
                                                                                                                                                                                               
                                                                            

 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 
(Двадцята сесія)  

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від  11 жовтня  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 обласної ради від 
21.09.2018 року № 938-23/2018 «Про внесення змін до обласного бюджету на 

2018 рік», рішенням районної ради від 22.01.2018 року «Про районний бюджет 
на 2018 рік», рішенням Бистрецької сільської ради від 27.09.2018 року «Про 

внесення змін до Бистрецького сільського бюджету на 2018 рік», рішенням 
Зеленської сільської ради від 02.08.2018 року «Про внесення змін до 

Зеленського сільського бюджету на 2018 рік»,  рекомендаціями постійної 
комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і податків  від 27.09.2018 

року № 96, від 05.10.2018 року № 97 та від 10.10.2018 року №98, районна  рада  

         

                                                          вирішила: 
     

1. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 
бюджету за кодом бюджетної класифікації 41034200 «Медична субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам» на суму 2191800 гривень та 

відповідно збільшити планові призначення головного розпорядника бюджетних 
коштів – районної державної адміністрації для: 

- комунального закладу «Верховинський центр первинної медико-
санітарної допомоги» за КПКВМБ 0212112 «Первинна медична допомога 

населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими 
пунктами»  КЕКВ 2282 -  654207 гривень, за КПКВМБ 0212113 «Первинна 

медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними 
закладами (відділеннями)» КЕКВ 2282 - 1260243 гривень; 

-  комунальному некомерційному підприємству «Яблуницька амбулаторія 
загальної практики сімейної медицини» за КПКВМБ 0212112 «Первинна 

медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько -
акушерськими пунктами»  КЕКВ 2282 -  90000 гривень, за КПКВМБ 0212113 

«Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-
поліклінічними закладами (відділеннями)» КЕКВ 2282 - 187350 гривень.  

 



          2. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 
бюджету за кодом бюджетної класифікації 410539000 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» на суму 95000 гривень та відповідно збільшити планові 
призначення головних розпорядників коштів районного бюджету: 

          2.1. Районної державної адміністрації на суму 35000 гривень за КПКВК 
0213242 КЕКВ для виплати матеріальної допомоги жительці села Красноїлля 

Сенюк М. І. в сумі 10000 гривень для перевезення тіла чоловіка Сенюка В.В., 
який загинув на території Російської Федерації  та жителю села Гринява  

Петрусеняку Ю.Ю. в сумі 25000 гривень на відновлення житлового будинку, 
пошкодженого пожежею. 

         2.2. Відділу освіти райдержадміністрації на суму 50000 гривень за КПКВК 
0611020 для облаштування санвузлів та внутрішніх туалетів в Яблуницькому 

НВК. 
         2.3. Фінансового управління райдержадміністрації на суму 10000 гривень 
за КПКВК 3719770 для подальшого спрямування субвенції місцевим 

бюджетам: Верховинському селищному бюджету – 5000 гривень для 
придбання іконостасу в каплицю Святого Юрія на присілку Плай селища 

Верховина та Голівському сільському бюджету – 5000 гривень для придбання 
принтера для потреб сільської ради с. Голови. 

         3. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного 
бюджету за кодом бюджетної класифікації 410539000 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» на суму 1967500 гривень та відповідно збільшити планові 
призначення головних розпорядників коштів районного бюджету: 

          3.1. Районної ради на суму 50000 гривень за КПКВК 0110180 на 
реалізацію заходів Комплексної програми «Збереження і розвитку самобутньої 

етнокультури та  духовності Гуцульщини» для встановлення пам'ятника та 
облаштування скверу імені Петра Шекеряка-Доникового в селищі Верховина. 
         3.2. Районної державної адміністрації на суму 587500 гривень, з них: 

        - за КПКВК 0213121 на суму 307500 гривень, з яких: на капітальний 
ремонт котельні молодіжного центру «Вільний простір «Думка» – 297500 

гривень та на капітальний ремонт по заміні дверних блоків молодіжного центру 
«Вільний простір «Думка» – 10000 гривень;  

        - за КПКВК 0212112 на суму 30000 гривень на придбання вікон у 
фельдшерсько-акушерський пункт с. Дземброня;  

        - за КПКВК 0212010 на суму 250000 гривень на капітальний ремонт 
Верховинської центральної районної лікарні (монтаж твердопаливних котлів на 

альтернативному палеві з встановленням допоміжного обладнання) смт. 
Верховина. 

         3.3. Відділу освіти райдержадміністрації  на суму  60000 гривень за 
КПКВК 0611020 для придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика 

для Яблуницького навчально-виховного комплексу «Арніка»; 
        3.4. Фінансового управління райдержадміністрації на суму 1270000 
гривень за КПКВК 3719770 для подальшого спрямування субвенцій місцевим 

бюджетам:                      
        - Верховинському селищному бюджету – 800000 гривень на нове 

будівництво централізованої водопровідної мережі по вул. Карпатська, 
Коцюбинського та Волинюка в смт.Верховина; 



        - Бистрецькому сільському бюджету – 50000 гривень на облаштування 
містка через потічок Деритемчик в с. Дземброня; 

        - Голівському сільському бюджету – 80000 гривень, з них: на придбання 
обладнання для КП «Голівчанка» – 30000 гривень та на придбання та 

встановлення дитячого ігрового майданчика для Головівського ДНЗ (дитячий 
садок) «Ластівка» – 50000 гривень;  

        - Голошинському сільському бюджету – 50000 гривень на придбання та 
встановлення дитячого ігрового майданчика для Голошинського ДНЗ (дитячий 

садок) «Дюймовочка»; 
        - Довгопільському сільському бюджету – 50000 гривень на придбання та 

встановлення дитячого ігрового майданчика для Довгопільського ДНЗ 
(дитячий садок) «Струмок»; 

         - Замагірському сільському бюджету – 60000 гривень, з них: на придбання 
крісел для будинку культури с.Замагора – 40000 гривень та на облаштування 
містка через безіменний потічок по вул. Центральній, с. Замагора – 20000 

гривень; 
      - Красноїльському сільському бюджету – 50000 гривень на придбання та 

встановлення дитячого ігрового майданчика для Красноїльського ДНЗ 
(дитячий садок) «Дударик»; 

      - Пробійнівському сільському бюджету – 50000 гривень на придбання та 
встановлення дитячого ігрового майданчика для Пробійнівського ДНЗ 

(дитячий садок) «Святого Миколая»;  
      - Яблуницькому сільському бюджету – 80000 гривень, з них: на капітальний 

ремонт фасаду церкви «Чудо Архистратига Михаїла»  села Черемошна  - 30000 
гривень та на придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика для 

Черемошнянського ДНЗ (ясла-садок) «Дзвіночок» – 50000 гривень. 
         4. Внести зміни до рішення районної ради від 22.08.2018 року «Про 
внесення змін до районного бюджету на 2018 рік» виклавши абзац 4 пункту 9 в 

наступній редакції:  250000 гривень на придбання обладнання (контейнерів) 
для збору побутових відходів на території району, в тому числі: Ільцівському 

сільському бюджету – 125000 гривень та Криворівнянському сільському 
бюджету – 125000 гривень.   

        5. Зменшити обсяг дохідної частини загального фонду районного бюджету 
по коду доходів 41052000 «Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування 

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 130000 гривень та 

відповідно видаткову частину районного бюджету за КПКВК 0212146 КЕКВ 
2282 - 130000 гривень.       

        6. Зменшити планові призначення головного розпорядника бюджетних 
коштів - районної ради на суму 39676 гривень по КПКВК 0110180 КЕКВ 2210, 

передбачені на реалізацію заходів Комплексної програми інвестиційної 
діяльності та управління комунальним майном Верховинського району та 
відповідно збільшити бюджетні призначення головних розпорядників 

бюджетних коштів: 
      - відділу культури і мистецтв райдержадміністрації на суму 24676 гривень 

за КПКВК 1011100 для встановлення пічного опалення, поточного  ремонту 
класу, коридору для занять учнів художнього відділу дитячої школи мистецтв ; 



- районної державної адміністрації  на суму 15000 гривень, з них: за 
КПКВК 0217461 КЕКВ 3132 на оплату експертної оцінки об’єкту: 

«Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. С.Бандери (від РЕМ до АЗС) в 
смт. Верховина в сумі 9000 гривень та за КПКВК 0217310 на оплату експертної 

оцінки  об’єкту   «Будівництво    каналізаційних    мереж   і   споруд   на   них  в  
с. Красноїлля» в сумі 6000 гривень, передавши бюджетні призначення в сумі 

15000 гривень до спеціального фонду (бюджету розвитку) районного бюджету.  
       7. Збільшити обсяг дохідної частини районного бюджету за кодом доходів 

410539000 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 123933 гривень, 
врахувавши міжбюджетні трансферти з Зеленського сільського  бюджету 34328 

гривні та Бистрецького сільського бюджету 89605 гривень та відповідно 
збільшити обсяг видатків  головного розпорядника коштів районного бюджету 

- відділу освіти райдержадміністрації в сумі 123933 гривень за КПКВК 0611020 
КЕКВ 2230 - 76605 гривень (гаряче харчування учнів Бистрецької та 
Дзембронянської ЗОШ (в розмірі 15 грн.) та пришкільного інтернату (в розмірі 

25 грн.),   КЕКВ 2210 - 25000 гривень (придбання матеріалів для встановлення 
огорожі Дзембронянської ЗОШ), за КПКВК 0611010 КЕКВ 2111,2120 в сумі 

22328 гривень на виплату заробітної плати двом працівникам дошкільних груп  
садка с.Зелене. 

Укласти договір про передачу міжбюджетних трансфертів між районною 
та сільськими радами. 

 8. Внести зміни до кошторисних призначень головного розпорядника 
коштів районного бюджету – відділу культури і мистецтв райдержадміністрації 

за КПКВК 1014081, а саме: зменшивши планові призначення по КЕКВ 2240- 
1600 гривень, КЕКВ 2250 – 2000 гривень та спрямувати їх по КЕКВ 2111- 3600 

гривень.           
          9. Зменшити планові призначення головного розпорядника бюджетних 
коштів – фінансового управління райдержадміністрації на суму 49000 гривень 

за КПКВК 3719770 КЕКВ 3220, передбачені на співфінансування об’єкту 
«Середня школа на 33 класи по вулиці Івана Франка в смт.Верховина Івано-

Франківської області – будівництво» та спрямувати їх головному розпоряднику 
бюджетних коштів – районній державній адміністрації за КПКВК 0212010 

КЕКВ 3132 на капітальний ремонт (монтаж твердопаливних котлів на 
альтернативному паливі з встановленням допоміжного обладнання) 

Верховинської центральної районної лікарні. 
         10. Зменшити планові призначення головного розпорядника бюджетних 

коштів – відділу освіти райдержадміністрації на суму 10008 гривень, з них: за 
КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2111,2120 на суму 4944 

гривень і за КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти» (бухгалтерія) КЕКВ 2111,2120 на суму 5064 гривень та відповідно 

збільшити  їх по КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері освіти» КЕКВ 2111, 2120 для  забезпечення асигнуваннями Районного 
інклюзивного-ресурсного центру на утримання двох штатних одиниць 0,5 

ставки бухгалтера та 0,5 ставки медичної сестри.  
         11. Зменшити планові призначення головного розпорядника  бюджетних 

коштів – районної державної адміністрації за КПКВКМБ 0219800 по Програмі  
підвищення ефективності системи державного управління та надання 

адміністративних послуг у Верховинському районі в сумі 30 000 гривень та 



головного розпорядника коштів – районної ради за КПКВКМБ 0110180 по 
Програмі розвитку місцевого самоврядування у Верховинському  районі на 

2017-2021 роки в сумі 30 000 гривень  і відповідно збільшивши призначення 
головного розпорядника бюджетних коштів – районної державної адміністрації 

за КПКВКМБ 0218110 для поповнення  матеріально-технічного резерву у сумі 
60 000 гривень. 

12. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації 
(В.Ватаманюк) внести уточнення у бюджетні призначення головних 

розпорядників коштів районного бюджету з врахуванням їх пропозицій щодо 
розподілу за функціональною та економічними ознаками. 

        12. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію 
районної ради з питань бюджету, фінансів і податків  (О. Сапріянчук). 

 
 
 

 
Голова районної ради                                                                   Іван Шкіндюк        

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
                                                                                                                                                                                               

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцята сесія)  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  11 жовтня  2018 року 

селище Верховина 

 
Про депутатський запит 

О.Сапріянчук 

Відповідно до частин 7,8 статті 49 Закону України  «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад», районна  рада  

         

                                                          вирішила: 
     

1. Депутатський запит О.Сапріянчук щодо вивчення та вирішення  
проблем по ремонту в Красноїльській ЗОШ І-ІІІ ступенів направити на розгляд 

голові районної державної адміністрації О.Лютому та голові районної ради  
І.Шкіндюку (додається). 

 
2. Відповідь на запит подати районній раді та депутату районної ради у 

встановлений законом термін. 
 
 

 
 

Голова районної ради                                                                   Іван Шкіндюк        
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
                                                                                                                                                                                               

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцята сесія)  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  11 жовтня  2018 року 

селище Верховина 

 
Про депутатський запит 

В.Глушка 

Відповідно до частин 7,8 статті 49 Закону України  «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад», районна  рада  

         

                                                          вирішила: 
     

1. Депутатський запит В.Глушка щодо розчищення зсуву землі з 
проїздної  частини дороги  (200 м.) в селі Красник, присілок Довгі толоки 

направити на розгляд начальнику філії «Верховинська ДЕД» (додається). 
 

2. Відповідь на запит подати районній раді та депутату районної ради у 
встановлений законом термін. 

 
 
 

 
Голова районної ради                                                                   Іван Шкіндюк        

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 
(Двадцята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 11 жовтня 2018 року 

селище Верховина 
 

Про звільнення Заращук Л.М.  
з посади директора комунального 

закладу Верховинська вечірня ЗОШ 
ІІ-ІІІ ступенів 

 
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України, враховуючи 
рішення районної ради від 28 червня 2018 року «Про припинення діяльності 

шляхом ліквідації комунального закладу Верховинської вечірньої ЗОШ ІІ-ІІІ 
ступенів Верховинської районної ради Івано-Франківської області», 

розглянувши листи відділу освіти Верховинської районної державної 
адміністрації №340/01-25/01 від 24 вересня 2018 року та №346/01-25/01 від 25 

вересня 2018 року, враховуючи рекомендації  постійної комісії районної ради з 
гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики, спорту, 
національного і духовного розвитку та засобів масової інформації , районна 

рада 
вирішила: 

1. Звільнити Заращук Людмилу Михайлівну з посади директора 
комунального закладу Верховинська вечірня ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів з 12 жовтня 

2018 року, в зв’язку з ліквідацією цього закладу відповідно до пункту 1 статті 
40 Кодексу законів про працю України. 

2. Відділу освіти Верховинської райдержадміністрації (В.Гуцуляк): 
2.1 Внести відповідний запис до трудової книжки Заращук Л. М. 

2.2 Провести остаточний розрахунок з Заращук Л.М., та провести всі 
виплати у відповідності до законодавства України. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти заступника голови районної 
ради І.Маківничука. 

 
 
 

Голова районної ради      Іван Шкіндюк 
 

 
 

 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 
(Двадцята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 11 жовтня 2018 року 
селище Верховина  

 
Про припинення комунального 

некомерційного підприємства 
«Красноїльська амбулаторія загальної 

практики сімейної медицини» 
Верховинської районної ради»  

 
На підставі статей 43, 59 та 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши лист працівників КЗ Верховинський 

центр первинної медико-санітарної допомоги  № КЗ-14/559 від 11.09.2018 року, 
враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціально-

економічного розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, 
сільського і дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку малого 

та середнього бізнесу та постійної комісії районної ради з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту населення та пенсійного забезпечення, районна 

рада,  
вирішила: 

1. Припинити з 12 жовтня 2018 року шляхом ліквідації комунальне 
некомерційне підприємство «Красноїльська амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини» Верховинської районної ради 
2. Створити комісію з припинення шляхом ліквідації комунального 

некомерційного підприємства «Красноїльська амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини» Верховинської районної ради Івано-Франківської області 
(додається). 

3. Уповноважити тимчасово виконуючого обов’язки головного лікаря 
(директора) комунального некомерційного підприємства «Красноїльська 

амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Сінітовича Д.В. на 
здійснення дій, необхідних для припинення державної реєстрації комунального 

некомерційного підприємства «Комунальне некомерційне підприємство 
Красноїльська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» 

Верховинської районної ради, та на забезпечення здійснення усіх 
організаційно-правових заходів, пов'язаних з припиненням діяльності 

комунального закладу відповідно до вимог чинного законодавства.  
4. Встановити, що термін заявлення кредиторами своїх вимог до 

Комунального некомерційного підприємства Красноїльська амбулаторія 
загальної практики сімейної медицини становить 2 (два) місяці з дня 

 



оприлюднення рішення про припинення діяльності шляхом ліквідації 
комунального закладу, в порядку визначеному чинним законодавством.  

5. Контроль за виконанням рішення покласти заступника голови районної 

ради І.Маківничука. 

 

Голова районної ради          Іван Шкіндюк 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



Додаток  
до рішення районної ради  

від 11 жовтня 2018 року.  
 

СКЛАД  
комісії з припинення діяльності шляхом ліквідації комунального 

некомерційного підприємства «Красноїльська амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини» Верховинської районної ради 

 

 

 ГОЛОВА КОМІСІЇ:  

 Сінітович Дмитро Володимирович - тимчасово виконуючий обов’язки 
головного лікаря (директора) комунального некомерційного підприємства 

«Красноїльська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» 
Верховинської районної ради, ідентифікаційний номер 3094615918.  

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:  
1.Нагірняк Василь Васильович  заступник керуючого справами виконавчого 

апарату районної ради,  ідентифікаційний номер 2239014697. 
2.Кавінський Володимир Іванович – начальник відділу правового забезпечення 
та комунального майна виконавчого апарату Верховинської районної ради, 

ідентифікаційний номер 2178116036.  
 

 
 

 
 

 
Керуючий справами виконавчого  

апарату районної ради                                                     Роман Ванівський 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

                 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 
Сьоме демократичне скликання 

(Двадцята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 11 жовтня 2018 року   
селище Верховина 
 

Про доручення голові районної ради 

погодження організаційної структури 

закладів охорони здоров’я та освіти 

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та у відповідності до Закону України «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я», листа Верховинської ЦРЛ 

№315/01-15 від 19.07.2018 р., рішення районної ради «Про затвердження 

Статуту Верховинської центральної районної лікарні», «Про припинення в 

результаті реорганізації шляхом перетворення Комунального закладу 

«Верховинський центр первинної медико-санітарної допомоги» у Комунальне 

некомерційне підприємство «Верховинський центр первинної медико-

санітарної допомоги», «Про створення комунального некомерційного 

підприємства «Комунальне некомерційне підприємство Яблуницька 

амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Верховинської районної 

ради», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань 

охорони здоров’я, соціального захисту населення та пенсійного забезпечення  і 

постійної комісії районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, 

молодіжної політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів 

масової інформації, районна рада 

вирішила: 

1. Доручити голові районної ради за рекомендацією профільної постійної 

комісії районної ради погоджувати організаційну структуру закладів охорони 

здоров’я і закладів освіти району та їх штатні розписи. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови 

районної ради Івана Маківничука. 
 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 

 

   



            

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 
(Двадцята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 11 жовтня 2018 року   

селище Верховина 
 

Про дозвіл Верховинській ЦРЛ на 

продовження терміну дії договору 

оренди 

 

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» розглянувши листа Верховинської ЦРЛ №508/01-15 від 31.08.2018 
р., взявши до уваги вимоги ст. 17 Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна», враховуючи рекомендації постійної комісії районної 

ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та пенсійного 
забезпечення та постійної комісії районної ради з питань соціально-

економічного розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, 
сільського і дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку малого 

та середнього бізнесу, районна рада 

вирішила: 

1.Дозволити Верховинській ЦРЛ продовжити термін дії раніше укладеного 

договору оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності 

територіальних громад району з комунальним підприємством «Обласний 

аптечний склад» терміном на 2 роки 11 місяців. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

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

комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу.  

 

 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 

 

 

   



 
 
 
 

        У К Р А Ї Н А 

         ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
           Івано-Франківської області 

          Сьоме демократичне скликання 
        (Двадцята сесія) 

 

        Р І Ш Е Н Н Я 

від 11 жовтня 2018 року 

селище Верховина 
 

Про погодження нормативно-грошової 

оцінки полонини «Глистовата» 

№  2620882200:37:001:0004 

Керуючись вимогами ст. 10, 93, 186, 201 Земельного кодексу України, 

розділом XIII Податкового кодексу України, ст. 32 Закону України «Про 

землеустрій», ст. 13,20,23 Законом України «Про оцінку земель», Постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року урахуванням постанови 

Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016року № 831 «Про 

затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення», розглянувши технічну документацію з 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення державної власності для сінокосіння та випасання худоби, яка 

розташована за межами населеного пункту с.Голошино, Голошинської 

сільської ради, полонина «Глистовата», Верховинського району Івано-

Франківської області, площею 74.0000 га кадастровий номер 

2620882200:37:001:0004, районна рада 

вирішила: 

 

1 Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності 

для сінокосіння та випасання худоби, яка розташована за межами населеного 

пункту с.Голошино, Голошинської сільської ради, полонина «Глистовата»  

Верховинського району, Івано-Франківської області, площею 74.0000 га 

кадастровий номер 2620882200:37:001:0004, якою визначено нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки 129710,16 грн. (сто двадцять дев’ять тисяч 

сімсот десять гривень 16 копійок). 

2. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно 

до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України. 

3. Головному управлінню Держгеокадастру в Івано-Франківські області 

внести до договору оренди такі доповнення: 

 



-пункт 5.4 Забезпечується вільне пересування громадян та проїзд 

транспортних засобів дорогами, які пролягають через орендовану земельну 

ділянку(полонину). 

-пункт 5.5 Забороняється передача орендованої земельної ділянки 

(полонини) в суборенду. 

-пункт 5.6 Забезпечується вільний доступ громадян до збирання 

дикоростучих грибів, ягід та лікарських рослин. 

-пункт 8.4.2. Постійно проводити очищення орендованої земельної ділянки 

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

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

4. При наданні земельних ділянок на території Верховинського району 

приорітетне право оренди належить жителям Верховинського району.  

5. Територіальному органу Центрального органу виконавчої влади з 

питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин забезпечити 
збереження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки в місцевому фонді документації із землеустрою та застосування 
затверджених показників нормативної грошової оцінки. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

        У К Р А Ї Н А 

         ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
           Івано-Франківської області 

          Сьоме демократичне скликання 
        (Двадцята сесія) 

 

        Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 11 жовтня 2018 року 

селище Верховина 
 

Про погодження Організаційної 

структури Верховинської 

центральної районної лікарні 
 

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та у відповідності до Закону України «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я», листа Верховинської ЦРЛ 

№315/01-15 від 19.07.2018 р., рішення районної ради «Про затвердження 

Статуту Верховинської центральної районної лікарні», рішення районної ради 

«Про введення в дію Верховинського центру первинної медико-санітарної 

допомоги», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань 

охорони здоров’я, соціального захисту населення та пенсійного забезпечення, 

районна рада 

вирішила: 

 

1. Погодити Організаційну структуру Верховинської центральної районної 

лікарні (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

пенсійного забезпечення. 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 

 

 

 
 

 
 
 

 

 



 
 
 
 

        У К Р А Ї Н А 

         ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
           Івано-Франківської області 

          Сьоме демократичне скликання 
        (Двадцята сесія) 

 

        Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 11 жовтня 2018 року 

селище Верховина 
 

Про надання дозволу центральній 

районній лікарні на списання 

парових котлів 
 

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши листа Верховинської ЦРЛ №604 від 

04.10.2018 р, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з 

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

екології, лісового, сільського і дорожнього господарства, комунальної 

власності, розвитку малого та середнього бізнесу та постійної комісії районної 

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

забезпечення, районна рада 

вирішила: 

 

1. Дозволити Верховинській центральній районній лікарні списати 

паровий котел Е-1,0-9Г-2 заводський номер 2469.  

2. Дозволити Верховинській центральній районній лікарні списати 

паровий котел паровий котел Е-1,0-0,9Р-3 заводський номер 20682.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

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

комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу. 

 

. 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 

 

 

 

 



 
 
 
 

        У К Р А Ї Н А 

         ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
           Івано-Франківської області 

          Сьоме демократичне скликання 
        (Двадцята сесія) 

 

        Р І Ш Е Н Н Я 
від 11 жовтня 2018 року 

селище Верховина 

Про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності Никифоряк Л.М. 
 

 Відповідно до ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”,  статей 

147-149 КЗпП України,  Статуту Верховинської ЗОШ І- ІІІ ступенів, розглянувши 

лист відділу освіти районної державної адміністрації від 21.09.2018 року № 
337/01-25/01 щодо протизаконних дій директора Верховинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів (Л. Никифоряк) при реалізації  заходів національно- патріотичного та 

військо- патріотичного виховання учнівської молоді в освітньому закладі, 
звернення військового комісара Верховинського районного військового 

комісаріату від 01.10.2018 року №1401 та відокремленого підрозділу ГО «Народна 

самооборона Івано- Франківської області» у Верховинському районі від 
01.10.2018 року №12, рішення колегії районної державної адміністрації від 

02.10.2018 року про доцільність перебування  Никифоряк Л.М. на посаді 

директора Верховинської ЗОШ І-ІІІ ступенів та враховуючи пропозиції постійної 

комісії районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної 
політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової 

інформації, районна рада  

                                                          вирішила: 
1. За вчинення протизаконних, самовільних дій при реалізації заходів 

національно-патріотичного та військо-патріотичного виховання учнівської молоді 

в освітньому закладі, доручити голові районної ради Шкіндюку І.Ю. оголосити 
догану директору Верховинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Никифоряк Любові 

Миколаївні. 

2. Відділу освіти Верховинської районної державної адміністрації 

(В.Гуцуляк) провести позачергову перевірку стану навчально-виховної роботи та 
трудової і фінансової дисципліни у Верховинській ЗОШ І-ІІІ ступенів в термін до 

26 жовтня 2018 року. 

         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           

 

 

 

 

 



 
 
 
 

        У К Р А Ї Н А 

         ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
           Івано-Франківської області 

          Сьоме демократичне скликання 
        (Двадцята сесія) 

 

        Р І Ш Е Н Н Я 
від 11 жовтня 2018 року 

селище Верховина 
 

Про внесення змін до Програми 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 забезпечення вирішення  
поставлених завдань, районна рада  

вирішила: 

1. Внести наступні зміни до Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Верховинського району на 2018 рік: 
1.1.До переліку пріоритетних завдань щодо соціально-економічного 

розвитку територій району  включити нове будівництво критого спортивного 
залу на території Кривопільської ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Кривопілля , прис. Центр – 
загальна кошторисна вартість будівництва - 5819,656 тис.грн.; 

1.2. До розділу 3. Розвиток  гуманітарної та соціальної сфери, 
підрозділу 3.1.Освіта включити: 

- Будівництво спортивного залу (24х12) в загальноосвітній школі с. 
Перехресне – кошти державного бюджету-278071 грн.; 

- Будівництво спортивного залу (24х12) в загальноосвітній школі с. 
Голови – кошти державного бюджету – 278071 грн.; 

- Будівництво спортивного залу та їдальні ( 24х12) в загальноосвітній 
школі с. Замагора – кошти державного бюджету – 465988 грн.; 

- Будівництво загальноосвітньої школи в с. Верхній Ясенів – кошти 
державного бюджету - 865351 грн. 

2. 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  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

        У К Р А Ї Н А 

         ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
           Івано-Франківської області 

          Сьоме демократичне скликання 
        (Двадцята сесія) 

 

        Р І Ш Е Н Н Я 
від 11 жовтня 2018 року 

селище Верховина 
 

Про погодження нормативно-грошової 

оцінки полонини «Альбин» 

№ 2620884000:41:001:0017 

Керуючись вимогами ст. 10, 93, 186, 201 Земельного кодексу України, 

розділом XIII Податкового кодексу України, ст. 32 Закону України «Про 

землеустрій», ст. 13,20,23 Закону України «Про оцінку земель», Постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року з урахуванням 

постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016року № 831 «Про 

затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення», розглянувши технічну документацію з 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення державної власності для сінокосіння та випасання худоби, яка 

розташована за межами населеного пункту с.Явірник, Зеленської сільської 

ради, полонина «Альбин», Верховинського району Івано-Франківської області, 

площею 90,7580 га кадастровий номер 2620884000:41:001:0017, районна рада 

 

вирішила: 

 

1 Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності 

для сінокосіння та випасання худоби, яка розташована за межами населеного 

пункту с.Явірник, Зеленської сільської ради, полонина «Альбин» 

Верховинського району, Івано-Франківської області, площею 90,7580 га 

кадастровий номер 2620884000:41:001:0017, якою визначено нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки 159084.25грн. (сто п’ятдесят дев’ять тисяч 

вісімдесят чотири гривні 25 копійок). 

2. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно 

до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України. 

3. Головному управлінню Держгеокадастру в Івано-Франківські області 

внести до договору оренди такі доповнення: 

 



-пункт 5.4 Забезпечується вільне пересування громадян та проїзд 

транспортних засобів дорогами, які пролягають через орендовану земельну 

ділянку(полонину). 

-пункт 5.5 Забороняється передача орендованої земельної ділянки 

(полонини) в суборенду. 

-пункт 5.6 Забезпечується вільний доступ громадян до збирання 

дикоростучих грибів, ягід та лікарських рослин. 

-пункт 8.4.2. Постійно проводити очищення орендованої земельної ділянки 

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

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

4. При наданні земельних ділянок на території Верховинського району 

приорітетне право оренди належить жителям Верховинського району.  

5. Територіальному органу Центрального органу виконавчої влади з 

питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин забезпечити 
збереження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки в місцевому фонді документації із землеустрою та застосування 
затверджених показників нормативної грошової оцінки. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 

        У К Р А Ї Н А 

         ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
           Івано-Франківської області 

          Сьоме демократичне скликання 
        (Двадцята сесія) 

 

        Р І Ш Е Н Н Я 
від 11 жовтня 2018 року 

селище Верховина 
 

Про погодження нормативно-грошової 

оцінки полонини «Чивчинаш» 

№  2620884000:41:001:0076 

Керуючись вимогами ст. 10, 93, 186, 201 Земельного кодексу України, 

розділом XIII Податкового кодексу України, ст. 32 Закону України «Про 

землеустрій», ст. 13,20,23 Закону України «Про оцінку земель», Постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року урахуванням постанови 

Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016року № 831 «Про 

затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення», розглянувши технічну документацію з 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення державної власності для сінокосіння та випасання худоби, яка 

розташована за межами населеного пункту с.Явірник, Зеленської сільської 

ради, полонина «Чивчинаш», Верховинського району Івано-Франківської 

області, площею 97,3756 га кадастровий номер 2620884000:41:001:0076, 

районна рада 

 

вирішила: 

 

1 Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності 

для сінокосіння та випасання худоби, яка розташована за межами населеного 

пункту с.Явірник, Зеленської сільської ради, полонина «Щівник» 

Верховинського району, Івано-Франківської області, площею 97,3756 га 

кадастровий номер 2620884000:41:001:0076, якою визначено нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки 170683.85грн. (сто сімдесят тисяч шістсот 

вісімдесят три гривні 85 копійок). 

2. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно 

до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України. 

3. Головному управлінню Держгеокадастру в Івано-Франківські області 

внести до договору оренди такі доповнення: 

 



-пункт 5.4 Забезпечується вільне пересування громадян та проїзд 

транспортних засобів дорогами, які пролягають через орендовану земельну 

ділянку(полонину). 

-пункт 5.5 Забороняється передача орендованої земельної ділянки 

(полонини) в суборенду. 

-пункт 5.6 Забезпечується вільний доступ громадян до збирання 

дикоростучих грибів, ягід та лікарських рослин. 

-пункт 8.4.2. Постійно проводити очищення орендованої земельної ділянки 

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

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

4. При наданні земельних ділянок на території Верховинського району 

приорітетне право оренди належить жителям Верховинського району.  

5. Територіальному органу Центрального органу виконавчої влади з 

питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин забезпечити 
збереження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки в місцевому фонді документації із землеустрою та застосування 
затверджених показників нормативної грошової оцінки. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

        У К Р А Ї Н А 

         ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
           Івано-Франківської області 

          Сьоме демократичне скликання 
        (Двадцята сесія) 

 

        Р І Ш Е Н Н Я 
від 11 жовтня 2018 року 

селище Верховина 
 

Про погодження нормативно-грошової 

оцінки полонини «Попадя» 

№ 2620884000:48:001:0002 

Керуючись вимогами ст. 10, 93, 186, 201 Земельного кодексу України, 

розділом XIII Податкового кодексу України, ст. 32 Закону України «Про 

землеустрій», ст. 13,20,23 Закону України «Про оцінку земель», Постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року урахуванням постанови 

Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016року № 831 «Про 

затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення», розглянувши технічну документацію з 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення державної власності для сінокосіння та випасання худоби, яка 

розташована за межами населеного пункту с.Явірник, Зеленської сільської 

ради, полонина «Попадя», Верховинського району Івано-Франківської області, 

площею 86,7000 га кадастровий номер 2620884000:48:001:0002, районна рада 

 

вирішила: 

 

1 Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності 

для сінокосіння та випасання худоби, яка розташована за межами населеного 

пункту с.Явірник, Зеленської сільської ради, полонина «Попадя» 

Верховинського району, Івано-Франківської області, площею 86,7000 га 

кадастровий номер 2620884000:48:001:0002, якою визначено нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки 151971.23грн. (сто п’ятдесят одна тисяча 

дев’ятсот сімдесят одна гривня 23 копійок). 

2. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно 

до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України. 

3. Головному управлінню Держгеокадастру в Івано-Франківські області 

внести до договору оренди такі доповнення: 

 



-пункт 5.4 Забезпечується вільне пересування громадян та проїзд 

транспортних засобів дорогами, які пролягають через орендовану земельну 

ділянку(полонину). 

-пункт 5.5 Забороняється передача орендованої земельної ділянки 

(полонини) в суборенду. 

-пункт 5.6 Забезпечується вільний доступ громадян до збирання 

дикоростучих грибів, ягід та лікарських рослин. 

-пункт 8.4.2. Постійно проводити очищення орендованої земельної ділянки 

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

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

4. При наданні земельних ділянок на території Верховинського району 

приорітетне право оренди належить жителям Верховинського району.  

5. Територіальному органу Центрального органу виконавчої влади з 

питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин забезпечити 
збереження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки в місцевому фонді документації із землеустрою та застосування 
затверджених показників нормативної грошової оцінки. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

 

         У К Р А Ї Н А 

         ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
           Івано-Франківської області 

          Сьоме демократичне скликання 
        (Двадцята сесія) 

 

        Р І Ш Е Н Н Я 

від 11 жовтня 2018 року 

селище Верховина 
 

Про погодження нормативно-грошової 

оцінки полонини «Попадя» 

№ 2620884000:41:001:0016 

 

Керуючись вимогами ст. 10, 93, 186, 201 Земельного кодексу України, 

розділом XIII Податкового кодексу України, ст. 32 Закону України «Про 

землеустрій», ст. 13,20,23 Закону України «Про оцінку земель», Постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року урахуванням постанови 

Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016року № 831 «Про 

затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення», розглянувши технічну документацію з 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення державної власності для сінокосіння та випасання худоби, яка 

розташована за межами населеного пункту с.Явірник, Зеленської сільської 

ради, полонина «Попадя», Верховинського району Івано-Франківської області, 

площею 13,4500 га кадастровий номер 2620884000:41:001:0016, районна рада 

 

вирішила: 

 

1 Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності 

для сінокосіння та випасання худоби, яка розташована за межами населеного 

пункту с.Явірник, Зеленської сільської ради, полонина «Попадя» 

Верховинського району, Івано-Франківської області, площею 13,4500 га 

кадастровий номер 2620884000:41:001:0016, якою визначено нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки 23575.70грн. (двадцять три тисячі п’ятсот 

сімдесят п’ять гривень 70 копійок). 

2. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно 

до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України. 

3. Головному управлінню Держгеокадастру в Івано-Франківські області 

внести до договору оренди такі доповнення: 

 



-пункт 5.4 Забезпечується вільне пересування громадян та проїзд 

транспортних засобів дорогами, які пролягають через орендовану земельну 

ділянку(полонину). 

-пункт 5.5 Забороняється передача орендованої земельної ділянки 

(полонини) в суборенду. 

-пункт 5.6 Забезпечується вільний доступ громадян до збирання 

дикоростучих грибів, ягід та лікарських рослин. 

-пункт 8.4.2. Постійно проводити очищення орендованої земельної ділянки 

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

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

4. При наданні земельних ділянок на території Верховинського району 

приорітетне право оренди належить жителям Верховинського району.  

5. Територіальному органу Центрального органу виконавчої влади з 

питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин забезпечити 
збереження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки в місцевому фонді документації із землеустрою та застосування 
затверджених показників нормативної грошової оцінки. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

 

Голова районної ради        Іван Шкіндюк 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

        У К Р А Ї Н А 

         ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
           Івано-Франківської області 

          Сьоме демократичне скликання 
        (Двадцята сесія) 

 

        Р І Ш Е Н Н Я 

від 11 жовтня 2018 року 

селище Верховина 
 

Про погодження нормативно-грошової 

оцінки полонини «Чивчин» 

№ 2620884000:41:001:0075 

Керуючись вимогами ст. 10, 93, 186, 201 Земельного кодексу України, 

розділом XIII Податкового кодексу України, ст. 32 Закону України «Про 

землеустрій», ст. 13,20,23 Закону України «Про оцінку земель», Постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року урахуванням постанови 

Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016року № 831 «Про 

затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення», розглянувши технічну документацію з 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення державної власності для сінокосіння та випасання худоби, яка 

розташована за межами населеного пункту с.Явірник, Зеленської сільської 

ради, полонина «Чивчин», Верховинського району Івано-Франківської області, 

площею 258,0000 га кадастровий номер 2620884000:41:001:0075, районна 

рада 

 

вирішила: 

 

1 Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності 

для сінокосіння та випасання худоби, яка розташована за межами населеного 

пункту с.Явірник, Зеленської сільської ради, полонина «Чивчин» 

Верховинського району, Івано-Франківської області, площею 258,0000 га 

кадастровий номер 2620884000:41:001:0075, якою визначено нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки 452232.72грн. (чотириста п’ятдесят дві 

тисячі двісті тридцять дві гривні 72 копійки). 

2. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно 

до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України. 

 



3. Головному управлінню Держгеокадастру в Івано-Франківські області 

внести до договору оренди такі доповнення: 

-пункт 5.4 Забезпечується вільне пересування громадян та проїзд 

транспортних засобів дорогами, які пролягають через орендовану земельну 

ділянку(полонину). 

-пункт 5.5 Забороняється передача орендованої земельної ділянки 

(полонини) в суборенду. 

-пункт 5.6 Забезпечується вільний доступ громадян до збирання 

дикоростучих грибів, ягід та лікарських рослин. 

-пункт 8.4.2. Постійно проводити очищення орендованої земельної ділянки 

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

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

4. При наданні земельних ділянок на території Верховинського району 

приорітетне право оренди належить жителям Верховинського району. 

5. Територіальному органу Центрального органу виконавчої влади з 
питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин забезпечити 
збереження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки в місцевому фонді документації із землеустрою та застосування 
затверджених показників нормативної грошової оцінки. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 
районної ради І.Маківничука. 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 



 
 

 

  

       У К Р А Ї Н А 

         ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
           Івано-Франківської області 

          Сьоме демократичне скликання 
        (Двадцята сесія) 

 

        Р І Ш Е Н Н Я 

від 11 жовтня 2018 року 

селище Верховина 
 

Про погодження нормативно-грошової 

оцінки полонини «Бубенська» 

№ 2620885002:39:001:0001 

Керуючись вимогами ст. 10, 93, 186, 201 Земельного кодексу України, 

розділом XIII Податкового кодексу України, ст. 32 Закону України «Про 

землеустрій», ст. 13,20,23 Закону України «Про оцінку земель», Постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року урахуванням постанови 

Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016року № 831 «Про 

затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення», розглянувши технічну документацію з 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення державної власності для сінокосіння та випасання худоби, яка 

розташована за межами населеного пункту с.Кривопілля, Кривопільської 

сільської ради, полонина «Бубенська», Верховинського району Івано-

Франківської області, площею 16,6059 га кадастровий номер 

2620885002:39:001:0001, районна рада 

 

вирішила: 

 

1 Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності 

для сінокосіння та випасання худоби, яка розташована за межами населеного 

пункту с.Кривопілля, Кривопільської сільської ради, полонина «Бубенська», 

Верховинського району Івано-Франківської області, площею 16,6059 га 

кадастровий номер 2620885002:39:001:0001, якою визначено нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки 29107,49грн. (двадцять дев’ять тисяч сто сім 

гривень 49 копійок). 

2. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно 

до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України. 

 



3. Головному управлінню Держгеокадастру в Івано-Франківські області 

внести до договору оренди такі доповнення: 

-пункт 5.4 Забезпечується вільне пересування громадян та проїзд 

транспортних засобів дорогами, які пролягають через орендовану земельну 

ділянку(полонину). 

-пункт 5.5 Забороняється передача орендованої земельної ділянки 

(полонини) в суборенду. 

-пункт 5.6 Забезпечується вільний доступ громадян до збирання 

дикоростучих грибів, ягід та лікарських рослин. 

-пункт 8.4.2. Постійно проводити очищення орендованої земельної ділянки 

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

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

4. При наданні земельних ділянок на території Верховинського району 

приорітетне право оренди належить жителям Верховинського району.  

5. Територіальному органу Центрального органу виконавчої влади з 
питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин забезпечити 
збереження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки в місцевому фонді документації із землеустрою та застосування 
затверджених показників нормативної грошової оцінки. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 
районної ради І.Маківничука. 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

  

       У К Р А Ї Н А 

         ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
           Івано-Франківської області 

          Сьоме демократичне скликання 
        (Двадцята сесія) 

 

        Р І Ш Е Н Н Я 

від 11 жовтня 2018 року 

селище Верховина 
 

Про погодження нормативно-грошової 

оцінки полонини «Яворів» 

№ 2620882200:37:001:0008 

Керуючись вимогами ст. 10, 93, 186, 201, Земельного кодексу України, 

розділом XIII Податкового кодексу України, ст. 32 Закону України «Про 

землеустрій», ст. 13,20,23 Закону України «Про оцінку земель», Постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року урахуванням постанови 

Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016року № 831 «Про 

затвердження Методики нормативної грошової оцінюй земель 

сільськогосподарського призначення», розглянувши технічну документацію з 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення державної власності для сінокосіння та випасання худоби, яка 

розташована за межами населеного пункту с.Голошино, Голошинської 

сільської ради, полонина «Яворів», Верховинського району Івано-Франківської 

області, площею 47,7773 га кадастровий номер 2620882200:37:001:0008, 

районна рада 

 

вирішила: 

 

1 Затвердити технічну документацію з нормативної  грошової оцінки 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності 

для сінокосіння та випасання худоби, яка розташована за межами населеного 

пункту с.Голошино, Голошинської сільської ради, полонина «Яворів», 

Верховинського району Івано-Франківської області, площею 47,7773 га 

кадастровий номер 2620882200:37:001:0008, якою визначено нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки 83745,96грн. (вісімдесят три тисячі сімсот 

сорок п’ять гривень 96 копійок). 

2. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно 

до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України. 

 



3. Головному управлінню Держгеокадастру в Івано-Франківські області 

внести до договору оренди такі доповнення: 

-пункт 5.4 Забезпечується вільне пересування громадян та проїзд 

транспортних засобів дорогами, які пролягають через орендовану земельну 

ділянку(полонину). 

-пункт 5.5 Забороняється передача орендованої земельної ділянки 

(полонини) в суборенду. 

-пункт 5.6 Забезпечується вільний доступ громадян до збирання 

дикоростучих грибів, ягід та лікарських рослин. 

-пункт 8.4.2. Постійно проводити очищення орендованої земельної ділянки 

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

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

4. При наданні земельних ділянок на території Верховинського району 

приорітетне право оренди належить жителям Верховинського району.  

5. Територіальному органу Центрального органу виконавчої влади з 
питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин забезпечити 
збереження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки в місцевому фонді документації із землеустрою та застосування 
затверджених показників нормативної грошової оцінки. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 
районної ради І.Маківничука. 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 
Сьоме демократичне скликання 

(Двадцята сесія) 
  

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 11 жовтня  2018 року     
селище Верховина 
 

Про надання дозволу на створення  

відділення екстреної (невідкладної)  
медичної допомоги Верховинської 

 
 

 Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частин 4 та 5 статті 60 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.2 ст.10 Закону 
України «Про екстрену медичну (невідкладну) допомогу», районна рада  

 
вирішила: 

 
1. Дозволити Верховинській центральній районній лікарні утворити відділення 

екстреної (невідкладної) медичної допомоги. 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної 
ради Івана Маківничука. 

 
 

 
Голова районної ради       Іван Шкіндюк 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   



 
                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 
Сьоме демократичне скликання 

(Двадцята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від   11  жовтня  2018 року 

селище Верховина  
 

Про визнання повноважень  
депутата районної ради сьомого 

демократичного скликання 
Дом’юка В.Ю. 

 
Відповідно до ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та заслухавши 
інформацію районної виборчої комісії про припинення повноважень депутата 

та визнання наступного за черговістю кандидата в депутати Верховинської 
районної ради, районна рада  
 

вирішила: 
 

     Інформацію районної виборчої комісії про припинення повноважень 
депутата Верховинської районної ради від Верховинської районної організації  

Української Народної Партії Філипчука Дмитра Івановича та визнання 
наступного за черговістю кандидата у депутати Верховинської районної ради 

від Верховинської районної організації Української Народної Партії Дом’юка 
Василя Юрійовича взяти до уваги (додається Протокол №1 від 19.09.2018 р., 

Постанова №1 від 09.10.2018 року «Про визнання обраним Дом’юка В.Ю. 
депутатом Верховинської районної ради Івано-Франківської області» та 

Постанова №2 від 09.10.2018 року «Про реєстрацію Дом’юка В.Ю. депутатом 
Верховинської районної ради Івано-Франківської області»). 

 
  
 

Голова районної ради                     Іван Шкіндюк 

 

 


