УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Сімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 22 січня 2018 року
селище Верховина
Про програму соціально-економічного
та культурного розвитку Верховинського
району на 2018 рік
Відповідно до пункту 16, частини 1, статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», пункту 1, статті 17 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації» та з метою прискорення економічного
розвитку, забезпечення покращення якості життя населення шляхом
розв’язання існуючих проблем, використання внутрішнього та зовнішнього
потенціалу району, враховуючи висновки постійних комісій, районна рада
вирішила :
1. Затвердити програму соціально-економічного та культурного розвитку
Верховинського району на 2018 рік.
2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації
спільно з органами місцевого самоврядування в основу своєї діяльності
покласти створення необхідних умов для ефективної роботи підприємств та
організацій,
підтримку
регіонального
товаровиробника,
розвиток
підприємництва та залучення інвестицій в економіку району і на цій основі
вирішення невідкладних соціальних завдань.
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 22
грудня 2016 року «Про програму соціально-економічного та культурного
розвитку Верховинського району на 2017 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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Програма
соціально-економічного
та
культурного
розвитку
Верховинського району на 2018 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 2018 році, що вимагатиме від
райдержадміністрації чіткої взаємодії з районною радою, 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 2018 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 2017 році
Промисловий потенціал району представляють дев’ять підприємств, що
входять до основного кола та звітуються до органів статистики про показники
промислової діяльності. За
січень - листопад 2017 року споживачам
реалізовано промислової продукції на суму 26974,8 тис.грн., що на 2629,3
тис.грн. більше аналогічного періоду минулого року. Протягом звітного
періоду в промисловості утримується позитивна динаміка, темп росту проти
відповідного періоду минулого року склав 110,8 відс. Сім 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 2017
року становила 5402 грн., що у 1,6 рази перевищує розмір мінімальної
заробітної плати.
Станом на 01.10 2017 року заборгованості із виплати заробітної плати
серед економічно активних підприємств району ( згідно статистичної звітності)
немає.
Середня чисельність наявного населення за січень-листопад 2017 року
становила 30,7 тис. осіб, в тому числі міського -5,8 тис. осіб, сільського – 24,9
тис. осіб.
Впродовж січня-листопада звітного року послугами служби зайнятості
скористалися 2622 незайняті особи, що на 457 осіб більше проти відповідного
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періоду минулого року. Рівень безробіття в районі станом на 1 грудня склав
2,88 відс. до працездатного населення.
За сприянням служби зайнятості працевлаштовано з початку року на
вільні та новостворені місця 1183 особи.
Обсяг капітальних інвестицій за дев’ять місяців цього року склав 33673
тис.грн. В розрахунку на одну особу цей показник становить 1100,4 грн.
З початку року прийнято в експлуатацію житла загальною площею 6,2
тис.м2, що становить 109,6 відс. до відповідного періоду минулого року.
Станом на 1 жовтня звітного року в економіку району іноземними
інвесторами вкладено 1279,4 тис. дол. США прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу). Зменшення капіталу в порівнянні з початком року
становить 1766,9 тис. дол. США ( з державної реєстрації в районі знялося
підприємство з іноземним капіталом ТзОВ «Гідропауер»). Основними
інвесторами району залишаються нерезиденти з Кіпру.
Торгівельною діяльністю в районі займаються 378 підприємств роздрібної
торгівлі та ресторанного господарства, 2 ринки на 265 торгових місць, магазинсклад «Чорногора», 4 продовольчі бази та 4 оптові підприємства по реалізації
будівельних товарів та сантехніки. Усі віддалені населені пункти забезпечені
стаціонарною торгівельною мережею.
Станом на 01.10.2017 року за даними Верховинського відділення
Коломийської ОДПІ ГУ ДФС загальна кількість суб’єктів підприємницької
діяльності в районі налічує 1271 особу, а саме: 391 – юридична особа та 880 –
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 2017 рік передбачено
кошти в сумі 300 тисяч гривень для надання безвідсоткових кредитів та
реалізації плану заходів по даній програмі. Впродовж 2017 року трьом
суб’єктам господарювання району надано безвідсоткові короткотермінові
кредити в сумі 160 тис. грн.
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.
Протягом звітного періоду 2017 року на будівництво, капітальні та
поточні ремонти використано коштів з державного, обласного та місцевих
бюджетів на загальну суму 9066,877 тис.грн., при передбачених 18011,378
тис.грн.
В т.ч.:
- з державного бюджету (субвенція місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) з
передбачених на цей період коштів в сумі 4514 тис.грн., профінансовано
2463,363 тис.грн., зокрема: на капітальний ремонт: вуличного освітлення в
селі Буковець – 50 тис. грн., пришкільного інтернату Криворівнянської ЗОШ
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І-ІІІ ст.. – 100 тис. грн., приміщення Кривопільської ЗОШ І-ІІІ ст.(перекриття
даху) – 800 тис. грн., добудова спортивного залу Довгопільської ЗОШ –
88,445 тис. грн., придбано обладнання ігрового майданчика для дитячого
садка в селі Зелене – 164 тис. грн., облаштування дитячих ігрових
майданчиків в селищі Верховина – 199,997 тис. грн. та селі В.Ходак – 170 тис.
грн., розпочато ремонт спортивного майданчика в селі Ільці, виконуються
роботи по наданню послуг телекомунікацій (інтернет) в селах Криворівня,
Верхній Ясенів, Довгопілля, Стебні, Голошино, Гринява,Пробійна, Яблуниця
та селище Верховина;
- з державного бюджету (фонду регіонального розвитку) на будівництво
Верховинської ЗОШ передбачено кошти в сумі 1800 тис.грн.;
- за кошти обласного бюджету (передбачено – 3610,625 тис. грн.
освоєно – 2237,706 тис. грн.) проведено капітальний ремонт приміщення
Криворівнянського ДНЗ «Червона шапочка» - 150 тис. грн., капітальний
ремонт (облаштування опалення) дитячого садка в селі Красник – 150 тис.
грн., капітальний ремонт ДНЗ (дитячий садок) «Струмок» в с. Довгопілля –
150 тис. грн., реконструкція нежитлової будівлі під дитячий садок в селі
Замагора – 140 тис. грн., проведено заміну вікон та дверей в ДНЗ с.
Черемошна, НВК с. Яблуниця, загальноосвітніх школах сіл Красноїлля,
Довгопілля та Голошино на суму 300 тис. грн., капітальний ремонт (тепло в
школі) в с. Голови 150 тис. грн., ремонт спортзалу та благоустрій довкола
Стебнівської ЗОШ 150 тис. грн., капітальний ремонт стадіону в селі
Криворівні 89,718 тис. грн., проведено ремонт центральної площі по вулиці
Франка в селищі Верховина - 200 тис. грн., капітальний ремонт котельні
Верховинської ЦРЛ з облаштуванням під навісу для зберігання дров – 300 тис.
грн.
- в районному, селищному та сільських бюджетах передбачено кошти в
сумі 2559,753 тис. грн., в тому числі на співфінансування - 226,000 тис. грн. За
дані кошти проведено упорядкування площі біля пам’ятника в центрі селища
Верховина на суму 220 тис. грн., поточний ремонт об’їзної дороги в селищі
Верховина – 150 тис. грн., капітальне будівництво каналізаційної мережі по
вул. Соломійчука в селищі Верховина –134,997 тис. грн.. Верхньоясенівською
сільською радою освоєно власних коштів в сумі 772,658 тис. грн., а саме на
капітальні ремонти ФАПів, комунальних доріг, вуличного освітлення в селі
Рівня, адмінприміщення сільської ради, літнього павільйону на Запідку,
підвісних кладок, відремонтовано огородження сільського кладовища.
для
проведення
окремих
природоохоронних
заходів
використовуються кошти з обласного фонду охорони навколишнього
середовища передбачено кошти в сумі 7327 тис. грн., з яких освоєно 2362,114
зокрема: на нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Чорний
Черемош та території Зеленської сільської ради (біля господарства Зітинюка
Івана) - 1457,934 тис. грн., освоєно кошти в сумі 457,252 тис. грн. на нове
будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Дідушкова Річка в с.
Красноїлля пр. Долина (Маричинівський горб) та на потічку Сухий в с.
Голошино – 447 тис. грн..
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2. Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери району
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 технікоексплуатаційним 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;недосконалість державної
політики щодо перевезення пільгових категорій громадян;
 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;
 у сфері торгівлі та ресторанного господарства : зростання цін на
продукти харчування; недостатня ефективність системи контролю за
дотриманням санітарно-гігієнічних норм; валютні коливання;
 у сфері зайнятості населення: недостатня кількість робочих місць та
вакантних посад на ринку праці, що спричиняє високий рівень безробіття в
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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 на рівень споживання, висока
вартість кредитних ресурсів, рівень податкового навантаження, низька
конкурентна спроможність ринку).
3. Хід виконання районних цільових програм у відповідних галузях і сферах
діяльності
Впродовж 2017 року в районі діяло 46 цільових програм у відповідних
галузях і сферах діяльності. Із загальної кількості затверджених програм на
поточний рік з районного бюджету передбачено фінансування в сумі 7123,3
тис. грн. Станом на 01.10.2017 року профінансовано 30 програм на суму
3993,125 тис. грн.
Увесь виділений на програми фінансовий ресурс був освоєний
розпорядниками коштів у відповідності до визначених заходів та завдань
програм.
ІІ. Основні напрями економічної і соціальної політики району у 2018
році
1. Забезпечення умов для соціально-економічного зростання
1.1. Бюджетна та податкова політика
Головні цілі на 2018 рік:
Забезпечення наповнюваності бюджетів усіх рівнів шляхом створення в
районі сприятливих умов для притоку інвестицій, розвитку підприємництва,
поліпшення бізнес-клімату, зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни,
підвищення результативності витрачання бюджетних коштів, запровадження
нових інструментів стимулювання регіонального розвитку, забезпечення
виконання дохідної частини бюджету в запланованих обсягах.
Основні завдання та заходи на 2018 рік:
 Забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним
законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на
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проведення розрахунків за енергоносії,які споживаються бюджетними
установами, та інших захищених статей бюджету.
 Проведення інвентаризації районних програм та визначення їх
пріоритетності щодо фінансування.
 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 2018 рік:
Формування позитивного інвестиційного іміджу регіону, створення
сприятливих умов для збільшення надходжень в економіку району вітчизняних
(інвестиційні фонди) та іноземних інвестицій, стимулювання розвитку
інноваційно-інвестиційних процесів,створення нових підприємств з іноземними
інвестиціями, розширення діяльності діючих тощо.
Основні завдання та заходи на 2018 рік:
 Сприяння реалізації інвестиційних проектів та пропозицій:
- будівництво рекреаційно-відпочинкового комплексу в урочищі
Гаджина;
- заготівля та встановлення обладнання для переробки грибів та
дикоростучих ягід;
- створення підприємства з переробки молока на базі заводу мінеральних
«Буркут»;
- 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.
 Реалізація транскордонного проекту «Місцевий розвиток і
передумови відкриття пункту та будівництво автодороги через румунськоукраїнський 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

 Продаж приміщення котельні ДКП «Тепловик»
Галузеві відділи райдержадміністрації,
комбінат комунальних підприємств
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 Поліпшення інвестиційного іміджу району шляхом популяризації і
позиціювання району, як привабливого для інвестування,та поширення
інформації про наявні інвестиційні можливості окремо взятих територій
Галузеві
управління
та
відділи
райдержадміністрації, виконавчі комітети
селищної та сільських рад

 Пошук і передбачення інвестиційно-привабливих ділянок
(площадок) у генеральних планах територій та їх презентація потенційним
інвесторам
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 підприємництва
Головні цілі на 2018 рік:
Забезпечення зайнятості населення шляхом залучення до здійснення
підприємницької діяльності та створення нових робочих місць в сфері малого
підприємництва; збільшення внеску суб’єктів малого підприємництва в
економіку району;збільшення податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів
та бюджету району від суб’єктів малого підприємництва.
Основні завдання та заходи на 2018 рік:
 Реалізація Плану заходів, спрямованих на виконання «Програми
розвитку малого та середнього підприємництва у Верховинському районі на
2017-2018 роки» у 2018 році
Галузеві
управління
та
відділи
райдержадміністрації,виконавчі комітети
селищної та сільських рад, інформаційнобізнесовий центр «Верховина»

 Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів підприємницької діяльності в
частині надання цільових безвідсоткових мікрокредитів представникам малого
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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,
інформаційнобізнесовий центр «Верховина»

 Організація систематичного інформування
підприємців з актуальних питань їх діяльності

і

консультацій

для

Відділ економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації,
інформаційнобізнесовий центр «Верховина»

 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
ІваноФранківської
обласного
центру
зайнятості,відділ економічного розвитку і
торгівлі райдержадміністрації, виконавчі
комітети селищної та сільських рад,
Білоберізька ОТГ.

 Забезпечення підтримки розвитку малого та середнього підприємництва
в селищі та селах району, Білоберізькій об’єднаній територіальній громаді, в
пріоритетних галузях, що активно розвиваються, та в галузі комунального
господар
Відділ економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації, виконавчі комітети
селищної та сільських рад, Білоберізька ОТГ

 Забезпечення
участі представників малого та середнього
підприємництва у виставкових заходах, які проводяться як на території
України, так і за кордоном, в тому числі шляхом організації колективних
стендів
Галузеві
управління
та
відділи
райдержадміністрації,виконавчі комітети
селищної та сільських рад, інформаційнобізнесовий центр «Верховина»
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1.4. Розвиток туристичної галузі
Головні цілі на 2018 рік:
Створення якісного туристичного продукту, який здатний максимально
задовольнити потреби населення, забезпечити комплексний розвиток
туристичної сфери, створення передумов для залучення вітчизняних та
іноземних інвестицій, сприянню ефективного туристичному обміну та
збільшенню потоку туристів, поліпшенню умов відпочинку та оздоровлення
населення та гостей краю.
Основні завдання та заходи на 2018 рік:
 Виконання плану заходів на 2018 рік по районній Програмі
розвитку туризму на 2013-2020 роки, зокрема:
 Продовження влаштування Карпатського туристично-інформаційного
центру «Чорногора» в селищі Верховина.
 Виготовлення та встановлення вказівників до основних туристичноекскурсійних об’єктів, туристичних атракцій, санітарних місць, закладів
розміщення і харчування, транспортних вузлів.
 Здійснення заходів з впорядкування територій рекреаційного
призначення, туристичних маршрутів, туристичних об’єктів та берегів річок.
 Облаштування та знакування туристичних маршрутів, екологічних
стежок.
 Проведення навчальних семінарів для власників сільських зелених
садиб.
 Розвиток дитячого та молодіжного туризму шляхом підтримки
туристично-краєзнавчих,
патріотично-виховних,
спортивно-туристичних
заходів з дітьми.
 Зростання потоку внутрішніх та в'їзних туристів.
 Збільшення обсягу туристичних послуг.
 Зростання авторитету Верховинського району як туристичного регіону.
 Залучення інвестицій у розвиток інфраструктури туризму.
 Активізація туристичної діяльності, взаємозв'язок інфраструктури
туризму з іншими сферами соціально-економічного та культурного розвитку
району.
 Розвиток народних ремесел, культурної спадщини, розширення
виробництва сувенірної продукції.
 Зростання інтересу молоді та суспільства до історико-культурних
архітектурних пам’яток району.
 Організація заходів з відзначення Всесвітнього Дня туризму
Відділ агропромислового розвитку
райдержадміністрації

1.5. Споживчий ринок. Цінова політика.
Головні цілі на 2018 рік:
Орієнтація торгівлі на інтереси споживача, вирішення завдань стабілізації
споживчого ринку для задоволення потреб населення і зниження соціальної
напруженості в суспільстві. Формування структури товарообігу з позиції
соціального значення товарів, необхідних для скорочення витраченого часу,
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полегшення домашньої праці, дозвілля, фізичного і морального виховання людей.
Забезпечення широкого асортименту товарів високої якості. Підвищення рівня
культури торгівлі та удосконалення форм продажу товарів, Інноваційні зміни в
торговельній діяльності, освоєння малоефективних торговельних зон.
Основні завдання та заходи на 2018 рік
 Будівництво, раціональне розміщення
технічне переоснащення вже діючих

нових торгових підприємств та

Відділ економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації, виконавчі комітети
селищної та сільських рад

 Розвиток малих підприємств, які максимально наближені до споживача та
будівництво сучасних підприємств з універсальним та спеціалізованим
асортиментом товарів
Відділ економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації, виконавчі комітети
селищної та сільських рад

 Торговельне обслуговування малозабезпечених та соціально-незахищених
верств населення, шляхом створення куточків по продажу товарів першої
необхідності (за доступними цінами) в магазинах всіх населених пунктів району
Відділ економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації, виконавчі комітети
селищної та сільських рад

 Інвестиції коштів в прогресивні технології, нові товари, послуги з новими
ринками збуту
Відділ економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації, виконавчі комітети
селищної та сільських рад

 Розширення системи додаткових послуг,створення
зручності покупцям для більш повного задоволення їх потреб

максимальної

Відділ економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації, виконавчі комітети
селищної та сільських рад

 Збільшення в загальній структурі товаропостачання частки товарів
культурно-побутового призначення,сувенірної продукції місцевих виробників, а
також книг та іншої друкованої продукції

Відділ економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації, виконавчі комітети
селищної та сільських рад

14

 Розвиток реклами для популяризації нових товарів та продукції місцевих

виробників
Відділ економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації, виконавчі комітети
селищної та сільських рад

1.6. Зовнішньоекономічна діяльність
Головні цілі на 2018 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 2018 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
райдержадміністрації

та

відділи

 Залучення провідних виробників району до участі у міжнародних
тендерах, бізнес-форумах, виставково-ярмаркових заходах країн-партнерів
Галузеві
управління
райдержадміністрації

та

відділи

2. Розвиток реального сектору економіки
2.1. Промисловий комплекс
Головні цілі на 2018 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.
Основні завдання та заходи на 2018 рік :
 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;
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- 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 ;
- 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.
 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 2018 рік:
Високий рівень енергоспоживання у промисловості, установах бюджетної
сфери та секторі житла лягає великим тягарем на економіку регіону,
відтягуючи значний фінансовий ресурс, який можна було б спрямувати на
соціально-економічний розвиток краю. Основні цілі програми скеровані
головним чином на підвищення енергоефективності у бюджетній сфері,
використання альтернативних та відновлюваних джерел енергії, формування
енергозберігаючого світогляду населення за рахунок посилення регуляторних
та інформаційно-освітніх функцій місцевих органів влади.
Основні завдання та заходи на 2018 рік:
 Забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів
в усіх галузях та впровадження новітніх енергозберігаючих технологій.
 Підвищення рівня експлуатації електричних мереж
Відділ житлово-комунального
господарства
та
будівництва
райдержадміністрації

2.3. Агропромисловий комплекс. Земельні відносини
Головні цілі на 2018 рік:
Забезпечення ефективного функціонування агропромислового комплексу,
зростання обсягів виробництва продукції сільського господарства, створення
конкурентоспроможного агропромислового виробництва та забезпечення
продовольчої безпеки району, раціональне використання земель.
16

Основні завдання та заходи на 2018 рік:
 Реалізація ініціатив територіальних громад щодо передачі земель
державної власності за межами населених пунктів до комунальної власності
територіальних громад.
 Забезпечення зростання обсягів виробництва основної сільськогосподарської 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.
 Участь господарств району в проведенні міжнародної агропромислової
виставки «Агро-2018» та в інших виставково-ярмаркових заходах.
 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.
 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
 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;
Відділ агропромислового розвитку
райдержадміністрації, виконкоми
селищної та сільських рад

 земельні відносини
 Раціональне використання та охорона земель, регулювання земельних
відносин:
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 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 районних цільових програм :
- 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 2018 рік:
Завершення будівництва соціально-значущих об’єктів району, збільшення
капітальних інвестицій в економіку краю, забезпечення нарощення обсягів
будівельних робіт.
Основні завдання та заходи на 2018 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
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Містобудування та архітектура
Головні цілі на 2018 рік:
Розроблення та оновлення містобудівної документації на місцевому рівні
(схем планування територій, генеральних планів населених пунктів, у першу
чергу інвестиційно привабливих); дотримання законодавства у сфері
містобудування, державних стандартів, норм і правил.
Основні завдання та заходи на 2018 рік:
 Продовження розробки схем планування територій району
Відділ
архітектури
містобудування
райдержадміністрації

та

 Паспортизація та реставрація пам’яток містобудування та архітектури
місцевого значення відповідно до районної цільової програми
Відділ архітектури та
містобудування
райдержадміністрації,виконкоми
селищної та
сільських рад

2.5. Житлово-комунальне господарство
Головні цілі на 2018 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 2018 рік:
 Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод в селищі
Верховина по вул. Стуса (планується за рахунок коштів Фонду охорони
навколишнього природного середовища).
 Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод в селищі
Верховина (вул. Жаб’євська, вул. Грушевського, планується за рахунок коштів
Фонду охорони навколишнього природного середовища)
Відділ житлово-комунального
господарства та будівництва
райдержадміністрації,
Верховинська селищна рада

 Модернізація водопостачання
Верховина (нове будівництво)

правобережної

частини

селища

Верховинська селищна рада,
Відділ житлово-комунального
господарства та будівництва
райдержадміністрації

 Будівництво водопровідних мереж на присілку Підобіч в селищі
Верховина (нове будівництво).
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 Будівництво водопровідних мереж на вул. Довбуша
та
вул.
Чорноволав селищі Верховина (нове будівництво).
 Будівництво водопровідних мереж по вул. І. Скульського-Артема в
селищі Верховина (нове будівництво)
Відділ житлово-комунального
господарства та будівництва
райдержадміністрації,
Верховинська селищна рада

 Будівництво об’їзної дороги в селищі Верховина(в тому числі
проведення коректури проектно-кошторисної документації)
Верховинська селищна рада,
Філія Верховинська ДЕД

 Виконання заходів цільової районної програми «Питна вода» на 20122020 роки
Відділ житлово-комунального
господарства та будівництва
райдержадміністрації, селищна та
сільські ради

3. Розвиток гуманітарної та соціальної сфери
3.1. Освіта
Головні цілі на 2018 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 2018 рік:
 В галузі дошкільної освіти(планується за рахунок коштів державного та
обласного бюджетів) :
- продовження капітального ремонту приміщення дошкільного
навчального закладу в с. Красник
Відділ
освіти
райдержадміністрації,
Красницька сільська рада

- продовження реконструкції та утеплення фасаду приміщення дитячого
садка в с. Криворівня
Відділ освіти райдержадміністрації,
Криворівнянська сільська рада

- завершення капітального ремонту приміщення під дитячий садок в селі
Зелене
Відділ освіти райдержадміністрації
Зеленська сільська рада

- продовження будівництва приміщення під дитячий садок в селі Гринява
Відділ
освіти
райдержадміністрації,
Гринявська сільська рада

- завершення будівництва дитячого садка в с.В.Ясенів, прис.Довга
Відділ освіти райдержадміністрації,
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В.Ясенівська сільська рада

- продовження реконструкції частини адмінбудинку сільської ради (дві
кімнати) для розширення дитячого садка «Лісова казка» в с. Замагора
Відділ освіти райдержадміністрації
Замагорівська сільська рада

 У сфері загальної середньої освіти(планується за рахунок коштів
державного та обласного бюджетів):
- реконструкція системи опалення в Гринявській ЗОШ І-ІІІ ступенів
Відділ освіти райдержадміністрації,
Гринявська сільська рада

- продовження реконструкції навчального корпусу №4 Черемошнянської
ЗОШ І-ІІІ ступенів
Відділ освіти райдержадміністрації,
Яблуницька сільська рада

- реконструкція Красноїлівської ЗОШ І-ІІІ ст. з добудовою навчального
корпусу та спортивного залу
Відділ освіти райдержадміністрації
Красноїлівська сільська рада

завершення будівництва спортивного залу Довгопільської ЗОШ І-ІІІ
ступенів
-

Відділ освіти райдержадміністрації,
Довгопільська сільська рада

- заміна покрівлі та системи теплопостачання в Ільцівській ЗОШ І-ІІІ
ступенів
Відділ освіти райдержадміністрації,
Ільцівська 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 обласної психолого-медикопедагогічної консультації (ПМПК) ,
- завершити роботу по встановленню спеціального обладнання (пандусів)
для безперешкодного доступу до навчального закладу осіб, які потребують
корекції фізичного розвитку,
- продовження запровадження інклюзивної форми навчання у
навчальних закладах району
Відділ освіти райдержадміністрації,
керівники закладів загальної середньої
освіти

- створення районного інклюзивно-ресурсного центру
Відділ освіти райдержадміністрації

 У галузі позашкільної освіти :
- збереження мережі позашкільних навчальних закладів, поліпшення їх
матеріально-технічної бази;
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- заміни водостічної системи адміністративного будинку Центру дитячої
та юнацької творчості
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;
- 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 шкіл

- спільно з районним центром зайнятості проводити ярмарки професій
для роз’яснення юнакам і дівчатам про затребувані професії в нашому районі
Відділ освіти райдержадміністрації,
директори шкіл, Верховинська районна філія
Івано-Франківського обласного центру
зайнятості

3.2.Охорона здоров’я
Головні цілі на 2018 рік:
Забезпечення надання ефективної медичної допомоги та підвищення її
доступності; введення в дію Центру первинної медико-санітарної допомоги ;
оптимізація мережі закладів охорони здоров’я району; зміцнення матеріальнотехнічної бази закладів охорони здоров’я.
Основні завдання та заходи на 2018 рік:
 Придбання санітарного автотранспорту для Зеленської АЗПСМ –
високопрохідний автомобіль.
 Першочергове
укомплектування
лікарськими
кадрами
лікарів
амбулаторій загальної практики сімейної медицини.
 Забезпечення медичним обладнанням амбулаторії загальної практики
сімейної медицини.
 Здійснення оновлення фізіотерапевтичної апаратури.
 Придбання лапароскопічної стійки для хірургічного відділення
Верховинської ЦРЛ.
 Забезпечення амбулаторій загальної практики сімейної медицини
комп’ютерною технікою, зокрема: Яблунецької, Красноїльської, Зеленської
АЗПСМ.
 Реалізація завдань, передбачених загальнодержавними та районними
програмами в галузі охорони здоров’я, зокрема:
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 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».
 Районна програма «Розвитку первинної медико - санітарної допомоги на
засадах сімейної медицини».
 Програма «Боротьби з онкологічними захворюваннями».
 Районна програма «Розвиток донорства крові, його компонентів та
виготовлення препаратів з них»
Районна центральна лікарня

3.3 . Демографічний розвиток. Підтримка сімей та молоді
Головні цілі на 2018 рік:
- створення умов для подолання тенденції природного скорочення
населення, стимулювання народжуваності та зростання середньої тривалості
життя;
- активізація роботи щодо забезпечення реалізації права дитини на
сімейне виховання;
- забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування,осіб з їх числа, які його не мали або втратили з незалежних від них
причин, потребують його покращення та здійснення контролю за дотриманням
житлових і майнових прав неповнолітніх.
Основні завдання та заходи на 2018 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
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;
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- придбання житла для дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського
піклування, які його не мали або втратили з незалежних від них причин;
- забезпечення підготовки та направлення нагородних документів для
присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» багатодітним матерям
району сприяння зайнятості молоді, підтримка її підприємницьких ініціатив
Галузеві управління та відділи
райдержадміністрації, служба у
справах дітей, виконавчі комітети
селищної та сільських рад

3.4. Культура
Головні цілі на 2018 рік :
Створення належних умов для розвитку культури; забезпечення творчого
розвитку особистості; підвищення культурного рівня та естетичного виховання
громадян; ефективне підвищення культурно-мистецької роботи клубних
установ; розвиток аматорської художньої творчості; розвиток національної
культури та патріотичного виховання молоді.
Основні завдання та заходи на 2018 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;
- відзначення Дня Соборності України – січень;
- вшанування пам’яті Героїв Крут – 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 203-річниці з дня народження Т.Шевченка – лютий - березень;
- участь у регіональному фестивалі гуцульської музики «Кобзареві струни»
- березень;
- вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – квітень ;
- проведення районного фестивалю – конкурсу духовної пісні «Співаймо,
Господу, співаймо» - квітень ;
- відзначення Дня пам’яті та примирення - травень;
- проведення УІІ-го районного 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;
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- проведення Гуцульського народного дійства «Полонинське літо -2018» липень;
- проведення театралізованого дійства «Івана Купала» - липень ;
- відзначення Дня Державного Прапора України та 26-ї річниці
Незалежності України – серпень;
- відзначення 162-річниці від дня народження Івана Франка – серпень ;
- участь у Міжнародному гуцульському фестивалі м. Яремче – вересень ;
- проведення регіонального фестивалю-конкурсу гуцульського танцю ім.
Я.Чуперчука - В.Шинкарука – вересень;
- відзначення Дня працівників лісового господарства – вересень;
- проведення п’ятого кіномистецького фестивалю «Тіні забутих предків» вересень;
- проведення літературно-мистецького фестивалю «Письменницька ватра
над Черемошем» - жовтень ;
- 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;
- відзначення 130-річниці з дня народження Станіслава Вінценза –
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. Грамотне;
- проведення капітального ремонту сільського клубу в с. Голошино;
- проведення капітального ремонту сільського будинку культури в с. Ільці;
- продовження капітального ремонту будинку культури в с. Замагора
Відділ культури та мистецтв
райдержадміністрації, сільські ради
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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 2018 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 2018 рік:
 Збільшення обсягів бюджетних видатків на сферу фізичної культури та
спорту, а саме: збільшення витрат навчально-тренувальну роботу, на ремонт та
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,
об’єднаних територіальних громадах.
 Залучення більшої кількості дітей-інвалідів до занять фізичною
культурою та спортом
Сектор
молоді
та
спорту
райдержадміністрації,
відділ освіти райдержадміністрації,
Верховинська ДЮСШ

3.6.Ринок праці та зайнятість населення
Головні цілі на 2018 рік:
Розширення сфери застосування праці шляхом стимулювання збереження
та створення сучасних робочих місць і на цій основі – зростання зайнятості
населення, сприяння розвитку підприємництва та самостійній зайнятості
населення, особливо у сфері сільського зеленого туризму, малого та середнього
бізнесу.
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Основні завдання та заходи на 2018 рік:
 Реалізація заходів програми зайнятості населення району на 2018-2020
роки шляхом активного соціального діалогу між всіма заінтересованими
органами виконавчої влади та сторонами соціального партнерства
Верховинська
районна
філія
ІваноФранківського обласного центру зайнятості,
виконавчі комітети селищної та сільських рад

 Розширення сфери прикладання праці, передусім за рахунок
підвищення інвестиційної привабливості вітчизняної економіки та підтримки
самостійної зайнятості населення
Верховинська
районна
філія
ІваноФранківського 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
ІваноФранківського обласного центру зайнятості,

 Розширення співпраці з роботодавцями, зокрема щодо:
- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з метою збереження
трудового потенціалу;
- стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення нових
робочих місць та працевлаштування безробітних
Верховинська
районна
філія
ІваноФранківського обласного центру зайнятості,
управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації

 Забезпечення участі безробітних у громадських роботах та інших
роботах тимчасового характеру
Верховинська
районна
філія
ІваноФранківського обласного центру зайнятості,
виконавчі комітети селищної та сільських рад

3.7 Оплата праці
Головні цілі на 2018 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 .
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Основні завдання та заходи на 2018 рік:
 Посилення контролю за додержанням законодавства про оплату праці
та своєчасною виплатою заробітної плати.
 Забезпечення
реалізації
комплексу
правових,
організаційноекономічних заходів, спрямованих на легалізацію тіньових доходів.
Управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації

3.8.Соціальний захист населення
Головні цілі на 2018 рік:
Забезпечення соціальною підтримкою найбільш вразливих та незаможних
верств населення шляхом поглиблення адресності при наданні державної
соціальної допомоги, житлових субсидій та пільг окремим категоріям громадян,
підвищення рівня фінансового забезпечення соціальних програм і
стимулювання ефективного використання бюджетних коштів.
Основні завдання та заходи на 2018 рік:
 Впорядкування реєстру осіб, які мають право на пільгу.
 Посилення контролю за своєчасністю нарахування та виплатою усіх
видів допомог, за призначенням житлових субсидій за спрощеним порядком.
 Надання усіх видів державної соціальної допомоги в рамках єдиної
технології прийому громадян;
 Продовження роботи щодо створення безбар’єрного середовища для
осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп
Управління праці та 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 2018 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 праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації, селищна та
сільські ради
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3.9.Пенсійне забезпечення
Основні завдання та заходи на 2018 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
4.1. Зменшення забруднення навколишнього природного середовища
Головні цілі на 2018 рік:
Проведення екологічної політики, спрямованої на перехід до екологічно
збалансованого розвитку району, зменшення негативного впливу на довкілля.
Основні завдання та заходи на 2018 рік:
 Придбання спеціалізованої техніки для збору та перевезення побутових
відходів в селищі Верховина – 2700,0 тис. грн.
Комбінат
комунальних
Верховинська селищна рада

підприємств,

 Придбання лінії для сортування твердих побутових відходів та
одержання вторинної сировини - 6270,0 тис.грн.
 Придбання контейнерів для роздільного збирання твердих побутових
відходів – 195,0 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 бюджету – 172,262 тис.грн., Фонду охорони
навколишнього природного середовища - 4 000 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 2018 рік:
Забезпечення належного рівня захисту населення і територій району,
запровадження ефективних протипожежних заходів.
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Основні завдання та заходи на 2018 рік:
 Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх
забруднення на території лабораторного відділення та пральні Верховинської
центральної лікарні в селищі Верховина ( в тому числі виготовлення ПКД) 298,00 тис.грн.
 Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх
забруднення на моргу Верховинської центральної лікарні в селищі Верховина
( в тому числі виготовлення ПКД) - 297,00 тис.грн.
 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Чорний
Черемош в с.Красник присілок Грузи Верховинського району ( в т.ч.
виготовлення ПКД) – 3000,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Дземброня в
селі Дземброня Верховинського району Івано-Франківської області (в т.ч.
виготовлення ПКД) – 810,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Білий Черемош
в с. Голошино ур. Репеда (біля господарства Тамбора В.) Верховинського
району Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення ПКД) – 1489,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Білий Черемош
в с. Голошино (біля господарства Сливчука Ю.) Верховинського району ІваноФранківської області (в т.ч. виготовлення ПКД) – 1496,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Білий Черемош
в селі Яблуниця в ур. Центро Верховинського району (в т.ч. виготовлення
ПКД) – 1490,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Білий
Черемош в селі Яблуниця присілок Теребіж (біля господарства Пилатюка І.)
Верховинського району Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення ПКД) –
1495,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Білий
Черемош в селі Яблуниця присілок Тікача ( вище лікарні) Верховинського
району Івано-Франківської області (в т.ч.виготовлення ПКД) – 1498 тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Пробійнівка
на присілку Мосірний в селі Пробійна Верховинського району ІваноФранківської області (в т.ч. виготовлення ПКД) – 840 тис.грн.
 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Пробійнівка в
селі Пробійна присілок Черлений Верховинського району Івано-Франківської
області (в т.ч.виготовлення ПКД) – 1495,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Пробійнівка в
селі Пробійна присілок Чорний Верховинського району Івано-Франківської
області (в т.ч. виготовлення ПКД) – 1460,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Кохан в с.
Кохан Довгопільської с/р Верховинського району Івано-Франківської області (в
т.ч. виготовлення ПКД) – 1300,0 тис.грн.
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 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Дідушкова
Річка в с. Красноїлля присілок Центро Верховинського району ІваноФранківської області (в т.ч.виготовлення ПКД) – 896,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Дідушкова
Річка в с. Красноїлля присілок Долина (Маричинівський горб) об’єкт №2
Верховинського району Івано-Франківської області (в т.ч.виготовлення ПКД) –
149,02 тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Дідушкова
Річка в с. Красноїлля присілок Долина (біля мосту на присілок Буків’ян)
Верховинського району Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення ПКД).
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Дідушкова
Річка в с. Красноїлля присілок Долина ( біля Територіального центру)
Верховинського району Івано-Франківської області (в т.ч.виготовлення ПКД) .
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Чорна Річка в
с.Чорна річка Головівської сільської ради Верховинського району ІваноФранківської області (в т.ч. виготовлення ПКД) – 600,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на потічку Матіївський
пр. Макіївка в с. Голови Верховинського району (в т.ч. виготовлення ПКД) –
1400,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Біла Річка в с.
Голови Верховинського району (в т.ч. виготовлення ПКД) – 534,6 тис.грн.
 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Білий Черемош
в с.Довгополе вул. Польова Верховинського району ( в т.ч. виготовлення ПКД 1230,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Білий Черемош
в с. Довгополе вул. Молодіжна ( в т.ч. виготовлення ПКД) – 1200,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Білий Черемош
в с. Довгополе вул. Центральна ( в т.ч. виготовлення ПКД) – 1450,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Білий Черемош
в с. Полянки вул. Молодіжна ( в т.ч. виготовлення ПКД) – 1000,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Білий Черемош
в с. Полянки вул. Кадубська ( в т.ч. виготовлення ПКД) – 14900,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Бистрець в
с.Бистрець урочище Центр ( біля спортивної площадки) Верховинського району
Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення ПКД) – 894,4 тис.грн.
 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Чорний
Черемош по вул. І .Франка в селищі Верховина Верховинського району (в т.ч.
виготовлення ПКД) ( перша черга) – 12000,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд
на річці Чорний
Черемош на території Зеленської сільської ради с. Явірник ( біля
господарства Дзюбака О.)Верховинського району Івано-Франківської області (в
т.ч.виготовлення ПКД) – 1498,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд
на річці Чорний
Черемош
на території Зеленської сільської радив с. Зелене присілок
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Подороватий ( біля господарства Янушевської Л.Д.)Верховинського району
Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення ПКД) – 1458,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд
на річці Чорний
Черемош на території Зеленської сільської ради в селі Топільче присілок
Топільче -1 (біля господарства Романюка В. О.) Верховинського району ІваноФранківської області (в т.ч. виготовлення ПКД) – 1498,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд
на річці Чорний
Черемош на території Зеленської сільської ради в селі Топільче присілок
Топільче -1 (біля господарства Мігащука) Верховинського району ІваноФранківської області (в т.ч. виготовлення ПКД) – 1498,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд
на річці Чорний
Черемош на території Зеленської сільської ради в селі Зелене присілок Валило
(біля господарства
Мартищука І.В.) Верховинського району ІваноФранківської області (в т.ч. виготовлення ПКД) – 1498,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд
на річці Чорний
Черемош на території Зеленської сільської ради в селі Зелене присілок Завій
Верховинського району Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення ПКД)
– 1498,0 тис.грн.
 Нове будівництво
берегозакріплюючих споруд
на потічку
Жаб’євський потік присілок Жаб’євський потік (в т.ч. виготовлення ПКД) –
430,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Чорний
Черемош в селищі Верховина вздовж вулиць Стуса та Витвицького (в т.ч.
виготовлення ПКД) – 15000,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Біла Річка в с.
Стебні (біля каплички) Верховинського району Івано-Франківської області (в
т.ч. виготовлення ПКД) – 2862,425 тис.грн.
 Нове будівництво бере закріплюючих споруд на р. Білий Черемош в с.
Біла Річка (біля садиби Савчук П.) Гринявської сільської ради Верховинського
району ( в т.ч. виготовлення ПКД) – 1495,0 тис.грн.
 Нове будівництво березакріплюючих споруд на р. Білий Черемош в с.
Біла Річка ур. Плац (біля господарства Рильчука Ю.) Гринявської сільської
ради Верховинського району ( в т.ч. виготовлення ПКД) – 1491,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Білий Черемош
в с. Голошино присілок Улупки Верховинського району Івано-Франківської
області (в т.ч. виготовлення ПКД) – 1495,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Білий Черемош
в с. Голошино присілок Тарночки – 292,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Білий Черемош
в с.Стебні (біля Танасіївського підйому) Верховинського району ІваноФранківської області (в т.ч. виготовлення ПКД) – 3864,791 тис.грн.
 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Білий Черемош
в с. Стебні ( біля пішохідного містка) Верховинського району ІваноФранківської області (в т.ч. виготовлення ПКД) – 1467,131 тис.грн.
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 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Білий Черемош
в с. Стебні ( біля лісництва) Верховинського району Івано-Франківської
області (в т.ч. виготовлення ПКД) – 2187,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Річка в
с.Красноїлля присілок Рибарівський ( в т.ч. виготовлення ПКД) – 519,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Грамотне в
селі Грамотне присілок Центр Верховинського району ( в т.ч. виготовлення
ПКД)- 1100,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Білий Черемош
в с. Голошино (біля господарства Шикман) Верховинського району ІваноФранківської області (в т.ч. виготовлення ПКД) – 1491,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Білий Черемош
в селі Голошино ур.Солотвино (біля господарства Пантели П.) Верховинського
району Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення ПКД) – 1498,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Білий Черемош
в с. Голошино ур. Тарночки (біля господарства Пецей В.В.) Верховинського
району Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення ПКД) – 1493,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Білий Черемош
в с. Голошино ур. Тарночки (біля господарства Дмитроняк Н.Д.
Верховинського району Івано-Франківської області ( в т.ч. виготовлення ПКД)
– 1489,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Чорний
Черемош в с. Бистрець (Довгі толоки) Верховинського району ІваноФранківської області) – 1462,676 тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих, протизсувних споруд на
участку Рикалівка в селі Замагора Верховинського району -1413,919 тис.грн.
 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Чорний
Черемош в центрі села Красник Верховинського району – 346,996 тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Чорна річка в
селі Красноїлля присілок Плай Верховинського району (в т.ч. виготовлення
ПКД);
 Добудова дамби на річці Чорний Черемош в селі Вигода вул.
Набережна Красноїлівської с/р.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Біла річка в
селі Красноїлля присілок Дубівський Верховинського району об’єкт №1, №2 (
в т.ч. виготовлення ПКД);
Додатки:
Пріоритетні завдання щодо соціально-економічного розвитку територій у 2018
році.
Основні показники економічного і соціального розвитку району на 2018 рік.
Керівник апарату районної
державної адміністрації

Василь Бровчук
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Додаток 1
5 пріоритетних завдань
керівництва Верховинської райдержадміністрації
щодо соціально-економічного розвитку території
у 2018 році
1. Нове будівництво Народного дому в смт. Верховина
фінансування – державний (обласний) бюджет – 51195,515 тис.грн.).

(джерела

2. Рекультивація полігону ТПВ в с. Бережниця Верховинського району
( джерела фінансування – всього – 12172,262 тис.грн., з них – державний
бюджет -8000,0 тис.грн., обласний бюджет – 4172,262 тис.грн.).
3. Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод в селищі
Верховина
(вул. Стуса) (нове будівництво) ( джерела фінансування –
державний бюджет (обласний) – 4114,768 тис.грн., спів фінансування (місцевий
бюджет) – 457,196 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) –
26545,073 тис.грн.,спів фінансування ( місцевий бюджет) -2949,5 тис.грн.).
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Додаток 1
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Верховинського району

очікув.

2018 р.,
прогноз

2018 р.,
прогноз,
до 2017 р.,
очікув.

22320,5

29760,7

33088,0

111,2

867,6

730,2

969,4

1074,3

110,8

112,7

113,5

112,2

111,2

х

2016 р.,

9 міс.

2017 р.

звіт

2017 р.

тис. грн.

26521,7

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у
розрахунку на одну особу

грн.

Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованої промислової
продукції, відсотків до відповідного періоду минулого року

%

Один.
виміру

Показники

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), всього

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Фінансовий результат до оподаткування (сальдо) по всій сукупності
підприємств, крім банків та бюджетних установ (у фактичних цінах,
всього)

тис. грн.

-123,9

х

-90,0

+90,0

х

Фінансовий результат підприємств, які одержали прибуток

тис. грн.

5116,8

х

5120,0

5170,0

101,0

Фінансовий результат підприємств, які одержали збиток

тис. грн.

5240,7

х

5210,0

5080,0

97,0

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)
 доходи загального фонду (без трансфертів)

тис. грн.

35297,8

х

40384,1

46037,9

114,0

тис. грн.

29834,9

х

37576,4

42837,1

114,0

 доходи спеціального фонду

тис. грн.

5462,9

х

2807,7

3200,8

114,0

у тому числі: обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів

тис. грн.

2444,2

х

100,3

1230,3

1226,6

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на
одиницю населення

тис. грн.

1308,3

х

1447,5

1650,1

114,0

%

6,7

х

0,2

2,7

х

Капітальні видатки місцевих бюджетів у розрахунку на одну
особу

тис. грн.

620,7

х

1406,4

1603,3

114,0

Видатки місцевих бюджетів, всього

тис. грн.

293826,9

х

375577,1

428157,9

114,0

у тому числі за рахунок трансфертів з державного бюджету

тис. грн.

252402,1

х

259380,8

295694,1

114,0

Надходження податків і зборів до державного бюджету

тис. грн.

24022,4

25663,4

33163,4

33820,0

101,9

Надходження коштів від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄВ на ЗОДСС)

тис. грн.

41080,6

42125,5

56167,3

56800,0

101,1

Заборгованість зі сплати ЄВ на ЗОДСС (на кінець звітного
періоду)

тис. грн.

416,03

978,7

970,0

850,0

87,6

%

118,22

235,25

233,16

87,63

х

Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у загальному
обсязі місцевих бюджетів

Темп зростання (зменшення) заборгованості зі сплати ЄВ на
ЗОДСС (до початку року)
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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.

1429,4

2325,77

2310,0

2250,0

97,4

 до державного бюджету

тис. грн.

497,03

789,78

780,0

760,0

97,4

 до місцевих бюджетів

тис. грн.

932,34

1535,99

1530,0

1490,0

97,4

161,61

97,4

х

У тому числі:

Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими
зобов’язаннями платників податків без урахування податкового
102,33
162,71
боргу платників податків, які перебувають у процедурах
%
банкрутства або щодо яких судом прийнято рішення про
зупинення провадження у справі, відсотків до початку року
ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб)
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у
розрахунку на одну особу
Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту

тис. грн.

48908,7

39700,0

60908,0

70420,0

115,6

грн.

1598,3

1293,2

1983,9

2286,4

115,2

%

95,1

110,5

110,0

105,0

х

РОЗВИТОК СЕРЕДНЬОГО ТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Кількість суб’єктів середнього та малого підприємництва у
розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення
Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) суб’єктів
середнього та малого підприємництва у загальному обсязі реалі37

одиниць

374

х

306

324

105,9

%

100

х

100

100

х

очікув.

2018 р.,
прогноз

2018 р.,
прогноз,
до 2017 р.,
очікув.

х

2,4

2,45

102,1

37

х

37

37

100,0

47,4

х

48,2

49,6

х

Один.
виміру

2016 р.,

9 міс.

2017 р.

звіт

2017 р.

Кількість зайнятих працівників у середньому та малому
підприємництві

тис. осіб

2,4

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб
наявного населення

одиниць

Показники

зованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання

Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малих
підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів,
послуг) суб’єктами господарювання

%

Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах

тис. осіб

0,4

х

0,4

0,41

102,5

Фінансовий результат до оподаткування малих підприємств,
всього

тис. грн.

-4500,9

х

-4460

-4410

98,9

АГРОПРОМИСЛОВИЙ РОЗВИТОК
Продукція сільського господарства у сільськогосподарських
підприємствах (у постійних цінах 2010 року)

млн. грн.

0,7

0,6

0,7

0,7

100,0

Продукція сільського господарства у сільськогосподарських
підприємствах у розрахунку на одну особу

грн.

24

21

24

24

100,0

103,1

85,7

100,0

100,0

х

Індекс сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських
підприємствах, відсотків до попереднього року
38

%

очікув.

2018 р.,
прогноз

2018 р.,
прогноз,
до 2017 р.,
очікув.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

млн. грн.

0,7

0,6

0,7

0,7

100,0

%

103,1

85,7

100,0

100,0

х

Один.
виміру

2016 р.,

9 міс.

2017 р.

звіт

2017 р.

Обсяг продукції рослинництва у сільськогосподарських
підприємствах

млн. грн.

-

Індекс продукції рослинництва у сільськогосподарських
підприємствах, відс. до попереднього року

%

Обсяг продукції тваринництва у сільськогосподарських
підприємствах
Індекс продукції тваринництва у сільськогосподарських
підприємствах, відс. до попереднього року

Показники

ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел
фінансування

тис. грн.

42976

27380

32100

33400

104,0

грн.

1404,4

891,9

1045,6

1084,4

103,7

Обсяг прямих іноземних інвестицій наростаючим підсумком з
початку інвестування

тис. дол.
США

3047,4

1280,5

1300,5

1330,0

102,3

Обсяг прямих іноземних інвестицій на кінець звітного періоду,
відсотків до початку року

%

98,9

42,0

42,7

102,3

х

Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного
бюджету) у розрахунку на одну особу

39

Показники

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу

Обсяг експорту товарів, всього
Темп зростання (зменшення) експорту товарів, відсотків до
відповідного періоду попереднього року
Експорт товарів у розрахунку на одну особу
Обсяг імпорту товарів, всього
Темп зростання (зменшення) імпорту товарів, відсотків до
відповідного періоду попереднього року

очікув.

2018 р.,
прогноз

2018 р.,
прогноз,
до 2017 р.,
очікув.

41,7

42,4

43,2

101,9

3854,9

2701,7

3020,6

3080,0

102,0

%

249,3

88,4

78,4

102,0

х

дол.
США

126,0

88,0

98,4

100,0

101,6

тис. дол.
США

785,7

х

790,0

800,0

101,3

%

356,8

х

100,5

101,3

х

Один.
виміру

2016 р.,

9 міс.

2017 р.

звіт

2017 р.

дол.
США

99,6

тис. дол.
США

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Обсяг виконаних будівельних робіт, всього
Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу,
всього
Індекс будівельної продукції, відсотків до попереднього року
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тис. грн.

х

х

х

1827,0

х

грн.

х

х

х

59,3

х

%

х

х

х

х

х

очікув.

2018 р.,
прогноз

2018 р.,
прогноз,
до 2017 р.,
очікув.

4,9

6,9

7,1

102,9

-

-

-

-

-

к-сть/
місць

-

-

-

-

-

 лікарні

к-сть/
ліжок

-

-

-

-

-

 клуби та будинки культури

к-сть/
місць

-

-

-

-

-

102,4

122,1

101,5

102,9

х

2209,2

1592,5

2247,5

2305,2

102,6

25,4

25,6

100,8

Один.
виміру

2016 р.,

9 міс.

2017 р.

звіт

2017 р.

 загальна площа житла

тис. кв. м

6,8

 загальноосвітні навчальні заклади

к-сть/ уч.
місць

 дитячі дошкільні заклади

Показники

Введення в експлуатацію об`єктів соціальної сфери за рахунок
усіх джерел фінансування:

Темп зростання (зменшення) обсягу прийняття в експлуатацію
житла, відсотків до відповідного періоду минулого року

%
м2

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на
10 тис. населення, м2 загальної площі

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Забезпеченість населення житлом, м2 загальної площі в
середньому на одну особу

25,3

НАСЕЛЕННЯ ТА РИНОК ПРАЦІ
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х

очікув.

2018 р.,
прогноз

2018 р.,
прогноз,
до 2017 р.,
очікув.

30,7

30,7

30,8

100,3

х

-

170

х

х

грн.

3605

5471

5500

6380

116,0

%

126,1

151,8

152,6

116,0

х

тис. грн.

0

0

0

0

х

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),
всього

тис. грн.

0

0

0

0

х

грн.

1738,52

2118,2

2122,0

2291,0

108,0

Кількість осіб, застрахованих в системі ЗОДСС (на кінець
звітного періоду)

тис. осіб

7,44

7,46

7,46

7,47

101,1

Темп росту кількості застрахованих осіб (до початку року)

%

99,2

-

100,2

101,1

х

Показники

Середньорічна чисельність наявного населення
Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце
(вакансію)

Один.
виміру

2016 р.,

9 міс.

2017 р.

звіт

2017 р.

тис. осіб

30,6

осіб

ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника
Темп росту середньомісячної заробітної плати штатних
працівників, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Заборгованість із виплати заробітної плати (на 1число місяця,
наступного за звітним періодом), всього

Середній розмір пенсійних виплат (на кінець звітного періоду)
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Один.
виміру

Показники

очікув.

2018 р.,
прогноз

2018 р.,
прогноз,
до 2017 р.,
очікув.

х

35

38

108,6

2016 р.,

9 міс.

2017 р.

звіт

2017 р.

33

ОСВІТА
Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами

%
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
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення у розрахунку на одну особу

кг

Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

%
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0,227

0,2

0,2

0,2

100,0

100,4

х

88,1

100,0

х

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Сімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 22 січня 2018 року
селище Верховина
Про затвердження районних програм

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України та інших нормативних актів,
районна рада
вирішила:
1. Затвердити районні програми, які будуть фінансуватись у 2018 році згідно
додатку 1.
2. Затвердити районні програми без фінансування на 2018 рік згідно
додатку2.
3. Відмінити районні програми згідно додатку 3.
4. Замовникам районних програм подавати проекти програм на 2019 рік для
розгляду в постійних комісіях районної ради до 01 листопада 2018 року.
5. Заходи з реалізації районних програм висвітлювати на офіційних сайтах
головних розпорядників коштів, ЗМІ.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету, фінансів і податків (О.Сапріянчук).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк
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Додаток 1 до рішення
районної ради
від 22 січня 2018 року
Перелік програм, які будуть фінансуватись у 2018 році

№

Розробник та
виконавець
програми

Назва проекту програми

1.

Програма розвитку освіти Верховинщини на 2017- Відділ освіти РДА
2023 роки на 2018 рік.

2.

Районна програма підвищення ефективності
системи держав-ного управління та надання
адміністративних послуг у Верховинському районі
на 2018 рік.

РДА

3.

Програма інформаційно-аналітичної роботи в
інтересах
органів
державної
влади
та
управління, протидії проявам терорис-тичного
характеру, організованій злочинній діяльності і
корупції на тери-торії Верховинського району на
2018 рік.

РДА,
РВ УСБУ

4.

Цільова
програма
фінансування
мобілізаційних заходів
та
територіальної
оборони у Верховинському районі на 2018 рік

РДА, Верховинський
РВК

5.

Районна
програма приписки,
призову
на
строкову військову службу та прийняття на
військову службу за контрактом на 2018 рік

РДА, Верховинський
РВК

6.

Районна цільова програма соціального захисту
і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, захисту і підтримки їх
житлових
прав,
попередження
дитячої
бездоглядності і безпритульності на 2017-2020
роки на 2018 рік.

Служба у справах
дітей РДА

7.

Районна програма соціального захисту населення Управління праці та
соціального захисту
Верховинського району на 2018 рік.
населення РДА

8.

Комплексна цільова соціальна програма надання
громадянам району соціальної підтримки за
принципом «Єдиного вікна» та виїзної роботи
45

Управління праці та
соціального захисту

Примітка

«Мобільного соціального офісу» на 2018 рік.

населення РДА

9.

Районна
програма
«Проведення навчальнотренувальних зборів і змагань на 2018 рік».

Сектор молоді та
спорту РДА

10.

Районна цільова соціальна програма «Молодь
Верховинщини» на 2016-2020.

Сектор молоді та
спорту РДА

11.

Комплексна
програма
соціальної підтримки
інвалідів зору та соціально незахищених верств
населення у Верховинському районі на 2018 рік.

РДА,
Територіальний центр
соціального
обслуговування
(надання соцпослуг)

12.

Районна програма підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі та поліпшення
житлово-побутових умов сільського населення
«Власний дім» на 2017-2021 роки на 2018 рік.

РДА

13.

Комплексна
програма розвитку
агропромислового комплексу та сільських
територій Верховинського району на 2016-2020
роки на 2018 рік.

Відділ
агропромислового
розвитку РДА

14.

Програма розвитку туризму в районі на 2013-2020
роки на 2018 рік.

РДА

15.

Програма сприяння соціальному становленню
та всебічному
розвитку
сімей
та
молоді Верховинського
району, адаптація
учасників бойових дій після повернення з фронту
до мирного життя, підтримки їхніх родин,
особливо дітей, організації відпочинку на 2018
рік.

РДА,

16.

Комплексна
програма забезпечення
правопорядку, боротьби із злочинністю і
корупцією, захисту прав і свобод громадян на
2018 рік.
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Верховинський
РЦСССДМ

РДА
Верховинське
відділення поліції
Косівського відділу
ГУНП в області

17.

Програма організаційних заходів та співпраці з
підприємствами,
установами,
організаціями
району щодо охорони державного кордону.

РДА

18.

Програма запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій та підвищення рівня готовності аварійнорятувальної служби Верховинського району до дій
за призначенням на 2018 рік

РДА,

19.

20.

Програма оптимізації процесів оподаткування та
збільшення надходжень до місцевого бюджету
Верховинського району на 2018-2020 роки

Верховинський
районний відділ
управління ДСНС в
Івано-Франківській
області
РДА,
відділ ОДПІ у
Верховинському
районі

Програма вдосконалення казначейського

РДА,

обслуговування місцевих бюджетів за доходами
та видатками на 2018 рік

УДК у
Верховинському
районі

21.

Програма розвитку місцевого самоврядування у Районна рада
Верховинському районі на 2017-2021 роки

22.

Районна програма «Нагороди та відзнаки» Районна рада
районної ради на 2017-2019 роки» на 2018 рік

23.

Районна програма «Фонд районної ради на Районна рада
виконання депутатських повноважень на 20172021 роки» на 2018 рік

24.

Програма
соціально-економічного
сільських населених пунктів району

25.

Програма «Верховинська районна літературно- Районна рада
мистецька премія з розвитку та популяризації
Гуцульщини ім. Дмитра Ватаманюка на 2018 рік

розвитку РДА
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26.

Програма «Журналістська премія» на 2018 рік

Районна рада

27.

Районна програма «Підтримки засобів масової Районне
радіомовлення
інформації району на 2018 рік.
районна рада

28.

Комплексна програма «Збереження і розвитку Районна рада
самобутньої
етнокультури
та
духовності
Гуцульщини» на 2018 рік

29.

Районна
цільова
Програма Районна рада
підтримки книговидання у районі на 2018 рік.

30.

Районна програма підтримки учасників бойових Районна рада
дій, їх сімей, 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 а в антитерористичній операції в районах
її проведення, воїнів ОУН-УПА та учасників
бойових дій на території інших держав на 2017 рік

31.

Районна програма з питань надання одноразових Районна рада
грошових допомог громадянам, які проживають
у Верховинському районі

32.

Комплексна програма інвестиційної діяльності та Районна рада
управління
комунальним
майном
Верховинського району на 2018 рік

33

Програма
протидії
захворювання РДА,
Центральна
на туберкульоз у районі на 2018 рік.
районна лікарня

34

Районна програма «Цукровий діабет» на 2018 рік.

35

Районна цільова соціальна програма протидії ВІЛ- РДА,
Центральна
інфекції/СНІДу в районі на 2018 рік.
районна лікарня

36

Програма
розвитку
малого
та Відділ економічного
середнього підприємництва у
Верховинському розвитку і торгівлі
районі на 2017-2018 роки на 2018 рік.
РДА

РДА,
Центральна
районна лікарня

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Роман Ванівський
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Додаток 2 до рішення
районної ради
від 22 січня 2018 року

Перелік програм, які затверджуються без фінансування на 2018 рік

№

Розробник
виконавець
програми

Назва проекту програми

та

1.

Комплексна
цільова
соціальна
програма Сектор з питань
розвитку цивільного захисту Верховинського
цив. захисту РДА
району 2017-2020 роки на 2018 рік.

2.

Районна цільова програма «Питна вода» на 2012- Відділ
ЖКГ
2020 роки на 2018 рік.
будівництва РДА

та

3.

Районна
Програма
з енергозбереження для Відділ
ЖКГ
населення на 2017-2018 роки на 2018 рік.
будівництва РДА

та

4.

Районна програма будівництва, реконструкції та Відділ
ЖКГ
модернізації об’єктів дорожньо-транспортної будівництва РДА
інфраструктури Верховинського району до 2020
року на 2018 рік.

та

5.

Районна
цільова
Програма
розвитку Відділ
ЖКГ
молодіжного житлового будівництва в районі на будівництва РДА
2018-2022 роки.

та

6.

Районна
цільова
Програма зовнішнього Відділ
ЖКГ
освітлення селища та сільських населених пунктів будівництва РДА
району на 2016-2020 роки на 2018 рік.

та
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Примітка

7.

Програма містобудівного кадастру
Верховинського району на 2017-2021 роки заходи
на 2018 рік.

Відділ містобудування
та архітектури РДА

8.

Комплексна
програма
забезпечення Відділ містобудування
містобудівною документацією Верховинського та архітектури РДА
району на 2014-2018 роки заходи на 2018 рік.

9.

Районна програма відшкодування, компенсації за Управління праці та
перевезення пільгових категорій громадян на соціального захисту
приміських маршрутах загального користування населення РДА
автомобільним транспортом та за надані послуги
зв’язку у Верховинському районі на 2018 рік

10.

Районна
цільова
програма Репродуктивне РДА,
Центральна
здоров’я населення Верховинського району на районна лікарня
2018 рік.

11.

Районна цільова програма Розвитку первинно РДА,
Центральна
медико-санітарної допомоги на засадах сімейної районна лікарня
медицини на 2018 рік.

12

Районна
цільова
програма Репродуктивне РДА,
Центральна
здоров’я населення Верховинського району на районна лікарня
2018 рік.

13

Районна цільова програма «Запобігання та РДА,
Центральна
лікування серцево-судинних і судинно-мозкових районна лікарня
захворювань на 2018 рік».

14

Програма покращення діагностики, лікування РДА,
Центральна
та профілактики злоякісних новоутворів на 2018 районна лікарня
рік.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Роман Ванівський
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Додаток 3 до рішення
районної ради
від 22 січня 2018 року

Перелік районних програм, які відміняються у 2018 році

№

Назва програми,

Розробник та
виконавець
програми

Примітка

які попередньо затверджені
1.

Програма міжнародного співробітництва та
європейської інтеграції на 2017-2021 роки

Районна рада

Об’єднано з
Програмою розвитку
місцевого
самоврядування

2.

Районна програма «Збереження культури і побуту
гуцулів» на 2016 – 2020 роки.

Районна рада

Об’єднано з
Програмою «Духовне
життя»

3.

Програма розвитку інвестиційної діяльності у
Верховинському районі на 2013-2020 роки.

4.

Районна комплексна програма розвитку футболу у
Верховинському районі на 2015-2020 роки.

5

Районна цільова програма підтримки
книговидання в районі на 2016-2020 роки на 2018
рік

Відділ економічного Розроблено програму
розвитку і торгівлі
районною радою
РДА
РДА, сектор молоді і
спорту РДА

Об’єднано з
Програмою
«Проведення навчаль
но-тренувальних
зборів і змагань на
2018 рік».

РДА, відділ з питань Розроблено програму
гуманітарної політики
районною радою
та інформаційноаналітичної роботи

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Роман Ванівський
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УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Сімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 22 січня 2018 року
селище Верховина
Про районний бюджет на 2018 рік
Керуючись статтею 77 Бюджетного кодексу України, статтею 43
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", проектом Закону
України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", районна рада
вирішила:
1. Визначити на 2018 рік:
- доходи районного бюджету в сумі 355244,5 тис. гривень, в тому числі
доходи загального фонду районного бюджету – 353176,0 тис. гривень,
доходи спеціального фонду районного бюджету – 2068,5 тис. гривень в тому
числі бюджет розвитку – 328,5 тис. гривень, згідно з додатком 1 до цього
рішення;
- видатки районного бюджету в сумі 355229,5 тис. гривень, в тому
числі видатки загального фонду районного бюджету –353161,0 тис. гривень,
видатки спеціального фонду районного бюджету – 2068,5 тис. гривень, згідно
з додатком 3 до цього рішення;
- повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету в сумі
184,0 тис. гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;
- надання кредитів з районного бюджету в сумі 199,0 тис. гривень із
спеціального фонду районного бюджету згідно з додатком 4 до цього
рішення;
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
районного бюджету на 2018 рік, в тому числі по загальному фонду –353161,0
тис. гривень та спеціальному фонду – 2068,5 тис. гривень за головними
розпорядниками коштів (додаток 3).
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного
бюджету в сумі 40,0 тис. гривень.
4. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету в сумі
200,0 тис. гривень.
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Районній державній адміністрації спільно з районною радою виділяти
кошти з резервного фонду районного бюджету на здійснення заходів згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 року № 415 «Про
затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету», а в
обсягах більше 10,0 тис. гривень – після погодження з постійною комісією
районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, крім заходів,
пов’язаних з обороноздатністю держави.
5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду
районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
забезпечення інвалідів технічними та іншими засовами реабілітації,
виробами медичного призначення для індивідуального користування;
заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за
рахунок коштів резервного фонду районного бюджету;
оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів
культури.
6. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на
реалізацію місцевих (регіональних) програм на загальну суму 4202,6 тис.
гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.
7. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 6
до цього рішення :
інші субвенції із загального фонду обласного бюджету на виконання
Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано - Франківській області
на 2016-2020 роки - 1280,3 тис. гривень;
- інші субвенції із спеціального фонду обласного бюджету на виконання
Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано - Франківській області
на 2016-2020 роки - 300,0 тис. гривень;
- субвенції з районного бюджету на виконання Програми соціальноекономічного
розвитку сільських населених пунктів
району
(співфінансування програм та проектів розвитку місцевого самоврядування)
– 109,0 тис.гривень.
8. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в
першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України
умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення
розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання,
водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються
бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у
натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів
відповідних бюджетних асигнувань.
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9. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету на
2018 рік належать надходження, визначені статтями 64, 66 Бюджетного
кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного та
обласного бюджетів районному бюджету, та субвенції, що передаються з
інших місцевих бюджетів. Установити, що частина чистого прибутку
(доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань (засновником
яких є районна рада), що вилучається до бюджету, зараховується до
районного бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансовогосподарської діяльності у 2017 році та наростаючим підсумком
щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2018 році у строки,
встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.
10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду
районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені
статтею 69-1 Бюджетного кодексу України, офіційні трансферти, що
передаються з інших бюджетів.
Джерелами формування у частині фінансування
є кошти, які
передаються з іншої частини бюджету.
Джерелами формування у частині кредитування є повернення кредитів
наданих на будівництво (реконструкцію) житла індивідуальним сільським
забудовникам та для підтримки малого і середнього підприємництва.
11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати
право фінансовому управлінню районної державної адміністрації
(В.Ватаманюк) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України позики на покриття тимчасових касових розривів районного
бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду,
в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного
казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за
користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця
поточного бюджетного періоду.
12. Надати право районній державній адміністрації (О.Лютий) за
погодженням з районною радою (І. Шкіндюк) та відповідно до рішення
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і податків
(О.Сапріянчук) у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів
та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з
державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та
додаткових дотацій між місцевими бюджетами з подальшим затвердженням
на сесії районної ради.
Уповноважити голову районної ради І.Шкіндюка у випадках,
передбачених першим абзацом цього пункту, укладати договори про
міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.
13. Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації
(В.Ватаманюк) за погодженням з постійною комісією районної ради з питань
бюджету, фінансів і податків (О.Сапріянчук) при внесенні змін та доповнень
до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї
доходи, видатки і фінансування районного бюджету з подальшим
затвердженням на сесії районної ради.
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14. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації
( В. Ватаманюк) після затвердження місцевих бюджетів на 2018 рік провести
їх аналіз, зокрема щодо забезпеченості в повному обсязі потреби в
асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до
встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру
мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за продукти
харчування, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, за
енергоносії, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи
будь - якої простроченої заборгованості із зазначених видатків, та подати
його районній раді до 01.04.2018 року .
15. Районній державній адміністрації щоквартально подавати
інформацію районній раді про виконання районного бюджету у 2018 році
за доходами і видатками.
16. Додатки 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
17. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів і податків (О. Сапріянчук).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк
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У К Р А ЇН А
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Сімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 22 січня 2018 року
селище Верховина
Про внесення змін до
районного бюджету
на 2018 рік
Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтею 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням
районної ради від 22.01.2018 р. «Про «Про районний бюджет на 2018 рік» та
враховуючи рішення постійної комісії районної ради з питань бюджету,
фінансів і податків від 18.01.2018р. № 77районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів, що склався станом
на 01.01.2018 року по загальному фонду районного бюджету в сумі 1720000
гривень головним розпорядникам коштів районного бюджету:
1.1районній раді– 1017000 гривень на реалізацію заходів Комплексної
програми інвестиційної діяльності та управління комунальним майном
Верховинського району;
1.2 районній державній адміністрації – 574000 гривень, з них: за
КПКВКМБ 0213121 КЕКВ 3110 – 99000 гривень на придбання
твердопаливного котла для РЦСССДМ, передавши зазначені призначення до
спеціального фонду (бюджету розвитку) районного бюджету та за
КПКВКМБ 0219800 КЕКВ 2620 - 475000 гривень на реалізацію заходів
наступних програм:
Комплексна цільова соціальна програма надання громадянам району
соціальної підтримки за принципом "Єдиного вікна" та виїзної роботи
"Мобільного соціального офісу" – 30000 гривень;
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Програма організаційних заходів та співпраці з підприємствами,
установами, організаціями району щодо охорони державного кордону –
20000 гривень;
Програма інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів
державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру,
організованій злочинній діяльності і корупції на території Верховинського
району – 20000 гривень;
Програма підвищення ефективності системи державного управління та
надання адміністративних послуг у Верховинському районі – 300000
гривень;
Програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та
підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби Верховинського
району до дій за призначенням – 50000 гривень;
Комплексна програма забезпечення правопорядку, боротьби із
злочинністю і корупцією, захисту прав і свобод громадян– 35000 гривень;
Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення
надходжень до місцевого бюджету Верховинського району – 10000 гривень;
Програма вдосконалення казначейського обслуговування місцевих
бюджетів за доходами та видатками – 10000 гривень.
1.3 відділу освіти за КПКВКМБ 0611020 КЕКВ 3110 на придбання
мультимедійної дошки для КрасноїльськоїЗОШ І-ІІІ ступенів- 30000 гривень.
1.4фінансовому управлінню райдержадміністрації–99000 гривень на
реалізацію заходів Програми соціально-економічного розвитку сільських
населених пунктів району, з яких:
- Голівському сільському бюджету – 30000 гривень для проведення
співфінансування проекту розвитку місцевого самоврядування "Екологічно
чисті продукти - запорука здоров'я людини»;
- Криворівнянському сільському бюджету – 69000 гривень для придбання
озвучення для будинку культури с. Криворівня;
2. 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.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету і фінансів (О. Сапріянчук).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк
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УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Сімнадцята сесія)
РІШЕННЯ

від 22 січня 2018 року
селище Верховина

Про організацію харчування учнів
пільгових категорій у 2018 році

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України від 24.12.2015 року № 911-VІІІ «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації фінансового
стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики»,
пункту 11 «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення» статей 17, 18, 21 постанови Кабінету Міністрів України від
22.11.2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування у
загальноосвітніх навчальних закладах», постанови Кабінету Міністрів
України від 04.06.2003 року №850 «Про внесення змін до пункту 1
постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 року № 856 та
постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 року № 896 «Про
затвердження порядку виявлення сімей (осіб, які перебувають у складних
життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення
соціального супроводу таких сімей (осіб)», розглянувши лист районної
державної адміністрації від 11.01.2018 року № 39/02-27/09 щодо організації
харчування дітей пільгових категорій, враховуючи пропозиції постійних
комісій районної ради з питань бюджету, фінансів і податків та з
гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики, спорту,
національного і духовного розвитку та засобів масової інформації, районна
рада
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вирішила :

1. Надати дозвіл відділу освіти районної державної адміністрації
(В. Гуцуляк) впродовж 2018 року в межах кошторисних призначень
звільняти від оплати за харчування дітей пільгових категорій
загальноосвітніх навчальних закладів, відповідно до поданих документів:
- на 100 відсотків – дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей з особливими освітніми потребами (інвалідів), дітей, батьки
яких – учасники АТО та учасники бойових дій, дітей східних областей
України, дітей, батьки яких були учасниками ЧАЕС. Дітей, які проживають у
складних життєвих обставинах, навчаються у загальноосвітніх навчальних
закладах району,
Верховинській загальноосвітній школі-інтернат І-ІІІ
ступенів або проживають у пришкільних інтернатах (знаходяться під
супроводом у Верховинському районному центрі соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді/ за рішенням педагогічної ради навчальних закладів.
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації
(В. Ватаманюк) забезпечити фінансування для організації харчування дітей
вищевказаної категорії, згідно кошторисних призначень.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради
з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної
політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової
інформації (О.Чубатько).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк
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УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Сімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 22 січня 2018 року
селище Верховина
Про встановлення надбавок до
посадового окладу, виплату
допомоги, преміювання
голови та заступника голови
районної ради на 2018 рік
Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування», пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України №268 від
09.03.2006 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів», районна рада
вирішила:
1. Установити голові та заступнику голови Верховинської районної ради
на 2018 бюджетний рік надбавку за високі досягнення в праці у розмірі до 50
відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років
у межах видатків, затверджених на оплату праці.
2. Преміювання голові та заступнику голови Верховинської районної
ради виплачувати в розмірі, який встановлюється для працівників
виконавчого апарату районної ради у межах видатків, затверджених на
оплату праці.
3. Щорічно надавати голові та заступнику голови Верховинської районної
ради матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та
допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не
перевищує його середньомісячної заробітної плати у межах видатків,
затверджених на оплату праці.
4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
Голова районної ради
Іван Шкіндюк
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УКРАЇНА

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Сімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 22 січня 2018 року
селище Верховина
Про присвоєння почесного звання
«Майстер народної творчості
«Верховинщини»
Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, керуючись рішенням Верховинської районної ради від 24.11.2016
року «Про затвердження положення про присвоєння почесного звання
«Майстер народної творчості «Верховинщини» та розглянувши лист-подання
правління Осередку народних майстрів Верховинщини», враховуючи
рекомендації постійної комісії районної ради з гуманітарних питань: освіти,
культури, молодіжної політики, спорту, національного і духовного розвитку
та засобів масової інформації (О.Чубатько), районна рада
вирішила:
1.
Присвоїти почесне звання «Майстер народної творчості
«Верховинщини»:
Миронюку Івану Івановичу – за особистий внесок у розвиток
народного та декоративно-прикладного мистецтва Верховинщини, художня
обробка шкіри (с.Красноїлля);
Максим’юку Миколі Миколайовичу - за особистий внесок у
розвиток народного та декоративно-прикладного мистецтва Верховинщини,
художник-живописець (с.Верхній Ясенів);
Романюку Василю Онуфрійовичу - за особистий внесок у
розвиток народного та декоративно-прикладного мистецтва Верховинщини,
різьба, випалювання (с.Зелене);
2.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І.Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк
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УКРАЇНА

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Сімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 22 січня 2018 року
селище Верховина

Про підтримку рішення Коломийської
районної ради від 21.12.2017 року
№407-XVIII/17 «Про звернення районної
ради»

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” районна рада
вирішила:
1. Підтримати рішення Коломийської районної ради від 21.12.2017
року №407-XVIII/17 «Про звернення районної ради» щодо недостатнього
забезпечення фінансовими ресурсами (додається).
2. Надіслати дане рішення Прем’єр Міністру України В.Гройсману,
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу, голові Івано-Франківської
обласної державної адміністрації О.Гончаруку, Коломийській районній раді.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І.Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк
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УКРАЇНА

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Сімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 22 січня 2018 року
селище Верховина
Про підтримку рішення Коломийської
районної ради від 21.12.2017 року
№406-XVIII/17 «Про звернення районної
ради»

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” районна рада
вирішила:
1. Підтримати рішення Коломийської районної ради від 21.12.2017
року №406-XVIII/17 «Про звернення районної ради» щодо недопущення
скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення
(додається).
2. Надіслати дане рішення Президенту України Порошенку П.О.,
Голові Верховної Ради України Парубію А.В., Прем’єр Міністру України
Гройсману В.Б., Коломийській районній раді.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І.Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк
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УКРАЇНА

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Сімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 22 січня 2018 року
селище Верховина
Про підтримку рішення Рогатинської
районної ради від 21.12.2017 року
№333-14/2017 «Про звернення Рогатинської
районної Ради щодо вирішення питань
оплати праці працівників поштових відділень»

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” районна рада
вирішила:
1. Підтримати рішення Рогатинської районної ради від 21.12.2017 року
№333-14/2017 «Про звернення Рогатинської районної ради щодо вирішення
питань оплати праці працівників поштових відділень» (додається).
2. Надіслати дане рішення Прем’єр-міністру України Гройсману В.Б.,
міністру інфраструктури України Омеляну В.В., директору публічного
акціонерного товариства «Укрпошта» Смілянському І.Ю., Рогатинській
районній раді.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І.Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк
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У К Р А ЇН А
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Сімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 22 січня 2018 року
селище Верховина
Про звернення районної ради з приводу
припинення розкольницької діяльності
УПЦ МП та створення Єдиної
Помісної Церкви в Україні
Відповідно до частини 7, 8 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та з метою припинення Українською
Православною церквою московського патріархату антиукраїнської
розкольницької діяльності, районна рада
вирішила:
1. Схвалити звернення районної ради до Президента України
Порошенка П.О., голови Верховної Ради України Парубія А.В., Прем’єрміністра України Гройсмана В.Б., голови Служби безпеки України Грицака
В.С., міністра внутрішніх справ України Авакова А.Б., ієрархів Українських
Церков, вірних Української православної церкви московського патріархату
щодо припинення розкольницької антиукраїнської діяльності УПЦ МП та
створення Єдиної Помісної Церкви в Україні (додається).
2. Звернення надіслати Президенту України Порошенку П.О., голові
Верховної Ради України Парубію А.В., Прем’єр-міністру України Гройсману
В.Б., голові Служби безпеки України Грицаку В.С., міністру внутрішніх
справ України Авакову А.Б., ієрархам Українських Церков, вірним
Української православної церкви московського патріархату.
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
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Президенту України Порошенку П.О.
Голові Верховної Ради України Парубію А.В.
Прем’єр-міністру України Гройсману В.Б.
Голові служби безпеки України Грицаку В.С.
Міністру внутрішніх справ України Авакову А.Б.
Ієрархам Українських Церков
Вірним Української Православної церкви
московського патріархату

ЗВЕРНЕННЯ
Православна церква Московського патріархату, яку в майбутньому слід
називати Російською православною церквою в Україні (надалі УПЦ МП),
упродовж усього свого існування на теренах нашої держави виступала
знаряддям зросійщення українського народу, досі залишається провідною
інформаційною силою в гібридній війні, яку веде Російська Федерація проти
України.
Для прикриття антидержавної діяльності структури Російської
православної церкви на теренах України Російська церква присвоїла собі
назву «Українська православна церква». Таке найменування є незаконно
привласненим. Внаслідок цієї умисної маніпуляції Російської православної
церкви мільйони українців зазнають великого ошуканства, оскільки
переконані, що ходять до Української церкви. Ефективні результати
антиукраїнської діяльності та негативного впливу УПЦ МП підтверджуютсья
через нагнітання протистояння серед вірян, розкол українського суспільства
на релігійній основі та в результаті зазначеного – утруднення об’єднання
традиційних українських церков в Єдину Помісну Церкву.
Саме за опосередкованого сприяння структур УПЦ МП в Україні
видається й поширюється багато літератури виразного антиукраїнського
спрямування, де незалежність України від Росії називають «сєпаратізмом
украінскіх шовіністов», а українську мову – «галіційскім нарєчієм,
малопонятним і малороссам, і великороссам».
У власних проповідях священнослужителі Російської православної
церкви забороняють вірянам молитися українською мовою, буцімто
«украінскава язика Бог нє слишит». Саме священнослужителі й ієрархи
Російської православної церкви виявляють особливу нетерпимість до
представників інших релігійних конфесій, провокуючи безконечні конфлікти.
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Загрозливими для української державності в умовах гібридної війни є
факти підтримки УПЦ МП проявів сеператизму в Україні та російської
військової агресії, саме представники цієї церкви із хрестом на грудях і
зброєю в руках благословляють терористів і вбивць на кровопролитну війну,
проте відмовляються хоронити воїнів АТО, які загинули в боротьбі з
окупантами.
Зважаючи на вищевикладене та з метою консолідації українського
народу вимагаємо:
1. Активізувати процеси щодо створення Єдиної Помісної Церкви в
Україні.
2. Міністерству інформаційної політики України всебічно доносити
інформацію суспільству та розкривати сутність антиукраїнської пропаганди,
розкольницької діяльності УПЦ МП.
3. Службі безпеки України вжити невідкладних заходів та перевірити
ймовірну причетність священнослужителів УПЦ МП до співпраці з
Федеральною службою безпеки Російської Федерації та іншими
спецслужбами держави-агресора.
Прийнято на сімнадцятій сесії
Верховинської районної ради
VIІ демократичного скликання
22 січня 2018 року
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УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Сімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 22 січня 2018 року
селище Верховина
Про стан законності, боротьби зі
злочинністю, охорони громадського
порядку та результати діяльності
Верховинського відділу Надвірнянської
місцевої прокуратури на території
Верховинського району у 2017 році
Відповідно до пункту 36 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 6 Закону України «Про прокуратуру» та
заслухавши інформацію заступника керівника Надвірнянської місцевої
прокуратури Івано-Франківської області, молодшого радника юстиції
Б.Дроніва про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони
громадського порядку та результати діяльності Верховинського відділу
Надвірнянської місцевої прокуратури на території Верховинського району у
2017 році, районна рада
вирішила:
1. Інформацію заступника керівника Надвірнянської місцевої
прокуратури Івано-Франківської області, молодшого радника юстиції
Б.Дроніва про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони
громадського порядку та результати діяльності Верховинського відділу
Надвірнянської місцевої прокуратури на території Верховинського району у
2017 році взяти до уваги (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань децентралізації влади, адміністративнотериторіальної реформи, органів місцевого самоврядування, мандатна,
депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, законності
та правопорядку (Я.Кікінчук).
Голова районної ради
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У К Р А ЇН А
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Сімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 22 січня 2018 року
селище Верховина
Про звернення районної ради щодо
незабезпеченості заробітної плати
бюджетним установам району
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» районна рада
вирішила:
1. Схвалити звернення районної ради до Президента
України Порошенка П.О., Голови Верховної Ради України Парубія А.В.,
Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., Міністра освіти України
Гриневич Л.М., Міністра культури України Нищука Є.М., в. о. Міністра
охорони здоров’я України Уляни Супрун, голови Івано-Франківської
обласної державної адміністрації Гончарука О.Р., голови Івано-Франківської
обласної ради Сича О.М. щодо незабезпеченості заробітної плати
бюджетним установам районуна 2018 рік (додається).
2. Звернення надіслати Президенту України Порошенку П.О., Голові
Верховної Ради України Парубію А.В., Прем’єр-міністру України
Гройсману В.Б., Міністру освіти України Гриневич Л.М., Міністру культури
України Нищуку Є.М., в. о. Міністра охорони здоров’я України Уляні
Супрун,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
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Президенту України
Порошенку П. О.
Голові Верховної Ради України
Парубію А.В.
Прем’єр-Міністру України
Гройсману В.Б.
Міністру освіти України
Гриневич Л.М.
Міністру культури України
Нищуку Є.М.
В.о. Міністра охорони здоров’я
України
Уляні Супрун
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,вкрай стурбовані станом незабезпеченості у повному обсязі
асигнуваннями на заробітну плату працівникам бюджетних галузей району
на 2018 рік.
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 ущемлення конституційних прав
громадян на основні соціальні гарантії та виконання Закону України «Про
статус гірських населених пунктів». Оскільки Верховинський район
повністю підлягає статусу «гірського», а формульний метод визначення
обсягу місцевого бюджету не враховує цілого ряду демографічних,
адміністративно - територіальних обставин та специфіки високогірного
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регіону(низька щільність населення, розгалужена мережа бюджетних установ
і значна кількість працюючих), для мінімального забезпечення
функціонування мережі установ району потрібнона 2018 рік додаткового
фінансового ресурсуна виплату заробітної плати працівникам бюджетної
сфери, що фінансуються з бюджету району, в сумі 45090,0 тис. грн., з них:
- по установах охорони здоров’я за рахунок медичної субвенції з
Державного бюджету –14198,6тис.грн. або 4,75 середньомісячних
фондів оплати праці;
- по установах освіти, що фінансуються за рахунок додаткової дотації з
Державного бюджету на фінансування установ освіти – 16316,9тис.грн.
або 6,0 середньомісячних фондів оплати праці;
- по установах, що фінансуються за рахунок районного бюджету –
14583,5тис.грн. або 4,0 середньомісячних фонди оплати праці).
Просимо вишукати можливість забезпечити Верховинський район
асигнуваннямидлявиплати заробітної плати на 2018 рік, що в свою чергу
зніме соціальну напругу серед працівників бюджетної сфери району.
Надіємося на позитивне вирішення вищенаведених питань, розуміння
наших проблем і щиро дякуємо за допомогу у вирішенні питань
фінансування високогірного Верховинського району.

Прийнято на сімнадцятій сесії
Верховинської районної ради VIІ
демократичного скликання
22січня 2018 року
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