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Позачергової ХVІ сесії районної ради  

VІІ демократичного скликання 
 

 

 

 

від  12  січня  2018 року     поч. о 11.00 год. 

селище Верховина 

 
 

 

1. Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік.  

2. Про план роботи районної ради  сьомого демократичного скликання  

на 2018 рік.  

3. Про передачу в оперативне управління Устеріківської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Білоберізькій ОТГ. 

4. Про затвердження тарифів на вивіз твердих побутових відходів. 

5. Інформація начальника Верховинського відділення поліції 

Косівського відділу Головного управління Національної поліції в 

Івано-Франківській області про стан законності, боротьби із 

злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності 

на території Верховинського району протягом 2017 року. 

6. Про підтримку рішення Богородчанської районної ради від 22.12.2017 

року № 275-16/2017 «Про звернення районної ради до Верховної Ради 

України щодо захисту інституції сім’ї в Україні». 

7. Про звернення районної ради щодо реалізації на території  

Верховинського району пілотного проекту з продажу необробленої 

деревини. 

8. Про звернення районної ради щодо скасування плати за підключення 

до електромереж. 

9. Про звернення районної ради щодо районного бюджету на 2018 рік. 

 

 

 



                                                                                      

               
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Позачергова шістнадцята  сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 12 січня 2018 року 

селище Верховина 

 

Про внесення змін до 

районного бюджету 

на  2017  рік 

 

    Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтею 43 

Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. № 861-р «Деякі питання 

розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій», рішеннями обласної ради від 22.12.2017 року № 729-19/2017 

«Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік», № 731-19/2017 «Про 

фінансування природоохоронних заходів за рахунок понадпланових річних 

надходжень у 2017 році до обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища», протоколом постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету, фінансів та податків від 22.12.2017 року № 59, спільним 

розпорядженням обласної ради та обласної державної адміністрації від 

21.02.2017 року № 80/68-р «Про спрямування залишку коштів обласного 

фонду охорони навколишнього природного середовища, який утворився 

станом на 01.01.2017 року», та враховуючи рекомендації постійної комісії 

районної ради з питань бюджету, фінансів і податків від 19.12.2017 року 

протокол № 72, від 20.12.2017 р. протокол № 73, від 27.12.2017 р. протокол 

№ 75, районна  рада  
   

вирішила: 
 

   1. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету за кодом бюджетної класифікації 41020600 «Стабілізаційна 

дотація» в сумі 3300000 гривень, спрямувавши їх головним розпорядникам 

коштів районного бюджету:  

1.1 Відділу освіти районної державної адміністрації у сумі 2082174 

гривень, з них:  

 



- за КПКВКВ 1011010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 2111, 2120 – 721040 

гривень; 

- за КПКВК 1011020 «Надання загальної середньої освіти загально - 

освітніми закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернат при школі), 

спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» за КЕКВ 2111, 2120 у сумі 

1064863 гривень;  

- за КПКВК 1021040 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми школами-інтернатами» за КЕКВ 2111, 2120 у сумі 49009 

гривень; 

- за КПКВК 1021030 «Надання загальної середньої освіти вечірніми 

(змінними) школами» за КЕКВ 2111, 2120 у сумі 4060 гривень. 

- за КПКВКВ 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2111, 2120 у 

сумі 102512 гривень; 

- за КПКВКВ 1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних 

закладів та інші заходи в галузі освіти» КЕКВ 2111, 2120 у сумі 4800 

гривень; 

- за КПКВКВ 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського 

обліку» КЕКВ 2111, 2120 в сумі 28546 гривень; 

- за КПКВКВ 1011200  «Здійснення централізованого господарського 

обслуговування» КЕКВ 2111, 2120 в сумі  8764 гривень; 

- за КПКВК 1025031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунально дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)» КЕКВ 2111,2120 у 

сумі 98580 гривень. 

1.3  Районній державній адміністрації у сумі 1217826 гривень, з них: 

- за КПКВМБ 0322010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню», КЕКВ 2282 у сумі 895206 гривень; 

- за КПКВМБ 0322120 «Амбулаторно-поліклінічна допомога 

населенню», КЕКВ 2282 у сумі 18700 гривень; 

- за КПКВМБ 0322150 «Первинна медико-санітарна допомога 

населенню» КЕКВ 2282 у сумі 303920 гривень.  

2. Збільшити обсяг дохідної частини загального  фонду районного 

бюджету за кодом бюджетної класифікації 41034200 «Медична субвенція» на 

суму 200000 гривень, спрямувавши їх  головному розпоряднику коштів 

районного бюджету – районній державній адміністрації за КПКВМБ 0322010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», КЕКВ 2282. 

3. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету за кодом бюджетної класифікації 41035000 «Інші субвенції» на 

суму 10000 гривень, спрямувавши їх  головному розпоряднику коштів 

районного бюджету - районній державній адміністрації на суму 10000 

гривень за КПКВК 0323400 КЕКВ 2730 для виплати матеріальної допомоги 

жителю села Зелене Зеленчуку Мирославу Васильовичу на відновлення 

житлового будинку, пошкодженого пожежею. 

4. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за 

кодом класифікації доходів 41034500 «Субвенція з державного бюджету 



місцевим бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій» на суму 600000 гривень та відповідно 

збільшити планові призначення головних розпорядників бюджетних коштів: 

- фінансового управління районної державної адміністрації на суму 

500000 гривень за КПКВК 7618440 КЕКВ 3220 для подальшого спрямування 

субвенції Кривопільському сільському бюджету на капітальний ремонт 

приміщення Кривопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів.  

- відділу освіти районної державної адміністрації на суму 100000 

гривень за КПКВК 1016410 КЕКВ 3110 для зміцнення матеріально-технічної 

бази загальноосвітніх шкіл району, передавши зазначені призначення до 

спеціального фонду (бюджету розвитку ) районного бюджету.  

5. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за 

кодом бюджетної класифікації 41033900 «Освітня субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам» в сумі 553800 гривень  та спрямувати її 

головному розпоряднику коштів районного бюджету – відділу освіти в сумі 

553800 гривень за КПКВК 1011020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернат при 

школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» КЕКВ 2111 -321348 

гривень, за КПКВК 1021040 Надання загальної середньої освіти загально - 

освітніми закладами інтернатами » КЕКВ 2111- 200985 гривень, КЕКВ 2120- 

30736 гривень, за КПКВК 1021030 «Надання загальної середньої освіти 

вечірніми (змінними) школами» за КЕКВ  2120 - 731 гривень. 

6. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного 

бюджету за кодом класифікації доходів 41035000 «Інші субвенції» на суму 

200168 гривень та відповідно збільшити планові призначення головних 

розпорядників бюджетних коштів:  

- районної державної адміністрації на суму 145168 гривень за КПКВК 

0319110 КЕКВ 3122 на будівництво каналізаційних мереж і споруд на них в 

с. Красноїлля присілок Долина (в т.ч. виготовлення ПКД). 

- фінансового управління районної державної адміністрації на суму 

55000 гривень за КПКВК 7618800 КЕКВ 3220 для подальшого спрямування 

субвенції Замагірському сільському бюджету на нове будівництво 

берегозакріплювальних, протизсувних споруд на присілку Рикалівка в 

с.Замагора (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації).  

7. Внести зміни до кошторисних призначень по загальному фонду  

головного розпорядника коштів районного бюджету – районної ради за 

КПКВК 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності районної ради», зменшивши призначення 

КЕКВ 2240 в сумі 242000 гривень та збільшивши їх за КЕКВ 2111 - 200000 

гривень, КЕКВ 2120 – 42000 гривень. 

8. Внести зміни до кошторисних призначень загального фонду  

головного розпорядника коштів районного бюджету – відділу освіти 

райдержадміністрації: 

- за КПКВК 1011020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернат при 



школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» зменшивши 

призначення по КЕКВ 2273 у сумі 78310 гривень та збільшивши за КЕКВ 

2210; 

- за КПКВК 0121040 «Загально - освітні школи-інтернати» зменшивши 

призначення по КЕКВ 2273 у сумі 15486 гривень та збільшивши за КЕКВ 

2210; 

- за КПКВК 1021030 «Надання загальної середньої освіти вечірніми 

(змінними) школами» зменшивши призначення за КЕКВ 2111 – 174746 

гривень, КЕКВ 2120 – 62721 гривень; 

- за КПКВК 1011020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернат при 

школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» збільшивши 

призначення по КЕКВ 2111 у сумі 237467 гривень. 

- за КПКВК 1011020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернат при 

школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми», зменшивши 

призначення за КЕКВ 2120 у сумі 408700 гривень та збільшивши їх за КЕКВ 

2111. 

9. Внести зміни до кошторисних призначень загального фонду  

головного розпорядника коштів районного бюджету –  райдержадміністрації, 

зменшивши призначення: 

- за КПКВК 0322220 «Інші заходи в галузі охорони здоров`я» - 152100 

гривень; 

- за КПКВК 0332213 «Програма і централізовані заходи 

профілактики  ВІЛ-інфекції/СНІДу», КЕКВ 2282 - 11500 гривень; 

-за  КПКВК 0332214 «Забезпечення  централізованих  заходів з 

лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет», КЕКВ 2282 -17000 

гривень; 

- за КПКВК  0332215 «Централізовані заходи з лікування онкологічних 

хворих», КЕКВ 2282 - 12000 гривень та збільшивши призначення : 

- за КПКВК 0332212 «Програма і централізовані заходи боротьби з 

туберкульозом», КЕКВ 2282 - 321 гривень; 

- за КПКВМБ 0322010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню», КЕКВ 2282 у сумі 192279 гривень. 

10. Внести зміни до кошторисних призначень загального фонду  

головного розпорядника коштів районного бюджету – відділу освіти 

райдержадміністрації: 

- за КПКВК 1011020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернат при 

школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» зменшивши 

призначення по КЕКВ 2230 у сумі 85000 гривень та збільшивши їх за КЕКВ 

2240 у сумі 15000 гривень за КЕКВ 2210 у сумі 62700 гривень, КЕКВ 2800 – 

7300 гривень. 

11. Внести зміни до кошторисних призначень по загальному фонду 

головного розпорядника коштів районного бюджету – управління праці і 



соціального захисту населення зменшивши кошторисні призначення за 

КПКВК 1513011(пільги ветеранам війни,учасникам бойових дій на житлово-

комунальні послуги) за КЕКВ 2730- 31613,21 гривень, КПКВК 1513012 

(пільги ветеранам військової служби,ветеранам органів внутрішніх справ),за 

КЕКВ 2730- 1232,91 гривень, КПКВК 1513013 (пільги чорнобильцям на 

придбання твердого палива) за КЕКВ 2730 - 2131,04 гривень, КПКВ 1513014 

(пільги педагогам на пенсії, медикам на пенсії, працівникам культури на 

пенсії на житлово-комунальні послуги) за КЕКВ 2730 - 1795,89 гривень, 

КПКВК 1513015 (пільги багатодітним сім’ям на житлово-комунальні 

послуги) за КЕКВ 2730 - 6035,95 гривень та відповідно збільшивши їх за 

КПКВК 1513016 (субсидії населенню для відшкодування витрат) за КЕКВ 

2730 - 42809 гривень.  

12. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації 

(В.Ватаманюк) внести уточнення у бюджетні призначення головних 

розпорядників коштів районного бюджету з врахуванням їх пропозицій щодо 

розподілу за функціональною та економічними ознаками. 

 13. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію 

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

 

 

 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 
Сьоме демократичне скликання 

(Позачергова шістнадцята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
   

  

від  12 січня 2018 року 

селище Верховина 

 

Про план роботи районної ради  

сьомого демократичного скликання 

на 2018 рік 

Відповідно до пункту 6 статті 43 Закону України "Про місцеве  
самоврядування в Україні", районна рада 

вирішила: 
 

1. Затвердити план роботи районної ради сьомого демократичного 

скликання   на  2018 рік (додається). 

 

2. Рішення "Про план  роботи районної ради сьомого  демократичного 

скликання на 2018 рік" опублікувати на веб-сайті районної ради  та в 

районній газеті  "Верховинські вісті" . 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної 

ради Івана Маківничука. 

 

 

 

 

Голова районної ради   Іван Шкіндюк 
 

 



 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

рішенням районної ради 
                                                                                    від 12.01.2018 року 

 
 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

Верховинської районної ради на 2018 рік. 
 

І. Питання, що розглядатимуться на сесіях районної ради. 

 

 

І квартал 2018 року 

 

1. Звіт голови райдержадміністрації про виконання  програми соціально-

економічного та культурного розвитку  району за 2017 рік. 

Готують:  управління економіки  райдержадміністрації, 

 постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного розвитку, 

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

господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього 

бізнесу; 

 

2. Про підсумки виконання бюджету району та районного бюджету за 2017 

рік. 

Готують: фінансове управління райдержадміністрації,      

постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів і податків. 

 

3. Про внесення змін до  районного бюджету на 2018 рік. 

Готують: фінансове управління райдержадміністрацїі,       

постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів і податків. 

 

4. Про уточнення планів заходів  районних програм на 2018 рік. 

Готують: фінансове управління райдержадміністрацїі,     

постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів і податків. 

 

5. Про затвердження переліку об’єктів комунального майна району, які 

підлягають приватизації у 2018 році. 

Готують: управління економіки  райдержадміністрації,         

 постійна  комісія районної ради з питань соціально-економічного розвитку, 

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

господарства,комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу.

           

6. Про фінансування закладів та установ освіти у 2018 році. 



Готують:  райдержадміністрація,         

постійна  комісія районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, 

молодіжної політики, спорту,  національного і   духовного  розвитку та 

засобів масової інформації; 

 

7. Про хід виконання рішення районної ради 22.12.2016 року «Про районну 

програму Молодь Верховинщини». 

Готують:  райдержадміністрація,         

постійна  комісія районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, 

молодіжної політики, спорту,  національного і духовного  розвитку та 

засобів масової інформації; 

 

8. Про звіт постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і 

податків. 

Готують: постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів і  
  податків; виконавчий апарат районної ради. 
 
9. Про організацію національного  та військово-патріотичного виховання 

учнівської молоді в 2016-2017 навчальному році.   

 Готують:  відділ освіти райдержадміністрації; 

 постійна  комісія районної ради з гуманітарних питань:   освіти, культури, 

молодіжної політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів 

масової  інформації. 

 

10. Інформація Верховинського комбінату комунальних підприємств про 

організацію роботи зі збору та вивезення сміття і твердих побутових  

відходів та надання населенню і суб’єктам підприємницької діяльності інших 

послуг. 

Готують: Верховинський комбінат комунальних підприємств. 

постійна  комісія районної ради з питань соціально - економічного розвитку,     

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

господарства,комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу. 

 

11. Інформація райдержадміністрації про стан діючого полігону твердих 

побутових відходів та про роботу з вишукування та облаштування 

нового полігону твердих побутових відходів. 

Готують:  райдержадміністрація;       

постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного розвитку, 

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

господарства, комунальної власності,  розвитку малого та середнього 

бізнесу. 

 

 

 

 



 

II квартал 2018 року 

 

1. Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку 

району за І квартал 2018 року. 

Готують:   управління економіки райдержадміністрації,  
 постійна комісія  районної ради з питань соціально-економічного розвитку, 
інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього 
бізнесу. 

 

2. Про підсумки виконання  бюджету району та районного бюджету за І-ий 
квартал 2018 року. 

 Готують: фінансове управління райдержадміністрації,  

 постійна комісія  районної ради з питань бюджету, фінансів і 

податків. 

 

3. Про внесення змін до  районного бюджету на 2018 рік. 

Готують: фінансове управління райдержадміністрацїі, постійна комісія  

  районної ради з питань бюджету, фінансів і податків. 
 

4. Про очікувану мережу установ і закладів освіти в 2018-2019 навчальному  

році.      

Готують :  відділ освіти райдержадміністрації,  

 постійна  комісія районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, 

молодіжної політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів 

масової  інформації. 

 

5. Про створення при Криворівнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів філії на базі 

Бережницької ЗОШ І ступеня.     

Готують :  відділ освіти райдержадміністрації,  

 постійна  комісія районної ради з гуманітарних питань:       

освіти, культури, молодіжної політики, спорту, національного   

  і духовного розвитку та засобів масової   інформації. 
 

6. Інформація філії «Верховинська ДЕД» про стан дорожнього будівництва та 
перспективи ремонту автомобільних доріг на території району. 
Готують: філія «Верховинська ДЕД»; 
постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного  розвитку, 
інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 
господарства, комунальної власності, розвитку малого  та середнього 
бізнесу. 
 

7. Про звіт 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. 
 Готує: постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного  
  розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, 
 сільського і дорожнього господарства, комунальної   власності, 
розвитку  малого та середнього бізнесу. 
 
8. Про роботу Верховинського центру дитячої творчості в 2017-2018 

навчальному році (пропозиції постійної комісії районної ради з 

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

національного і духовного розвитку та засобів масової інформації). 

Готують:   відділ освіти райдержадміністрації;   

постійна комісія районної  ради з  гуманітарних  питань: освіти, 

 культури, молодіжної політики, спорту,  національного і 

духовного  розвитку та засобів масової інформації. 

 

9. Інформація про роботу тимчасової комісії районної ради з реалізації 
лісосировинних ресурсів для потреб пільгових категорій населення. 
Готують: Тимчасова комісія районної ради з реалізації лісосировинних  
  ресурсів для потреб пільгових категорій населення. 
 
10. Звіт начальника відділу культури і мистецтв райдержадміністрації про хід 
виконання рішення районної ради «Про районну програму проведення 
культурно-мистецьких заходів», в рамках програми розвитку культури 
Верховинського району на 2016-2020 роки. 
Готують: відділ культури і мистецтв  райдержадміністрації, 

постійна комісія районної  ради з  гуманітарних питань: освіти,    
культури, молодіжної політики, спорту,  національного і духовного 
розвитку та засобів масової інформації. 
 

11. Інформація Верховинського районного лісгоспу та державного 
підприємства «Верховинське лісове господарство», державного підприємства 
«Гринявське лісове господарство» про роботу лісової галузі та ефективність 
використання коштів за  лісогосподарські втрати. 
Готують:  Верховинський районний лісгосп,       
  ДП «Верховинське лісове господарство», 

 ДП «Гринявське лісове господарство»  
постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного       
розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і 
дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку малого та  
середнього бізнесу. 
 

12. Про хід виконання рішення районної ради від 01.04.2016 року «Про 

районну програму 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 

безпосередньо участь в антитерористичній операції в районах її 

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

інших держав». 

Готують: Постійна комісія районної ради з питань захисту прав 

учасників і ветеранів антитерористичної операції на сході України та 

їх сімей; 

комісія районної ради 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 безпосередньо участь в  антитерористичній 

операції в районах її проведення, воїнів  ОУН-УПА та учасників 

бойових дій на території інших держав . 
 
 

III квартал 2018 року 

1. Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку  
району за  перше півріччя 2018 року. 
Готують: управління економіки райдержадміністрації, 

    постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного 
    розвитку,  інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового,  
  сільського і дорожнього господарства, комунальної власності,  
  розвитку малого  та середнього бізнесу. 
 
2. Про підсумки виконання бюджету району та районного бюджету за  

перше півріччя  2018 року. 

Готують:   фінансове управління райдержадміністрації, 

постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів і податків. 

 

3. Про внесення змін до  районного бюджету на 2018 рік. 

Готують:    фінансове управління райдержадміністрації, постійна 

комісія районної ради з питань бюджету, фінансів і 

податків. 

 

4. Про надання дозволу на функціонування  навчально-виховних закладів 

району  в 2018 – 2019 навчальному році. 

Готують : відділ освіти райдержадміністрації,  

постійна комісія районної  ради з гуманітарних питань: освіти, культури, 

молодіжної політики, спорту,  національного і духовного розвитку та   

засобів масової інформації. 

 

5. Про звільнення від оплати за харчування та перебування дітей у 

Верховинській ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів. 



Готують : відділ освіти райдержадміністрації,  

постійна комісія районної   ради з гуманітарних питань: освіти, культури, 

молодіжної  політики, спорту,  національного і духовного розвитку та  

засобів масової інформації. 

 

6. Про хід виконання рішення районної ради від 07.06.2016 року «Про 

районну цільову програму з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-

2020 роки. 

Готують: РЦСССДМ Верховинської РДА, відділ сім’ї та молоді    

       райдержадміністрації,  

постійна комісія районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, 

молодіжної політики,спорту,  національного і духовного розвитку та засобів 

масової інформації. 

 

7. Про звіт постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, 

соціального захисту населення та пенсійного забезпечення. 
Готують:   постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я,   
  соціального захисту населення та пенсійного забезпечення,  
  виконавчий апарат районної ради. 
 

8. Про роботу редакції районної газети «Верховинські вісті» з висвітлення 

питань національного і духовного відродження у районі. 

Готують: редакція газети «Верховинські вісті»; 

постійна комісія районної  ради з  гуманітарних питань: освіти,   

культури, молодіжної політики, спорту,  національного і духовного 

розвитку та засобів масової інформації; 

 

9. Про роботу районного радіомовлення «Вісті Верховини». 

Готують: районне радіомовлення «Вісті Верховини»; 

постійна комісія районної  ради з  гуманітарних питань: освіти,    

культури, молодіжної політики, спорту,  національного і духовного 

розвитку та засобів масової інформації. 

 

 

ІV квартал 2018 року 

1. Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку 
району за 9 місяців 2018 року. 

Готують: управління економіки райдержадміністрації, постійна комісія   
                     районної ради з питань  соціально-економічного розвитку,    
  інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і  
  дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку 
малого   та середнього бізнесу. 
 
2. Про підсумки виконання бюджету району та районного бюджету за 9 



місяців 2018 року. 

Готують: фінансове управління райдержадміністрації, постійна комісія  

                    районної ради з питань бюджету,  фінансів і податків. 

 

3. Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік. 

Готують: фінансове управління райдержадміністрації, постійна комісія  

                    районної ради з питань бюджету,  фінансів і податків. 

 

4. Звіт голови районної ради. 
Готують: заступник голови районної ради, постійні комісії районної ради, 

                     виконавчий апарат районної ради. 

 

5.Про звіти депутатів районної ради перед виборцями. 
 Готує: виконавчий апарат районної ради. 
 

6. Інформація прокурора Верховинського району про стан виконання заходів 

щодо дотримання законності на території району за 2017 рік. 

Готують: відділ прокуратури у Верховинському районі,  

постійна комісія районної ради мандатна,  з питань децентралізації 

влади,  адміністративно-територіальної реформи, органів місцевого 

самоврядування, мандатна, депутатської діяльності, етики, регламенту, 

захисту прав людини, законності та правопорядку. 

 

7. Про  програму соціально-економічного та культурного розвитку району  на 

2019 рік. 

Готують:  управління економіки райдержадміністрації,  

постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного розвитку, 

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

господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього 

бізнесу. 

 

8. Про районний бюджет на 2019 рік. 

Готують: фінансове управління райдержадміністрації, постійна комісія 

районної ради з питань бюджету, фінансів і податків. 

 

9. Про затвердження районних програм. 

Готують: начальники управлінь і відділів райдержадміністрації,     
керівники  організацій і служб району, постійні  комісії районної ради. 

 

10. Про план роботи районної ради  сьомого демократичного скликання  на 

2019 рік. 
Готують: постійні комісії районної ради, 
                    виконавчий апарат районної ради. 
 



 

II. Питання для розгляду на засіданнях президії районної ради. 

1.Пропозиції, рекомендації президії районної ради з питань, що  

вносяться на розгляд районної ради згідно з вимогами чинного  

законодавства. 

2. Узгодження плану роботи районної ради на 2019 рік. 

3. Розгляд та узгодження планів роботи постійних комісій районної ради. 

 

 

III. Питання до розгляду на засіданнях постійних комісій районної ради. 

1.Постійні комісії районної ради проводять свої засідання згідно складених  

планів роботи, розглядають питання соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету району та інші питання, які вносяться на засідання   
районної ради. 
2.Плани роботи постійних комісій є складовою частиною плану роботи 

районної ради. 
3.Плани роботи всіх постійних комісій районної ради розглядаються і 
погоджуються президією районної ради. 
 
 

IV. Питання,  пов"язані з депутатською діяльністю, виконання 

депутатських повноважень. 

 

1. Організація і проведення  «Єдиного дня депутата» у багатомандатному та   

    одномандатних  мажоритарних  виборчих округах. 

                                                       Третій четвер кожного місяця  

                                                      Керівництво районної ради, голови  

                                                        постійних комісій, виконавчий апарат  

                                                         районної ради 
 

2. Узагальнення   пропозицій і  зауважень   виборців,   висловлених  під      

час  

проведення «Єдиного дня депутата» у багатомандатному  та 

одномандатних  мажоритарних  виборчих округах, доведення  їх до 

виконавців для реалізації та інформування депутатів про вжиті заходи. 

 Щомісячно 

                                                                 Заступник голови районної ради, 

                                                           голови       постійних       комісій,        

                                                           виконавчий апарат районної ради. 

 

3. Робоча поїздка з питань обміну досвідом роботи з питань та організації 

територіальних громад у сусідніх областях України. 

         Протягом року 



               Керівництво районної ради, 

              депутати районної ради,  

             виконавчий апарат районної 

ради. 

 

4. Робоча поїздка постійної профільної комісії спільно з фахівцями (10-15 

чол.) до Румунії та Польщі з метою вивчення досвіду проведення 

децентралізації влади. 

Протягом року 

 Керівництво районної ради,        

депутати районної ради,        

виконавчий апарат районної 

ради; 

        галузеві фахівці. 

 

5. Проведення виїзних днів депутата у сільських громадах з метою вивчення 

проблемних питань громади. 

      Протягом року 

               Керівництво районної ради, 

              депутати районної ради,  

             виконавчий апарат районної 

ради. 

 

6. Забезпечення участі членів комісії у роботі форумів та регіональних нарад 

з питань децентралізації  та адміністративно-територіальної реформи. 

     Протягом року 

               Керівництво районної ради, 

              депутати районної ради,  

              профільна комісія,   

                                виконавчий апарат районної 

ради. 

 

7. Ознайомлення з роботою старост та голів громад у республіці Польща, 

Словаччині, Литві та ін.. 

       Протягом року 

                Керівництво районної ради, 

                депутати районної ради,  

               профільна комісія,   

                       виконавчий апарат районної 

ради. 

 

8. Проведення Дня депутата в районній раді  за тематикою: 

 

I квартал 2018 року 

- Про стан залучення інвестицій в туристичну галузь на території району. 



- Про відбудову Верховинського районного будинку культури. 

 

II квартал 2018 року 

- Про соціально-економічний та  культурний  розвиток  Верховинщини у  
2017  

році й на перспективу.  

 

 

 

 

III квартал 2018 року 

- Про надання усіх видів державних соціальних допомог, субсидій та  пільг  

населенню. 

 

 

IV квартал  2018 року 

-  Про особливості формування місцевих бюджетів на 2019 рік. 

 
 

 

5. Узагальнення пропозицій і зауважень депутатів, висловлених на 

сесіях районної ради, доведення їх до виконавців для вжиття заходів 

щодо реалізації та інформування депутатів. 

                                                                             Після проведення сесій 

районної         ради протягом 2018 

року 

                                                                             Заступник голови районної ради,  

                                                                             виконавчий апарат районної 

ради. 
 

6. Організація та проведення      виступів       депутатів    районної    ради     на       

      районному радіомовленні «Вісті Верховини». 

                                                                                    Постійно протягом 2018 року. 

                                                                           Заступник голови районної ради,  

                                                                           виконавчий апарат районної ради,  

                                                                          редакція районного радіомовлення 
 

7. Висвітлення   діяльності   районної   ради,   її   органів   у   районній   газеті  

"Верховинські вісті", запровадження нових рубрик з питань реалізації  

депутатських повноважень. 

   Постійно   протягом   2018   року. 

                                                                         Заступник голови районної ради,      

                                                                         виконавчий апарат районної ради,  

                                                                            редакція районної газети      

                                                                    "Верховинські вісті". 



 

 

V. Питання щодо реалізації Угоди між районною радою 

та селищною і сільськими радами. 
 

1. Організація роботи районного координаційного  комітету   при   

голові  

районної ради, розгляд за пропозиціями селищного та сільських голів 

на   його   засіданнях    питань,    що   стосуються     соціально-

економічного   та культурного розвитку селища та сіл району. 

                                                                            Постійно протягом 2018 року. 

                                                                         Заступник голови районної 

ради,  

                                                                         виконавчий апарат районної 

ради. 
 

2. Проведення  районних   нарад-семінарів   з   селищним  та  сільськими 

головами    з    метою    поліпшення    діяльності    органів    місцевого 

самоврядування щодо подальшого розвитку територій. 
 

                                                                            Постійно протягом 2018 року. 

                                                                       Керівництво    районної    ради,  

                                                                       виконавчий апарат районної ради 

 

3. Надання  консультативно-методичної та практичної допомоги в роботі 

селищної та сільських рад. 
 

                                                                            Постійно протягом 2018 року. 

                                                      Заступник   голови районної ради, 

виконавчий    апарат районної ради 
 

4. Організація підготовки та проведення заходів щодо відзначення органами 

місцевого самоврядування району Дня місцевого самоврядування. 
 

                                                                           IV квартал  2018 року. 

                                                                           Керівництво   районної  ради, 

                                                                          виконавчий апарат   районної 

ради 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                Роман Ванівський 



                 

 

        У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Позачергова шістнадцята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 12 січня 2018 року 

селище Верховина 
 

Про передачу Устеріківської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів в 

оперативне управління Білоберізькій 

сільській раді ОТГ  
 

Відповідно до статей 43 та 60 Закону України  «Про місцеве  

самоврядування в Україні», статті 8 Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад», статей 24 та 137 Господарського 

кодексу України, розглянувши клопотання Білоберізької сільської ради 

об’єднаної територіальної громади №375/02.2-18 від 06.11.2017 року, 

враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціально-

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

сільського і дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку 

малого та середнього бізнесу районна рада  

вирішила: 

1. Передати Устеріківську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів в 

оперативне управління Білоберізькій сільській раді об’єднаної 

територіальної громади. 

2. Доручити голові Верховинської районної державної 

адміністрації (О.Лютий) здійснити заходи з передачі Устеріківської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів в оперативне управління 

Білоберізькій сільській раді об’єднаної територіальної громади у 

відповідності до чинного законодавства України. 

3. Голові Білоберізької сільської ради об’єднаної територіальної 

громади (Д.Іванюк) забезпечити збереження переданого в оперативне 

управління майна та ефективне використання за призначенням.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 
 

Голова районної ради                     Іван Шкіндюк 

   



                 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Позачергова шістнадцята сесія) 

 

        Р І Ш Е Н Н Я 

від 12 січня 2018 року 

селище Верховина 

 

Про затвердження тарифів на 

вивіз твердих побутових відходів 

Відповідно  до статей  43 та 60 Закону України  «Про місцеве  

самоврядування  в Україні», розглянувши лист Верховинської 

райдержадміністрації №3145/02-22/19 від 12 грудня 2017 року, враховуючи 

рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціально-

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

сільського і дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку 

малого та середнього бізнесу та рекомендації і пропозиції розглянуті під час 

громадського обговорення, районна рада 

вирішила: 

1. Затвердити та ввести в дію з 01 лютого 2018 року наступні тарифи на 

вивіз твердих побутових відходів (нерозсортованих): 

-для бюджетних установ -200,00 гривень за 1 кубічний метр; 

-для населення                 -200,00 гривень за 1 кубічний метр; 

-інших споживачів –        -200,00 гривень за 1 кубічний метр. 

2. Затвердити та ввести в дію з 01 лютого 2018 року наступні тарифи на 

вивіз розсортованих твердих побутових відходів: 

-для бюджетних установ -130,00 гривень за 1 кубічний метр; 

-для населення                 -130,00 гривень за 1 кубічний метр; 

-інших споживачів           -150,00 гривень за 1 кубічний метр. 

3. Вивіз вторсировини (ПЕТ пляшка, склобій, макулатура) проводиться 

безкоштовно.  

4. Тарифи на вивіз твердих побутових відходів включають вартість 

вантажно-розвантажувальних робіт. 

5.Зобов’язати комбінат комунальних підприємств до 01 лютого 2018 

року оприлюднити  графіки вивезення розсортованих твердих побутових 

   



відходів та вторсировини з вулиць селища Верховина (у визначені дні 

для кожної вулиці) та населених пунктів району. 

6. Зобов’язати комбінат комунальних підприємств придбати та з 01 

лютого 2018 року використовувати в роботі переносний касовий апарат. 

7. Зобов’язати комбінат комунальних підприємств щоквартально 

звітувати районній раді про об’єми проданої вторсировини. 

8. Рекомендувати селищній та сільським радам ввести спеціальний 

платіж з жителів за вивезення твердих побутових відходів. 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу 

(Ю.Ванджурак).  

 

Голова районної ради                     Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 
Сьоме демократичне скликання 

(Позачергова шістнадцята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від   12  січня   2018 року 

селище Верховина  

  
 

Інформація начальника Верховинського 

відділення поліції Косівського відділу 

Головного управління Національної 

поліції в Івано-Франківській області 

про стан законності, боротьби із 

злочинністю, охорони громадського порядку 

та результати діяльності на території 

Верховинського району протягом 

2017 року 
 
 

Відповідно до пункту 36 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.5 Закону України «Про Національну поліцію», 

заслухавши інформацію начальника Верховинського відділення поліції 

Косівського відділу Головного управління Національної поліції в Івано-

Франківській області Б.Сокола про стан законності, боротьби із злочинністю, 

охорони громадського порядку та результати діяльності на території 

Верховинського району протягом 2017 року, та враховуючи рекомендації 

постійної комісії районної ради з питань децентралізації влади, 

адміністративно-територіальної реформи, органів місцевого самоврядування, 

мандатна, депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, 

законності та правопорядку, районна рада 

 

вирішила: 

1. Інформацію начальника Верховинського відділення поліції 

Косівського відділу Головного управління Національної поліції в Івано-

Франківській області Б.Сокола про стан законності, боротьби із злочинністю, 

охорони громадського порядку та результати діяльності на території 

Верховинського району протягом 2017 року взяти до уваги (додається). 

 



2. Рекомендувати начальнику Верховинського відділення поліції 

Косівського відділу Головного управління Національної поліції в Івано-

Франківській області Б.Соколу: 

- посилити роботу щодо зменшення криміногенної ситуації в районі 

та покращення охорони громадського порядку задля безпеки життя та 

здоров’я жителів району; 

- провести через місцеві засоби масової інформації інформування 

жителів району щодо змін у 2018 році, що стосуються правил дорожнього 

руху; 

- провести через місцеві засоби масової інформації інформування 

жителів району щодо порядку повідомлення про правопорушення на лінію 

102 зі стаціонарних та мобільних телефонів; 

3. З метою попередження правопорушень та сприяння їх розкриття 

правоохоронними органами, покращення громадської безпеки на території 

району, рекомендувати селищному та сільським головам винайти можливість 

виділення коштів для придбання камер відеоспостереження та спільно 

працівниками поліції продовжити проведення відповідної роботи по їх 

встановленню в необхідних для цього місцях та про проведену роботу 

поінформувати районну раду на сесії районної ради в ІІ кварталі 2018 року. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань децентралізації влади, адміністративно-

територіальної реформи, органів місцевого самоврядування, мандатна, 

депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, законності 

та правопорядку (Я.Кікінчук). 

 

 

 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 
Сьоме демократичне скликання 

(Позачергова шістнадцята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   12  січня  2018 року 

селище Верховина  

 

 

Про підтримку рішення Богородчанської 

районної ради від 22.12.2017 року 

№275-16/2017 «Про звернення районної 

ради до Верховної Ради України щодо 

захисту інституції сім’ї в Україні» 

 
 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” районна рада 

в и р і ш и л а :  

1. Підтримати рішення Богородчанської районної ради від 22.12.2017 

року №275-16/2017 «Про звернення районної ради щодо захисту інституції 

сім’ї в Україні» (додається). 

2. Надіслати дане рішення Президенту України, Прем’єр Міністру 

України, Голові Верховної Ради України, Голові Ради національної безпеки і 

оборони України, Богородчанській районній раді. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

 

 

 

Голова районної ради          Іван Шкіндюк 

 

 

 

 



 

   

У К Р А ЇН А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(позачергова шістнадцята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 12 січня 2018 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради 

щодо реалізації на території  

Верховинського району пілотного 

проекту з продажу необробленої  

деревини 

 

      Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та враховуючи звернення ГО «Асоціація деревообробних та 

лісозаготівельних підприємств Верховинського району», районна рада  

 

вирішила: 

 

        1.  Схвалити звернення районної ради до Президента України 

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

міністра України Гройсмана В.Б., Міністра аграрної політики і продовольства 

України Кутового Т.В., заступника голови Державного агентства лісових 

ресурсів Бондара В.Н., голови Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації Гончарука О.Р., голови Івано-Франківської  обласної ради Сича 

О.М., щодо реалізації на території Верховинського району пілотного проекту 

з продажу необробленої деревини (додається). 

         2. Звернення надіслати Президенту України Порошенку П.О., Голові 

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

В.Б., Міністру аграрної політики і продовольства  України Кутовому Т.В., 

заступнику голови Державного  агентства лісових ресурсів України Бондару 

В.Н., голові  Івано-Франківської обласної державної адміністрації Гончаруку 

О.Р., голові Івано-Франківської  обласної ради Сичу О.М. 

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

оприлюднити на веб-сайті районної ради. 

          4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

Голова районної ради                                                            Іван Шкіндюк 

 

 



Президенту України 

Порошенку П. О. 

Голові Верховної Ради України 

Парубію А.В. 

Прем’єр-міністру України 

Гройсману В.Б. 

Міністру аграрної політики і продовольства України 

Кутовому Т.В. 

Заступнику  голови  Державного 

агентства лісових ресурсів України 

Бондару В. Н. 

Голові Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації  

Гончаруку О.Р. 

Голові Івано-Франківської 

обласної ради  

Сичу О.М. 

Звернення 

 

    Ми, депутати Верховинської районної ради Івано-Франківської області, 

глибоко стурбовані ситуацією, яка склалася в деревообробній галузі нашого 

району, при існуючих правилах продажу необробленої деревини. 

Верховинський район – високогірний, 79 відсотків території вкрито лісами і з 

цим пов’язана століттями сформована господарська діяльність жителів 

району.         Деревообробна та лісова галузі району є основними платниками 

податків та роботодавцями у сільських місцевостях високогірного 

Верховинського району. 

   На території Верховинського району Івано-Франківської обл. знаходиться 

лісфонд ДП «Верховинське ЛГ», ДП «Гринявське ЛГ», та Верховинського 

районного лісгоспу. 

   Об’єм лісозаготівель на території району в 2017 році склав близько 104,0 

тис.кубометрів, в т.ч. по ДП «Верховинське ЛГ» - 41.0 тис. кбм., по ДП 

«Гринявське ЛГ» - 45.0 тис.кбм., та по Верховинському райлісгоспу - 18.0 

тис.кбм. Лісосічний фонд на 2018 рік складає близько 96.0 тис.кбм., в т.ч. по 

ДП «Верховинське ЛГ» - 40.0 тис.кбм., по ДП «Гринявське ЛГ» - 42 тис. 

кбм., та по Верховинському райлісгопу - 14.0 тис.кбм.  

    Діючі правила продажу необробленої деревини передбачають продаж 

через аукціонні торги, та продаж по прямих договорах тої частини деревини, 

яка не була продана на аукціонних торгах. 

  Обидва держлісгоспи виставили в минулому році на продаж через аукціон 

52.16 тис. кбм. необробленої деревини. 

  Суб’єкти підприємницької діяльності (надалі СПД ) нашого району 

придбали на аукціонах 44.4 тис. кбм., що складає 85% від виставленого 

об’єму. Фактично від двох держлісгоспів наші СПД отримали близько 36.0 

тис кбм., та 6.5 тис. кбм. від районного лісгоспу. В той же час за межі нашого 



району в 2017 році було вивезено близько 15.0 тис кбм. Ще близько 7.0 

тис.кбм. необробленої деревини було перероблено в ДП «Гинявське ЛГ» та 

8.0 тис. кбм в Верховинському районному лісгоспі. 

   В деревообробній галузі Верховинського району в 2017 році працювало 55 

СПД в т.ч. 10 підприємств та 45 фізичних осіб підприємців. Разом з 

фізичними особами підприємцями в деревообробній галузі працює близько 

300 осіб.   

  Згідно аналізу роботи деревообробної галузі району за 9 місяців 2017 року,  

який провело управління економічного розвитку і торгівлі РДА середня 

сплата податків СПД на 1 кбм. придбаної необробленої деревини склала 

135.0 грн., в т.ч. ЄСВ -64.0 грн. При цьому мінімальна сплата склала 13.8 грн. 

з 1 кбм., а максимальна більше 400.0 грн. У 20 СПД цей показник нижчий за 

середній, при цьому ті хто сплатив менше 90.0 грн. з 1 кбм. придбали близько 

45% всієї необробленої деревини.  

  Як видно з вище наведеного існуюча система продажів необробленої 

деревини не стимулює добросовісних платників податків, поглиблену 

переробку деревини, та не сприяє вкладенню інвестицій в деревообробну 

галузь району. 

   Ми пропонуємо в якості пілотного проекту на території Верховинського 

району запровадити продаж необробленої деревини, яка заготовлена на 

території району, для СПД, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність 

на території Верховинського району, по прямих договорах з лісгоспами по 

результатах конкурсного відбору. Єдиним критерієм по якому має 

проводитись конкурсний відбір та визначатися кількість необробленої 

деревини  для прямих договорів по СПД, повинна бути сума сплаченого ЄСВ 

за відповідний попередній період (квартал). Сума сплаченого ЄСВ враховує 

такі показники як чисельність працюючих, рівень заробітної плати, а 

показник сплати ЄСВ на один кубометр придбаної деревини характеризує 

глибину переробки деревини, та показує який економічний ефект отримала 

держава з 1 кубометра необробленої деревини.   

  Для такого механізму продажів виділяється  80% необробленої деревини, 

яку лісгоспи району планують виставляти на продаж. Решта 20% 

виставляється на продаж через аукціони в обласному центрі.(Положення про 

проведення конкурсного відбору додається.) 

   Запровадження даного пілотного проекту продажів необробленої деревини 

буде стимулювати бізнес до виходу з тіні, сприятиме вкладенню інвестицій в 

поглиблення переробки деревини на території Верховинського району, та 

відповідно значно збільшить надходження в бюджети всіх рівнів.     
 

   Прийнято на позачерговій 

 шістнадцятій сесії   

Верховинської       районної ради 

               VIІ демократичного скликання 

               від 12 січня  2018 року. 

 



                                                                                                   Додаток  

                                                                                  до звернення районної ради 

                                                                                   від  12 січня 2018р. 

 

Положення 
про проведення конкурсного відбору суб’єктів підприємницької 

діяльності деревообробної галузі, на право укладання прямих договорів 

поставки необробленої деревини з лісогосподарськими підприємствами ,  

для пілотного проекту на території Верховинського району. 

 

І. Учасники конкурсу: 

  Право на участь в конкурсі  для закупівлі необробленої деревини по 

прямих договорах з лісогосподарськими підприємствами, поширюється на 

всіх суб’єктів підприємницької діяльності (надалі СПД), які зареєстровані та 

мають деревообробне виробництво  в районі та відповідають вказаним нижче 

критеріям: 

1. Основним видом діяльності згідно КВЕД є :  

-   лісопильне та стругальне виробництво; 

     -   виробництво дерев’яних будівельних конструкцій та столярних виробів; 

     -   меблеве виробництво. 

2. Використовують найману працю. 

          3.  Мають діючий дозвіл на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки.  

Всі СПД які відповідають вище наведеним критеріям та які бажають 

взяти участь у конкурсі подають до управління економічного розвитку і 

торгівлі РДА  наступний пакет документів: 

1. Виписку з державного реєстру. 

2. Довідки про кількість придбаної необробленої деревини від 

лісогосподарських підприємств району, за попередній квартал. 

3. Довідку з ДПІ про суму сплаченого ЄСВ за попередній квартал. 

4. Заяву встановленої форми на придбання необробленої деревини 

(додаток1). 

5. Копію дозволу на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки. 

   Новостворені підприємства з поглибленою переробкою деревини та 

обсягом інвестицій  не менше 3 млн.грн. перший раз беруть участь у 

конкурсі на підставі наданих своїх зобов’язань по чисельності 

працюючих, сумі ЄСВ яку планують сплатити в цьому кварталі, та сплаті 

ЄСВ з 1кбм. необробленої деревини яку вони планують придбати. 

   Всі інші новостворені СПД на перші два квартали своєї роботи  можуть 

придбати необроблену деревину на обласному аукціоні та брати участь у 

конкурсі починаючи з третього кварталу своєї діяльності.   



   Конкурс  на наступний квартал проводиться в другому місяці 

попереднього кварталу. 

ІI.  Лісогосподарські підприємства району: 

   1. Представляють план заготівлі деревини на квартал (рік) за породами, 

сортиментами і видами рубок (окремо головне користування). 

2. Визначають об’єм деревини, яка реалізується за правилами: 

- дрова паливні для населення і працівникам галузі за колективними 

договорами;  

- деревина для ремонту і індивідуального будівництва згідно довідок і 

клопотань місцевих органів влади; 

- деревина для власної переробки лісокористувачами і опалення 

виробничих приміщень; 

- деревина для технологічних потреб (будівництво лісових доріг, мостів, 

берегозахисних споруд тощо); 

- деревина для потреб соціальної сфери району, яка закуповується по 

тендерах, де учасниками є лісогосподарські підприємства. 

3. Визначають та подають в управління економічного розвитку і торгівлі 

РДА довідку про об’єм  деревини, який підлягає реалізації (від запланованого 

обсягу заготівлі деревини віднімається обсяг деревини згідно п.2).  Для 

прямих договорів виділяється до 80% визначеного об’єму. 

4.  Визначають об’єм деревини, яка виставляється на аукціонні торги ( не 

менше 20% від загального об’єму деревини для реалізації).  

5. Надають довідки про кількість відвантаженої необробленої деревини 

по кожному СПД за повний попередній квартал. 

 

III. Управління економічного розвитку і торгівлі РДА :  

1. На підставі отриманих від СПД та лісогосподарських підприємств заяв 

та довідок робить зведену відомість сплаченого ЄСВ та придбаної 

деревини , сплаченого ЄСВ на 1 кбм. придбаної деревини по кожному 

СПД і визначає середній показник сплати ЄСВ з 1 кбм. 

   Право на заключення прямих договорів продажу-купівлі необробленої 

деревини з лісогосподарськими підприємствами району отримують ті 

СПД в яких сплата ЄСВ на 1 кбм. не менша за визначений середній 

показник.      

   Всі СПД у яких даний показник нижчий за середній,  купують 

необроблену деревину яка залишться після прямих договорів  на 

квартальному аукціоні. 

 2. Управління економічного розвитку і торгівлі РДА виходячи з кількості 

необробленої деревини для прямих договорів, та сплаченого ЄСВ тими 



СПД, які отримали право на прямі договора, визначає коефіцієнт який 

показує скільки кубометрів деревини припадає на 1 тис. грн. сплаченого 

ЄСВ. Кількість деревини для прямих договорів по кожному СПД 

визначається шляхом множення визначеного вище коефіцієнта на суму 

ЄСВ сплаченого кожним СПД. Якщо визначена таким чином кількість 

деревини більша за вказану в заяві СПД то надлишкова кількість 

виставляється на аукціон. У випадку коли визначена для прямих договорів 

кількість деревини менша за вказану в заяві, СПД може взяти участь в  

квартальному аукціоні з продажу необробленої деревини. 

 

IY. Спільна комісія РДА та районної ради : 

1. До складу комісії входять представники РДА, районної ради, 

лісогосподарських підприємств та асоціації деревообробників.  

2. Комісія здійснює розподіл визначеної кожному СПД кількості 

необробленої деревини  для  прямих  договорів , по сортиментах та 

лісогосподарських підприємствах. На засідання комісії запрошуються 

всі СПД, які отримали право на укладання прямих договорів, 

представники громадськості, засобів масової інформації.  

3. Рішення зазначені в протоколі засідання комісії є підставою для 

укладання прямих договорів між СПД та лісогосподарськими 

підприємствами і є обов’язковими до виконання. Протокол засідання 

публікується в засобах масової інформації.           

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             Додаток №1. 

                                             

                                                Заява 

 На участь у конкурсному відборі на право придбання необробленої деревини  

           по прямих договорах з лісогосподарськими підприємствами 

                                Верховинського району 

                                (на  2-й квартал 2018р.) 

     

1. Назва СПД  

2. Рік державної реєстрації  

3. Код ЄДРПОУ  

4. Юридична адреса СПД  

5. Фізична адреса 

виробничих приміщень 

 

6. Система оподаткування  

7. № дозволу на 

експлуатацію 

обладнання підвищеної 

небезпеки та термін дії 

 

8. Кількість працівників  

9. Сума сплаченого ЄСВ за 

4-й квартал 2017р 

 

10. Кількість придбаної від 

лісгоспів необробленої 

деревини за 4-й кв.2017р 

 

11. Кількість необробленої 

деревини для придбання 

на 2-й кв. 2018р.всього : 

 

12. В тому числі по:  

ДП«Верховинське ЛГ» 

Пиловник 

Техсировина 

баланси 

13. ДП «Гринявське ЛГ» Пиловник 

Техсировина 

баланси 

14. Верховинський 

райлісгосп 

Пиловник 

Техсировина 

           

       Директор підприємства 



 

 

 

 
 

        У К Р А Ї Н А 

         ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
           Івано-Франківської області 

          Сьоме демократичне скликання 

        (Позачергова шістнадцята сесія) 
 

        Р І Ш Е Н Н Я 

від 12 січня 2018року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради 

щодо скасування плати за 

підключення до електромереж 

 

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

самоврядування  в Україні», районна рада  
 

вирішила : 

1. Схвалити текст звернення до Прем’єр-міністра України Гройсмана 

В.Б. та голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері енергетики та комунальних послуг Вовка Д. В. щодо скасування плати 

за підключення до електромереж і зниження тарифу на електроенергію для 

всіх будинків, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не 

функціонують системи центрального теплопостачання в населених пунктах, 

на які поширюється  дія Закону України «Про статус гірських населених 

пунктів в Україні» ( додається). 

2. Надіслати рішення районної ради народному депутату України  

Солов’ю Ю.І., Надвірнянській, Коломийській, Косівській, Долинській, 

Рожнятівській районним радам, Яремчанській міській раді Івано-

Франківської області, Вижницькій, Путильській, Сторожинецькій районним 

радам Чернівецької області, Рахівській, Воловецькій, Міжгірській районним 

радам Закарпатської області, Сколівській, Турківській, Старосамбірській, 

Стрийській районним радам Львівської області, Асоціації органів місцевого 

самоврядування регіону Гуцульщини та Асоціації органів місцевого 

самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» з метою підтримки даного 

звернення. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

 

Голова районної ради                     Іван Шкіндюк 

 

http://www.nerc.gov.ua/?id=13339


Прем’єр-міністру України 

Гройсману В.Б. 

Голові  Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

енергетики та комунальних послуг 

Вовку Д. В. 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

Ми, депутати Верховинської районної ради, глибоко стурбовані значним 

подорожчанням в останній час тарифу на електроенергію та найвищими в 

Україні розцінками за підключення до електромереж. Верховинський район 

високогірний, не газифікований і основним джерелом енергозабезпечення  

для опалення та задоволення комунально-побутових і санітарно-гігієнічних 

потреб є електроенергія та дрова.  Лише на ці потреби на території району 

вирубується більше 100 тисяч метрів кубічних деревини, що призводить до 

неконтрольованих вирубок, значного знеліснення Карпат та виникнення 

загрози ерозії і зсувів. 

Українські Карпати завжди були чудовим, екологічно-чистим регіоном, 

перлиною та легенями України та всієї східної Європи. Один гектар зелених 

насаджень за одну добу поглинає 200 літрів вуглекислого газу та виділяє в 

атмосферу кисень, достатній для підтримки життєдіяльності тридцяти 

чоловік.  

Населення не газифікованих населених пунктів Українських Карпат не 

має можливості користуватись газом, і значне подорожчання електроенергії, 

та висока вартість підключення до електромереж унеможливлює її 

використання для задоволення комунально-побутових та санітарно-

гігієнічних потреб, а це в свою чергу призводить до збільшення 

використання лісу в якості паливних дров. Ці фактори також спричиняють до 

зубожіння населення та викликають незадоволення жителів і можуть 

призвести до акцій протесту. А об’єми деревини, що спалюються жителями 

високогірних сіл, могли би бути використані в якості сировини для 

виробництва товарів народного вжитку та в результаті збільшення 

бюджетних надходжень.  

Верховинська районна рада просить Кабінет Міністрів і Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, знизити тариф на електроенергію та скасувати плату за 

підключення до електромереж для всіх будинків, не газифікованих 

природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи 

центрального теплопостачання в населених пунктах, на які поширюється дія 

Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», що дасть 

можливість для задоволення комунально-побутових та санітарно-гігієнічних 

потреб використовувати електроенергію. 

http://www.nerc.gov.ua/?id=13339


Це сприяло би зменшенню соціальної напруги, покращенню 

екологічного стану, запобіганню масового вирубування лісів і відповідно 

зменшенню руйнівних наслідків стихійних лих, повеней, зсувів, а в 

результаті - зменшенню бюджетних витрат на їх ліквідацію та підвищенню 

авторитету центральних органів влади. 

 

 

Прийнято на позачерговій 

шістнадцятій сесії Верховинської 

районної ради VIІ демократичного 

скликання    12 січня 2018 року 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      

                                                                                    

                                                                                   

 

 

                   

                                                  У К Р А Ї Н А 

                                ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

                 Івано-Франківської області 

                                    Сьоме демократичне скликання 

(Позачергова шістнадцята сесія) 

 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 12 січня 2018 року 

селище Верховина 

                

Про звернення районної ради щодо 

районного бюджету на 2018 рік 

 

         Відповідно до   статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»  районна рада 

                                                    вирішила: 
 

1. Схвалити звернення районної ради до Президента 

України    Порошенка П.О.,  Голови Верховної Ради України   Парубія А.В.,  

Прем’єр-міністра України   Гройсмана В.Б., народного депутата України 

Солов’я Ю.І., голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

Гончарука О.Р., голови Івано-Франківської обласної ради Сича О.М.  щодо 

районного бюджету на 2018 рік (додається). 

2. Звернення надіслати Президенту України  Порошенку П.О.,  Голові 

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

Гройсману В.Б., народному депутату України Солов’ю Ю.І., голові Івано-

Франківської обласної державної адміністрації Гончаруку О.Р., голові Івано-

Франківської обласної ради  Сичу О.М.  

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

оприлюднити на веб-сайті районної ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

 

 

    Голова районної ради                                                           Іван Шкіндюк 

 

 

   



 

 

    

 

     

 

     Президенту України 

   Порошенку П. О. 

 

        Голові Верховної Ради України 

                                 Парубію А.В. 

 

                                                         Прем’єр-Міністру України 

                                     Гройсману В.Б.  

   

     Народному депутату України 

   Солов’ю Ю.І. 

 

   Голові Івано-Франківської  

   обласної державної адміністрації   

         Гончаруку О.Р. 

 

   Голові Івано-Франківської   

   обласної ради   

         Сичу О.М. 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

 

       На жаль, чинні нормативно-правові акти України, які стосуються 

розподілу субвенцій та дотацій  між місцевими бюджетами, не враховують 

особливості гірських регіонів. В першу чергу це стосується медичної 

субвенції, додаткової дотації   на фінансування установ освіти, переданої  з 

державного бюджету на місцевий бюджет для району та базової дотації.  

Внаслідок зазначеного, в районному бюджеті склалась заборгованість 

по заробітній платі в сумі 7029,3 тис.грн.  працівникам бюджетних установ 

району за частину листопада – грудень 2017 року.   

Крім того, проведений аналіз забезпеченості асигнуваннями, що 

включені до проекту рішення про районний бюджет на 2018 рік для виплати 

заробітної плати працівникам бюджетних установ свідчить, що 

незабезпеченість фінансовим ресурсом на зазначену мету становить 39280,5  

тис. грн., з них: 



- по установах освіти – 20226,3 тис. грн., в тому числі за рахунок 

додаткової дотації на фінансування установ освіти – 13258,6 тис. грн. (6,0 

місячних фонди оплати праці), за рахунок коштів місцевих бюджетів – 6967,7 

тис. грн. (4,0 місячних фонди оплати праці); 

 -по галузі “Охорона здоров’я” – 12424,4 тис. грн., або 5,0 місячних 

фонди оплати праці, з яких на здійснення диференціації в заробітній платі -  

3239,7 тис.грн..  

      - по установах соціального захисту, молодіжної політики, культури та 

фізичної культури – 5516,9 тис. грн., або 4,0 місячних фонди оплати праці. 

 Фінансування зазначених закладів здійснюється за рахунок доходів 

загального фонду бюджету, які складаються із освітньої та медичної 

субвенцій з державного бюджету, додаткової дотації на фінансування 

установ освіти та охорони здоров’я переданих з державного бюджету,  

власних надходжень та базової дотації з державного бюджету.  

 Наявний фінансовий  ресурс бюджету району, що розраховується на 

основі діючої на даний час формульної методики та наявної чисельності 

населення не забезпечує  мінімальної потреби  на захищені статті видатків 

бюджету, що в свою чергу  призводить до незабезпеченості конституційних 

прав  громадян   на основні  соціальні  гарантії та виконання Закону України 

«Про статус гірських населених пунктів». Діюча модель формульного 

розрахунку не враховує специфічних особливостей «гірських» районів, таких 

як низька щільність населення та відповідно розгалужена мережа бюджетних 

установ і значна кількість працюючих. 

Враховуючи вищенаведене, ми депутати Верховинської районної ради, 

 вимагаємо виплатити заборгованість по заробітній платі працівникам 

бюджетних установ району за листопад-грудень 2017 року в сумі 7029,3 

тис.грн., забезпечити додатково фінансовим ресурсом працівників 

бюджетних установ району на виплату заробітної плати  на 2018 рік в сумі 

39280,5 тис.грн. та констатуємо, що за вищеназваних умов не доцільно 

приймати рішення «Про районний бюджет на 2018 рік». 

 

                                                                                                  

 

Прийнято на позачерговій шістнадцятій 

сесії Верховинської районної ради VIІ 

демократичного скликання  

12 січня  2018 року 

 

 

 

                                                   

 

 


