                 Ільцівська сільська рада 

- заміна покрівлі даху в Замагорівській ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

                                                                                Відділ освіти райдержадміністрації, 

                                                                                Замагорівська сільська рада 

-  заміна котла в Красницькій ЗОШ І-ІІ ступенів; 

                                                                                Відділ освіти райдержадміністрації, 

                                                                                Красницькаа сільська рада 

- завершення реконструкції системи опалення в Головівській ЗОШ І-ІІ 

ступенів;  

                                                                               Відділ освіти райдержадміністрації, 

                                                                               Головівська сільська рада 

- нове будівництво критого спортивного залу на території 

Кривопільської ЗОШ І-ІІІ ст.в с. Кривопілля прис. Центр;  
              Відділ освіти райдержадміністрації, 

                          Кривопільська сільська рада 

- будівництво спортивного залу в загальноосвітній школі с.Перехресне 
        Відділ освіти райдержадміністрації, 

                              Перехреснянська сільська рада 

- будівництво спортивного залу в загальноосвітній школі с. Голови 
        Відділ освіти райдержадміністрації, 

                             Головівська сільська рада 
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- будівництво спортивного залу та їдальні в загальноосвітній школі 

с.Замагора 
                                                                                 Відділ освіти райдержадміністрації, 

                            Замагорівська сільська рада 

 

 Освіта дітей з особливими освітніми потребами: 

- організувати індивідуальне навчання учнів, які за станом здоров’я не 

можуть відвідувати навчальний заклад відповідно до висновків Верховинської 

лікувально-консультаційної комісії (ЛКК) та інклюзивно-ресурсного центру; 
                  Відділ освіти   

райдержадміністрації, 

                   Керівники закладів загальної 

середньої 

        освіти, ІРЦ 

- завершити роботу по встановленню спеціального обладнання (пандусів) 

для безперешкодного доступу до навчального закладу  осіб, які потребують 

корекції фізичного розвитку 
                  Відділ освіти    

райдержадміністрації,    

                                                                                         керівники закладів загальної 

    середньої освіти 

- продовження запровадження інклюзивної форми навчання у 

навчальних закладах району 

          Відділ освіти    

райдержадміністрації,      

          керівники закладів загальної 

середньої 

                                   освіти, ІРЦ 

 У галузі позашкільної освіти : 

- збереження мережі позашкільних навчальних закладів, поліпшення їх 

матеріально-технічної бази 
                      Відділ освіти  райдержадміністрації,     

керівники   позашкільних закладів 

 У галузі професійно-технічної освіти: 

- спрямувати  масово - роз’яснювальну роботу серед батьків з метою 

залучення випускників до навчання в професійно-технічних закладах для 

здобуття робітничих професій  

                                                                                        Відділ освіти     райдержадміністрації,         
 педколективи ЗЗСО 

- продовжити роботу по профорієнтації учнів шляхом введення 

додаткових профільних класів технологічного, інформаційно-технологічного, 

природничо-математичного напрямку та класів з поглибленим вивченням 

предметів 
                 Відділ освіти 

райдержадміністрації, 

                 педколективи ЗЗСО             

- спільно з районним центром зайнятості проводити ярмарки професій 

для роз’яснення юнакам і дівчатам про затребувані професії в нашому районі 
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          Відділ освіти  

райдержадміністрації, 

          керівники ЗЗСО, районна філія 

Івано-   Франківського центру 

зайнятості 

3.2. Охорона здоров’я 
 

Головні цілі на 2019 рік: 

Надання якісної медичної допомоги населенню району, покращення 

профілактичної роботи серед населення щодо попередження захворюваності, 

створення умов для покращення здоров’я та зростання тривалості життя 

мешканців району, приведення матеріально-технічної бази лікувальних 

закладів до сучасних вимог.  

Основні завдання та заходи на 2019 рік: 

 Будівництво амбулаторій загальної практики сімейної медицини  в селах 

Голови, В.Ясенів (прис.Печіще). 

 Придбання медичного обладнання  для амбулаторій загальної практики 

сімейної медицини (електрокардіограф, пульсоксиметр, спігограф та інш.). 

 Першочергове укомплектування лікарськими кадрами лікарів 

амбулаторій загальної практики сімейної медицини. 

 Забезпечення амбулаторій загальної практики сімейної медицини 

комп’ютерною технікою, зокрема: Яблунецької, Красноїльської, Зеленської 

АЗПСМ. 

 Відкриття відділення  (екстренної) невідкладної медичної допомоги. 

 Проведення реорганізації Верховинської ЦРЛ в КНП «Верховинська 

ЦРЛ» та реєстрації в національній службі здоров’я. 

 Введення в експлуатацію рентгенкабінету  для розміщення КТ. 

 Придбання лапраскопічної стійки для проведення оперативних втручань 

 Завершення капітального ремонту котельні ЦРЛ. 

 Проведення капітального ремонту приміщення резервного джерела 

водопостачання. 

 Проведення капітального ремонту операційних блоків хірургічного та 

акушерсько-гінекологічного відділення. 

 Реалізація завдань, передбачених загальнодержавними та районними 

програмами в галузі охорони здоров’я, зокрема: 

 Програма «Репродуктивне здоров’я нації». 

 Програма «Протидії захворювання на туберкульоз». 

 Районна цільова програма «Запобігання та лікування серцево-судинних і 

судинно-мозкових захворювань». 

  Районна програма «Цукровий діабет». 

 Програма «Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій, лікування, догляду 

та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД». 

 Програма «Боротьби з онкологічними захворюваннями». 
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 Районна програма «Розвиток донорства крові, його компонентів та 

виготовлення препаратів з них»  

      Районна центральна  лікарня,        

КНП «Верховинський ЦПМСД»  

3.3 . Демографічний розвиток. Підтримка сімей та молоді  

Головні цілі на 2019 рік: 

Реалізація державної політики щодо захисту прав дітей, підтримка 

сімейних форм виховання, поширення мережі прийомних сімей, створення 

дитячих будинків сімейного типу, створення сприятливих умов для реалізації 

державної молодіжної політики, сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді, формуванню традицій здорового способу життя, активної 

громадянської позиції, патріотичного виховання молоді та підлітків. 

Основні завдання та заходи на 2019 рік: 

  Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих оздоровчих 

закладах, співпраці з громадськими, релігійними організаціями, благодійними 

фондами щодо оздоровлення дітей і молоді, організація вишкільно - оздоровчих 

таборів 

  Залучення підприємств, установ, організацій, незалежно від форм 

власності та господарювання, до надання соціальних, реабілітаційних послуг 

дітям та сім’ям з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах, 

запровадження механізму соціального замовлення у цій сфері 
Галузеві управління   та відділи 

райдержадміністрації, служба у 

справах дітей, виконавчі комітети 

селищної та сільських рад  

 Реалізація соціальних програм щодо підтримки молоді, сімей, дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги, молодих людей з функціональними 

обмеженнями, творчої та обдарованої молоді: 

- попередження дитячої бездоглядності та безпритульності шляхом 

здійснення раннього виявлення дітей, які опинились в складних життєвих 

обставинах; 

- влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, в сім’ї опікунів і 

піклувальників; 

-  придбання житла для дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського 

піклування, які його не мали або втратили з незалежних від них причин; 
Галузеві управління та відділи  

райдержадміністрації, служба у 
 справах дітей, виконавчі комітети  

селищної та сільських рад 

3.4. Культура 

Головні цілі на 2019 рік : 

 Створення сприятливих умов для задоволення інтелектуальних та 

духовних потреб населення, розвитку культурних і творчих ініціатив з 

урахуванням місцевих особливостей, забезпечення умов для суспільної та 
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культурної самореалізації талановитої особистості, впровадження інноваційних 

методів роботи.  

Основні завдання та заходи на 2019 рік : 

 Популяризація культурних надбань району шляхом проведення 

культурно-мистецьких та патріотичних заходів : 

- проведення районного театралізованого дійства «Гуцульська коляда» - 

січень ; 

- проведення театралізованого свята «А що другий празник – святого 

Василя» - січень; 

- проведення фестивалю «Пісні, народжені в  АТО» 

- відзначення Дня Соборності України – січень; 

-  проведення  регіонального фестивалю-конкурсу гуцульського танцю ім. 

Я.Чуперчука - В.Шинкарука – січень; 

- відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав, Стрітення Господнє – лютий; 

- вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні – лютий; 

- проведення конкурсу читців, урочистостей та святкового концерту, 

присвяченого 205-річниці з дня народження Т.Шевченка – лютий - березень; 

- участь у регіональному фестивалі гуцульської музики «Кобзареві струни» 

- березень; 

- проведення районного фестивалю – конкурсу духовної пісні «Співаймо, 

Господу, співаймо» - квітень ; 

- проведення І дитячого фольклорного фестивалю «Мистецькі гуцулята» - 

квітень; 

- відзначення Дня пам’яті та примирення - травень; 

- проведення УІ-го фестиваль-конкурсу української естрадної пісні 

«Музика весни» - травень ; 

- участь в міжнародному фестивалі країн Карпатського регіону 

«Карпатський простір» - травень ; 

- участь в обласному відкритому фестивалі народного танцю «Арканове 

коло» - травень ;  

- відзначення Дня Конституції – червень;  

- проведення Гуцульського народного дійства «Полонинське літо -2019» - 

липень; 

- проведення театралізованого дійства «Івана Купала» - липень ; 

- відзначення Дня Державного Прапора України та 28-ї річниці 

Незалежності України – серпень; 

- участь у Міжнародному гуцульському фестивалі м. Вижниця – серпень ; 

- проведення кіномистецького фестивалю «Тіні забутих предків» - 

вересень; 

- проведення   літературно-мистецького фестивалю «Письменницька ватра 

над Черемошем» - жовтень ; 
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- відзначення  Дня захисника  України, 76-ї річниці створення УПА і Дня 

козацтва та проведення фестивалю патріотичної пісні та поезії «Оспівані 

піснею та словом» - жовтень; 

- проведення  огляду-конкурсу клубних установ у сільській місцевості 

«Краща сільська установа» - жовтень; 

- проведення урочистостей з нагоди Дня української писемності і мови –

листопад; 

- проведення ІІІ- регіонального фестивалю гуцульської співанки  ім. 

Кречуняк (Чукутихи) – листопад; 

- проведення урочистостей з нагоди відзначення 6-ї річниці до Дня гідності 

і свободи – листопад;  

- проведення театралізованого дійства до Дня Святого Миколая,відкриття 

головної ялинки району - грудень ; 

- проведення новорічних святкувань – грудень. 

Відділ культури та мистецтв  

       райдержадміністрації 

 Створення умов для належного функціонування мережі закладів культури  

з метою розвитку вільної та різноманітної мистецької творчості : 

- проведення капітального ремонту сільського будинку культури в с. 

Голови; 

- проведення капітального ремонту сільського клубу в с. Яблуниця; 

- проведення капітального ремонту сільського будинку культури в с. 

Красник 
            Відділ культури та мистецтв  

            райдержадміністрації, сільські ради 

3.5. Фізична культура і спорт 

Сучасний спорт спрямований на забезпечення зміцнення здоров’я, 

виховання високих моральних якостей молодого покоління, підвищення 

авторитету району в  області та за її межами, збереження та відновлення 

існуючої фізкультуро-рекреаційної та спортивної інфраструктури, будівництво 

та оснащення нових спортивних об’єктів. 

Головні цілі на 2019 рік: 

- фізичне оздоровлення населення району та розвиток дитячо-юнацького, 

аматорського спорту; 

- підвищення рівня охоплення населення різних вікових і соціальних груп 

всіма видам фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності; 

- збільшення  філій дитячо-юнацької спортивної школи, розширення 

спеціалізації видів спорту;  

- забезпечення належного фінансування сфери фізичної культури та 

спорту, згідно встановлених вимог та поліпшення матеріально-технічної бази.  

Основні завдання та заходи на 2019 рік: 

 Збільшення обсягів бюджетних видатків на сферу фізичної  культури та 

спорту, а саме: збільшення витрат на навчально-тренувальну роботу,  ремонт та 
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реконструкцію спортивних споруд, придбання спортивного інвентарю і 

обладнання . 

 Доведення показника витрат на навчально-спортивну роботу ДЮСШ із  

розрахунку на 1 учня у розмірі не менше 95,8 грн. на рік (всеукраїнський 

рівень). 

 Встановлення винагород, стипендій провідним спортсменам району  

переможцям і призерам міжнародних змагань та їх тренерам за рахунок 

районного бюджету. 

  Здійснення особливого контролю за розвитком пріоритетного для 

району виду спорту: стрибки на лижах з трампліна. 

  Виділення коштів на співфінансування будівництва 

багатофункціональних спортивних майданчиків у населених пунктах району, 

ОТГ. 

 Залучення більшої кількості дітей-інвалідів до занять фізичною 

культурою та спортом 
Сектор молоді та спорту 

райдержадміністрації, відділ освіти 

райдержадміністрації,  ДЮСШ 

3.6. Ринок праці та зайнятість населення  

Головні цілі на 2019 рік: 

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту працюючих, з 

питань соціально-трудових відносин, оплати та охорони праці, розвитку 

соціального діалогу, забезпечення зайнятості  населення, соціального захисту 

від безробіття, сприяння розвитку підприємництва та самостійній зайнятості 

населення, особливо у сфері сільського зеленого туризму, малого та середнього 

підприємництва. 

Основні завдання та заходи на 2019 рік: 

 Реалізація заходів програми зайнятості населення району на 2018-2020 

роки шляхом активного соціального діалогу між всіма зацікавленими органами 

виконавчої влади та сторонами соціального партнерства 
Верховинська районна філія Івано-

Франківського обласного центру 

зайнятості, виконавчі комітети селищної 

та сільських рад 

   Організація надання комплексу соціальних послуг незайнятим 

громадянам, в першу чергу, тим, хто потребує соціального захисту і не може на 

рівних конкурувати на ринку праці, внутрішньопереміщеним особам, 

демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній 

операції; 

 Розширення сфери прикладання праці, передусім за рахунок 

підвищення інвестиційної привабливості вітчизняної економіки та підтримки 

самостійної зайнятості населення 
Верховинська районна філія Івано-

Франківського обласного центру 

зайнятості, галузеві управління та відділи 

райдержадміністрації, виконкоми селищної 

та сільських рад 
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 Поглиблення співпраці органів місцевої виконавчої влади зі службою 

зайнятості, з об’єднаннями роботодавців, профспілками, іншими громадськими 

організаціями 

                                                    Верховинська районна філія Івано-                  

Франківського обласного центру зайнятості, 

галузеві управління та відділи 

райдержадміністрації, виконкоми селищної та 

сільських рад 

 Забезпечення ефективного регулювання професійної підготовки, 

перепідготовки або підвищення кваліфікації осіб, які шукають роботу, у 

відповідності до професійно-кваліфікаційних потреб ринку праці 
Верховинська районна філія Івано-

Франківського обласного центру 

зайнятості,  

 Забезпечення надання інформаційних, консультаційних, 

профорієнтаційних та послуг, пов’язаних із працевлаштуванням, 

індивідуального супроводу окремих категорій зареєстрованих безробітних під 

час працевлаштування 
Верховинська районна філія Івано-

Франківського обласного центру 

зайнятості,  управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації 

 Забезпечення участі безробітних у громадських роботах та інших 

роботах тимчасового характеру 
Верховинська районна філія Івано-

Франківського обласного центру 

зайнятості,  виконавчі комітети селищної 

та сільських рад 

3.7 Оплата праці 

Головні цілі на 2019 рік: 

Забезпечення стійкої позитивної динаміки зростання рівня заробітної 

плати,  недопущення виникнення заборгованості по виплаті заробітної плати, 

тісна взаємодія  органів виконавчої влади, профспілкових організацій та 

роботодавців щодо захисту прав працівників у сфері оплати праці, постійна 

системна робота з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості 

населення . 

Основні завдання та заходи на 2019 рік: 

 Посилення контролю за додержанням законодавства про оплату праці 

та своєчасною виплатою заробітної плати. 

 Забезпечення реалізації комплексу правових, організаційно-

економічних заходів, спрямованих на легалізацію тіньових доходів. 
 Управління соціального захисту    

населення райдержадміністрації 

3.8.Соціальний захист населення 

Головні цілі на 2019 рік: 

Реалізація державної політики та програм, затверджених районною 

радою, у сфері соціального захисту населення, покращення матеріального стану 
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та умов життя вразливих верств населення шляхом надання житлових субсидій, 

соціальних допомог, пільг та компенсацій, забезпечення якісного надання 

соціальних послуг та розширення спектру соціальних послуг.  

Основні завдання та заходи на 2019 рік: 

  Впорядкування реєстру осіб, які мають право на пільгу. 

  Забезпечення реалізації громадянами права на отримання допомоги, 

компенсацій та видатків. 

  Зменшення фінансового навантаження на громадян в умовах 

підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги; надання громадянам пільг 

та субсидій . 
       Управління  соціального захисту   

 населення                  райдержадміністрації 

 Здійснення заходів у рамках реалізації районної  Програми підтримки 

учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі 

добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності 

суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які 

залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в 

районах її проведення, воїнів ОУН-УПА та учасників бойових дій на території 

інших держав на 2019 рік : 

- забезпечення матеріальної підтримки родин загиблих учасників АТО та 

Героїв Небесної Сотні; 

- забезпечення матеріальної підтримки воїнів ; 

- відновлення психологічного та фізичного стану учасників АТО; 

- забезпечення медико-соціального супроводу демобілізованих 

військових та членів їх родин 
Управління  соціального захисту   

населення райдержадміністрації, селищна 

та сільські ради  

    

3.9.Пенсійне забезпечення 

Основні завдання та заходи на 2019 рік: 

 Забезпечення правильності призначення та  перерахунку  пенсій згідно 

нормативно – законодавчої бази і своєчасної їх виплати відповідно до  

встановлених графіків виплат. 

 Активізація роботи щодо залучення громадян до укладення угод про 

добровільну участь в системі загальнообов’язкового державного страхування, в 

тому числі тих, що працюють за кордоном. 

 Постійне проведення серед населення інформаційно-роз’яснювальної 

роботи про пенсійне забезпечення різних категорій громадян, в тому числі і 

щодо переваг добровільної участі у пенсійній системі 
                Відділення  Пенсійного фонду України 

                  у  районі 

 

 

 

4.Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека 
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4.1. Зменшення забруднення навколишнього природного середовища 

Головні цілі на 2019 рік: 

 Проведення екологічної політики, спрямованої на перехід до екологічно 

збалансованого розвитку району, зменшення негативного впливу на довкілля. 

Основні завдання та заходи на 2019 рік: 

 Придбання спеціалізованої техніки для збору та перевезення побутових 

відходів в селищі Верховина – 2700,0 тис. грн. 
 Комбінат комунальних підприємств,    

Верховинська селищна рада 

 Придбання лінії для сортування  ТПВ (твердих побутових відходів)  – 

1527,503 тис.грн.                                          Комбінат комунальних підприємств 
        

 Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на 

території  Верховинського району Івано-Франківської області  – 1500,0 тис.грн. 
                                                                             Комбінат комунальних підприємств 

      Верховинська селищна рада 

 Рекультивація  полігону ТПВ в с. Бережниця Верховинського району 

Івано-Франківської області (нове будівництво) (фінансування з Державного 

бюджету - 8000 тис.грн., обласного Фонду охорони навколишнього природного 

середовища - 4 172,262 тис.грн.  ) – 12172,262 тис.грн. 

 
        Відділ  житлово-комунального 

                                                                                          господарства та будівництва                              

райдержадміністрації 

 

4.2.Запобігання та ліквідація наслідків природних та техногенних 

катастроф 

Головні цілі на 2019 рік: 

 Забезпечення належного рівня захисту населення і територій району, 

запровадження ефективних протипожежних заходів. 

   Основні завдання та заходи на 2019 рік: 

 Проведення капітального ремонту захисних споруд цивільного 

захисту (протирадіаційні укриття), які знаходяться в державній та комунальній 

власності ( управління державного казначейства в районі, Верховинський 

НВК). 

 В навчальних закладах дошкільної освіти району змонтувати системи 

протипожежного захисту та вивести на пульт централізованого спостереження. 

 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий  Черемош в  

с. Голошино  (біля господарства Шикман М.) Верховинського району (в тому 

числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 1491,0 тис.грн. 

 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий  Черемош в 

с. Голошино (біля господарства Сливчука Ю.) Верховинського району (в тому 

числі виготовлення проектно-кошторисної документації) -1496,0 тис.грн. 

 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий  Черемош в 

с. Голошино ур. Репеда (біля господарства Тамбора В.) Верховинського району 
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(в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 1489,0 

тис.грн. 

 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий  Черемош в 

с. Голошино ур. Тарночки (біля господарства Дмитроняк Н.Д.) Верховинського 

району (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 

1489,0 тис.грн. 

 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий  Черемош в 

с. Біла Річка (біля садиби Савчук П.) Гринявської сільської ради 

Верховинського району (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації) -1495,0 тис.грн. 

 «Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий  Черемош в 

с. Біла Річка ур. Плац (біля господарства Рильчук Ю.) Гринявської сільської 

ради Верховинського району (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації) – 1491,0 тис.грн. 

 «Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий Черемош в 

с. Яблуниця присілок Теребіж (біля господарства Пилатюка І.) Верховинського 

району Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) – 1495,0 тис.грн. 

 Нове будівництво берегоукріплювальних споруд  на  річці Білий 

Черемош  в селі Стебні (біля лісництва) Верховинського району» ( в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації) – 2187,0 тис.грн. 

 Нове будівництво берегоукріплювальних споруд  на  річці Білий 

Черемош  в селі Стебні пр. Центр (біля пішохідного містка) Верховинського 

району» ( в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації- 

1467,131 тис.грн. 

 Нове будівництво берегоукріплювальних споруд  на  річці Білий 

Черемош  в селі Стебні (біля каплички) Верховинського району » ( в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації) – 2862,425 тис.грн. 

 Нове будівництво берегоукріплювальних споруд  на  річці Білий 

Черемош  в селі Стебні (біля Танасівського підйому) Верховинського району»  

( в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 3864,791 

тис.грн. 

 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Чорний 

Черемош в селі Красник присілок Грузи Верховинського району (в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації) – 3000,0 тис.грн. 

 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Чорний 

Черемош в селі Красник присілок Центр уч.2 Верховинського району (в тому 

числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 1490,0 тис.грн. 

 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Чорний 

Черемош на території  Зеленської сільської ради в селі Зелене присілок Валило 

(біля господарства Мартищука І.В.) Верховинського району ( в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації) – 1498,0 тис.грн. 

 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Чорний 

Черемош на території Зеленської сільської ради в селі Зелене присілок Завій 
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Верховинського району ( в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації) – 1498,0 тис.грн. 

 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Чорний 

Черемош на території Зеленської сільської ради в селі Зелене присілок 

Подороватий (біля господарства Янушевської Л.Д.) Верховинського району ( в 

тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 1495,0 тис.грн. 

 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Бистрець в селі 

Бистрець урочище Центр (біля спортивної площадки) Верховинського району 

(в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 894,4 

тис.грн. 

 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на потічку Матіївка на 

присілку Макіївка в селі Голови Голівської сільської ради Верховинського 

району ( в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 

1400,0 тис.грн. 

 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Біла Річка в селі  

Голови Верховинського району ( в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації) -534,6 тис.грн. 

 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці  Дідушкова 

Річка в селі Красноїлля присілок Центро Верховинського району Івано-

Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації) -896,0 тис.грн. 

 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці  Дідушкова 

Річка в селі Красноїлля присілок Долина (Маричинівський горб), на об’єкті № 2 

Верховинського району Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації) – 1492,0 тис.грн. 

 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на потічку Жабєвський 

потік в селищі Верховина Верховинського району ( в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації) (перша черга) – 430,0 тис.грн. 

 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Чорний 

Черемош по вул. В.Стуса та вул. Витвицького в селищі Верховина 

Верховинського району ( в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації) (перша черга) – 15000,0 тис.грн. 

 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Чорний 

Черемош по вул. Жаб’євська та вул. І.Франка в селищі Верховина 

Верховинського району ( в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації) (перша черга) - 12000,0 тис.грн. 

 Нове будівництво  берегозакріплюючих споруд на річці Грамотне в 

селі Грамотне, присілок Центр Верховинського району ( в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації – 1100,0 тис.грн. 

 Нове будівництво  берегозакріплюючих споруд на річці Пробійнівка в 

селі Пробійнівка, присілок Мосірний Верховинського району ( в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації) – 840,0 тис.грн. 

 Нове будівництво  берегозакріплюючих споруд на річці Пробійнівка в 

селі Пробійнівка, присілок Чорний Верховинського району ( в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації) – 1460,0 тис.грн. 
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 Нове будівництво  берегозакріплюючих споруд на річці Пробійнівка в 

селі Пробійнівка, присілок Черлений Верховинського району ( в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації – 1495,0 тис.грн. 

 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий Черемош в 

с. Голошино ур. Улупки  Верховинського району (в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації – 1495,0 тис.грн. 

 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий  Черемош в 

с.  Довгополе вул. Польова Верховинського району (в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації) – 1230,0 тис.грн. 

 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий  Черемош в 

с. Довгополе вул. Молодіжна Верховинського району (в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації) – 1200,0 тис.грн. 

 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий  Черемош в 

с.  Довгополе вул.. Центральна Верховинського району (в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації) – 1450 тис.грн. 

 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Кохан в с. Кохан 

Довгопільської сільської ради Верховинського району (в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації) – 1300 тис.грн. 

 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий  Черемош в 

с.  Полянки вул. Молодіжна Верховинського району (в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації) – 1000 тис.грн. 

 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий  Черемош в 

с.  Полянки вул.. Кадубська Верховинського району (в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації) -1490 тис.грн. 

 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Чорна Річка в с.  

Красноїлля присілок Плай Верховинського району (в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації. 

 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Біла Річка в с.  

Красноїлля присілок Дубівський Верховинського району (в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації). 

 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на Рибарівському 

потоці в с. Красноїлля присілок Центро (біля музею Г.Хоткевича) 

Верховинського району (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації). 

 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Дідушкова Річка в 

с.Красноїлля присілок Долина (біля мосту на присілок Буків’ян) 

Верховинського району (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації). 

 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Дідушкова Річка в 

с.  Красноїлля присілок Долина (біля Територіального центру) Верховинського 

району (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації). 

 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на притоці Тікач річки 

Білий Черемош на пр. Тікача в селі Яблуниця (біля господарства Замореняка 

Івана Олексійовича, Нисторука Петра Юрійовича та Дутчака Юрія 
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Миколайовича) ( в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації) – 1200 тис.грн. 

 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці   Біла Річка на 

пр. Біла Річка в селі Голови (біля Голівської сільської ради) ( в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації) – 1490 тис.грн. 

 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий  Черемош в 

с. Голошино ур. Улупки (біля господарства Малиш Л.Ю.) Верховинського 

району (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 1495 

тис.грн. 

 Добудова дамби на річці Чорний Черемош с. Вигода вул. Набережна 

Красноїллівської сільської ради. 

  
 
     

Додатки: 

Пріоритетні завдання щодо соціально-економічного розвитку територій у 2019 

році. 

Основні показники економічного і соціального розвитку району на 2019 рік. 

 

 

 

Заступник голови районної 

державної адміністрації                                                   Світлана Уршеджук 
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                                          Додаток 1 

ОСНОВНІ   ПОКАЗНИКИ  ЕКОНОМІЧНОГО  І  СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Верховинського району 

Показники 
Один. 

виміру 

2017 р., 

 

9 міс.  

2018 р. 

2018 р.  

очікув. 

2019 р., 

прогноз 

2019 р.,у 

%  

до 2018 р 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), всього тис. грн. 30134,7 22407,4 30250,0 34304,4 113,4 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у 

розрахунку на одну особу грн. 983,2 731,1 988,6 1117,4 113,0 

Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованої промислової 

продукції, відсотків до відповідного періоду минулого року 
% 113,6 100,4 100,4 113,4 х 

ФІНАНСОВІ  ПОКАЗНИКИ 

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету) 
тис. грн. 46090,1 41316,5 54876,5 61074,9 111,2 

 доходи загального фонду (без трансфертів) тис. грн. 42563,5 38534,8 51119,7 57199,3 111,9 

 доходи спеціального фонду тис. грн. 3526,6 2781,7 3756,8 3875,6 103,2 

у тому числі обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів тис. грн. 234,1 56,6 106,6 185,9 174,4 

Доходи  місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на 

одиницю населення  
тис. грн. 1651,8 1480,8 1966,9 2189,0 111,3 

Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у загальному обсязі 

місцевих бюджетів % 0,5 0,1 0,2 0,3 150,0 

Капітальні видатки місцевих бюджетів  у розрахунку на одну особу  
тис. грн. 8,3 2,0 3,8 6,7 176,3 

Видатки місцевих бюджетів, всього тис. грн. 366146,8 298911,8 406300,0 432700,0 106,3 

у тому числі за рахунок трансфертів з державного бюджету тис. грн. 296607,4 113075,6 353800,0 376800,0 106,5 

Надходження податків і зборів до державного бюджету тис. грн. 34057,7 28163,3 37551,0 39428,5 105,0 

Надходження коштів від сплати єдиного внеску на загальнообов’яз-

кове державне соціальне страхування (ЄВ на ЗОДСС) 
тис. грн. 58191,5 50620,4 67493,9 68168,8 101,0 

Заборгованість зі сплати ЄВ на ЗОДСС (на кінець звітного періоду) тис. грн. 444,2 2160,1 2200,0 2000,0 90,9 
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Темп зростання (зменшення) заборгованості зі сплати ЄВ на ЗОДСС 

(до початку року) 
% 46,4 4,8р. 4,9р. 90,9 х 

Податковий борг за грошовими зобов’язаннями платників податків без 

урахування податкового боргу платників податків, які перебувають у 

процедурах банкрутства або щодо яких судом прийнято рішення про 

зупинення провадження у справі 

тис. грн. 1758,72 2393,55 2580,0 2420,0 93,8 

У тому числі:       

 до державного бюджету тис. грн. 589,34 619,29 720,0 670,0 93,1 

 до місцевих бюджетів тис. грн. 1169,38 1774,26 1860,0 1750,0 94,1 

Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими 

зобов’язаннями платників податків без урахування податкового боргу 

платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства або 

щодо яких судом прийнято рішення про зупинення провадження у 

справі, відсотків до початку року      

% 102,33 136,10 146,70 93,8 х 

ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ 

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) тис. грн. 33932,4 17427,3 37869 41369 109,2 

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб)у розрахунку 

на одну особу 

грн. 1105,3 568,7 

 

1238 1348 108,9 

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту  % 107,6 99,6 100,0 105,0 х 

РОЗВИТОК СЕРЕДНЬОГО ТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного 

населення 

одиниць 1 х 1 1 100,0 

Обсяг реалізованої продукції (товарів,послуг) середніх підприємств тис.грн. 77985,0 х 87357,0 99171,6 113,5 

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного 

населення 

тис. осіб 41 х 42 43 102,4 

Обсяг реалізованої продукції ( товарів, послуг) малих  підприємств одиниць 58369,2 х 60651,5 63198,9 104,2 

Кількість зайнятих працівників середніх підприємств тис.грн. 0,3 х 0,31 0,32 103,2 

Фінансовий результат до оподаткування малих підприємств, всього тис. грн. -292,0 х -227,76 -170,82 75,0 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Частка інноваційно активних промислових підприємств у загальній 

кількості промислових підприємств регіону 
% 11,0 11,0 11,0 11,0 х 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, всього тис.грн. - - - - - 
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Показники 
Один. 

виміру 

2017 р., 

 

9 міс.  

2018 р. 

2018 р.  

очікув. 

2019 р., 

прогноз 

2019 р.,у 

%  

до 2018 р 

Впроваджено нових технологічних процесів, всього одиниць 1 1 1 1 100,0 

з них -  маловідходних, ресурсозберігаючих одиниць 1 1 1 1 100,0 

Впроваджено інноваційних видів продукції одиниць 1 - - - - 

з них нових видів техніки одиниць - - - - - 

АГРОПРОМИСЛОВИЙ РОЗВИТОК 

Продукція сільського господарства у сільськогосподарських 

підприємствах (у постійних цінах 2010 року) 

млн. грн. 0,8 х 0,8 0,8 100,0 

Продукція сільського господарства у сільськогосподарських 

підприємствах у розрахунку на одну особу 

грн. 26 х 26 26 100,0 

Індекс сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських 

підприємствах,  відсотків до попереднього року 

% 
108,3 х 100,0 103,1 х 

Обсяг продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємствах млн. грн. 0,0 х 0,0 0,0 0,0 

Індекс продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємствах, 

відс.  до попереднього року 

% 
- х - - х 

Обсяг  продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах млн. грн. 0,8 х 0,8 0,8 100,0 

Індекс продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах,  

відс.  до попереднього року  

% 112,7 х 100,0 100,0 х 

ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування тис. грн. 65247 32210 45480 47230 104,3 

Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) 

у розрахунку на одну особу 

грн. 2081,6 1052,6 1486,2 1538,4 103,5 

Обсяг прямих іноземних інвестицій наростаючим підсумком з початку 

інвестування 

тис. дол. 

США 

1268,4 1280,5 1291,5 1327,6 102,8 

Обсяг прямих іноземних інвестицій на кінець звітного періоду, 

відсотків до початку року 

% 41,6 100,9 101,2 102,3 х 

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу дол. США 41,3 41,8 42,2 43,2    102,4 

Обсяг експорту товарів, всього тис. дол. 

США 

3577,5 2896,0 3675,8 3760,0 102,3 

Темп зростання (зменшення) експорту товарів, відсотків до 

відповідного періоду попереднього року 

% 92,8 107,2 102,7 102,3 х 
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Показники 
Один. 

виміру 

2017 р., 

 

9 міс.  

2018 р. 

2018 р.  

очікув. 

2019 р., 

прогноз 

2019 р.,у 

%  

до 2018 р 

Експорт товарів у розрахунку на одну особу дол. США 116,7 94,6 120,1 122,5 102,0 

Обсяг імпорту товарів, всього тис. дол. 

США 

135,3 112,4 135,4 137,3 101,4 

Темп зростання (зменшення) імпорту товарів, відсотків до відповідного 

періоду попереднього року 

% 17,2 х 100,0 101,4 х 

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Обсяг виконаних будівельних робіт, всього тис. грн. 15055 11791 16000 17000 106,2 

Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу, всього грн. 490,4 385,3 522,9 553,7 105,9 

Індекс будівельної продукції,  відсотків до попереднього року % 1004,2 х 106,3 106,3 х 

Введення в експлуатацію об`єктів соціальної сфери за рахунок усіх 

джерел фінансування: 

      

 загальна площа житлових будівель нового будівництва м2 7855 4205 8000 8500 106,3 

 загальноосвітні навчальні заклади м2 - - - 6015 - 

 дитячі дошкільні  заклади м2 -   448 - 

 лікарні м2 - - - - - 

 амбулаторно-поліклінічні заклади м2 - - - - - 

 клуби та будинки культури м2 - - - - - 

Темп зростання (зменшення) обсягу прийняття в експлуатацію 

житлових будівель (нове будівництво), відсотків до відповідного 

періоду минулого року 

% 

124,1 х 101,8 106,3 х 

Обсяг  прийнятого  в  експлуатацію  житла  у  розрахунку  на                

10 тис. населення, м
2 
загальної  площі 

м
2
 2558,6 1401,7 2666,7 2833,3 106,3 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
Забезпеченість населення житлом, м

2 
загальної площі в середньому

 
на 

одну особу   
м2 

25,6 х 26,1 27,7 106,1 

НАСЕЛЕННЯ ТА РИНОК ПРАЦІ 

Середньорічна чисельність наявного населення  тис. осіб 30,7 30,6 30,6 30,7 100,3 
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Показники 
Один. 

виміру 

2017 р., 

 

9 міс.  

2018 р. 

2018 р.  

очікув. 

2019 р., 

прогноз 

2019 р.,у 

%  

до 2018 р 

Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце 

(вакансію) 
осіб 

х 24 29 29 100,0 

ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ 
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника  грн. 5391 6680 6700 7520 112,2 

Темп росту середньомісячної заробітної плати  штатних працівників, 

відсотків до відповідного періоду попереднього року  

% 149,6 122,1 124,3 112,2 х 

Заборгованість із виплати заробітної плати (на 1число місяця, 

наступного за звітним періодом),  всього 

тис. грн. - - - - - 

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати, 

відсотків до початку звітного року 

% - - - - - 

Заборгованість з виплати заробітної плати економічно активних 

підприємств (на 1число місяця, наступного за звітним періодом),  

тис. грн. - - - - - 

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати 

економічно активних підприємств, відсотків до початку звітного року 

% - - - - - 

Середній розмір пенсійних виплат (на кінець звітного періоду) грн. 2137,0 2176,5 2191,0,0 2230,0 101,8 

Кількість осіб, застрахованих в системі ЗОДСС (на кінець звітного 

періоду) 
тис. осіб 

7,26 7,28 7,28 7,30 100,3 

Темп росту кількості застрахованих осіб (до початку року) 

 
% 

99,2 - 100,3 100,3 х 

ОСВІТА 

Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами % 33 х 35 38 108,6 

ТУРИЗМ 

Туристичний збір тис. грн. 20,0 23,3 30,6 35,0 114,3 

Доходи суб’єктів туристичної діяльності тис. грн. - - - - - 

Обсяг сплачених суб’єктами туристичної діяльності податків до 

зведеного бюджету 

тис. грн. - - - - - 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 
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Показники 
Один. 

виміру 

2017 р., 

 

9 міс.  

2018 р. 

2018 р.  

очікув. 

2019 р., 

прогноз 

2019 р.,у 

%  

до 2018 р 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення у розрахунку на одну особу  
кг 

0,2 0,2 0,2 0,2 100,0 

Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  
% 

99,7 х 100,0 100,0 х 
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Додаток 2 
 

 

5 пріоритетних завдань 

керівництва Верховинської райдержадміністрації  

щодо соціально-економічного розвитку території 

у 2019 році 

 

1. Нове будівництво Народного дому в смт. Верховина  (джерела 

фінансування – державний (обласний) бюджет – 44382,048 тис.грн., спів 

фінансування(місцевий бюджет) -4931,337 тис.грн.). 

 

2. Рекультивація  полігону ТПВ в с. Бережниця Верховинського району 

(джерела фінансування – всього – 14882,843 тис.грн., з них – державний 

бюджет (обласний бюджет) -13394,559, спів фінансування ( місцевий бюджет)– 

1488,284 тис.грн.). 

 

3. Будівництво необхідних споруд  для очищення стічних вод в селищі 

Верховина  (вул. Стуса) (нове будівництво) ( джерела фінансування – 

державний бюджет (обласний) – 5547,728 тис.грн., спів фінансування (місцевий 

бюджет) – 616,414 тис.грн.). 

 

4. Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. з добудовою навчального корпусу та 

спортивного залу в с. Красноїлля  Верховинського району  (джерела 

фінансування – державний бюджет (обласний) -24142,703 тис.грн., спів 

фінансування  (місцевий бюджет) – 2682,523 тис.грн.). 

 

5. Добудова незавершеного будівництва школи на 198 учнівських  місць в 

с. Яблуниця  (джерела фінансування – державний бюджет (обласний) – 

25824,561 тис.грн., співфінансування (місцевий бюджет) -2869,395 тис.грн.)
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