УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова двадцять перша сесія)
РІШЕННЯ
від 29 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
19.10.2018 року № 978-24/2018 «Про внесення змін до обласного бюджету на
2018 рік», рішенням районної ради від 22.01.2018 року «Про районний бюджет
на 2018 рік», рішенням Криворівнянської сільської ради від 26.10.2018 року,
рекомендаціями постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і
податків від 23.10.2018 року № 99 та від 29.10.2018 року № 100, районна рада
вирішила:
1. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету по коду 41040200 «Дотація з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та
охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного
бюджету»» в сумі 1000000 гривень та відповідно збільшити видаткову частину
загального фонду районного бюджету збільшивши бюджетні призначення
головним розпорядникам коштів районного бюджету:
- відділу освіти районної державної адміністрації – 800000 гривень за:
- КПКВМБ 0611040 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
школами інтернатами» КЕКВ 2111, 2120 – 180000 гривень, за КПКВМБ
0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернат при школі),
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» КЕКВ 2111, 2120 – 620000
гривень;
- районній державній адміністрації - 200000 гривень для оплати за
використані енергоносії за:
- КПКВМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню», КЕКВ 2282 – 145000 гривень (Верховинська ЦРЛ);

- КПКВМБ 0212112 «Первинна медико-санітарна допомога населенню, що
надається фельдшерсько-акушерськими пунктами», КЕКВ - 23500 гривень
(Верховинський ЦПМСД КЕКВ 2282 – 15000 грн., Яблуницький ЦПМСД
КЕКВ 2610– 8500 грн.);
- КПКВМБ 0212113 «Первинна медична допомога населенню, що надається
амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)», КЕКВ - 31500 гривень
(Верховинський ЦПМСД КЕКВ 2282 – 10000 грн., Яблуницький ЦПМСД
КЕКВ 2610 – 21500 грн.).
2. Зменшити планові призначенняі головних розпорядників бюджетних
коштів:
2.1. Районної ради на суму 37330 гривень за КПКВК 0110180, з них:
- Комплексна программа «Збереження і розвитку самобутньої
етнокультури та духовності Гуцульщини» на 2018 рік – 15400 гривень;
- Районна цільова програма підтримки книговидання у районі на 2018 рік
– 10000 гривень;
- Районна програма розвитку інвестиційної діяльності та управління
комунальним майном району на 2018 рік – 11930 гривень.
2.2. Районної державної адміністрації на суму 81700 гривень, з них:
- Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу та
сільських територій Верховинського району на 2016-2020 роки (КПКВК
0217110) – 1500 гривень;
- Комплексна цільова соціальна програма надання громадянам району
соціальної підтримки за принципом «Єдиного вікна» та виїзної роботи
«Мобільного соціального офісу» на 2018 рік (КПКВК 0219800) – 20500
гривень;
- Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення
надходжень до місцевого бюджету Верховинського району на 2018 рік
(КПКВК 0219800) – 10000 гривень;
- Районна цільова програма безоплатної правової допомоги населенню
Верховинського району на 2018 рік (КПКВК 0219800) – 5000 гривень;
- Районна програма поводження з твердими побутовими відходами на
2018 рік (КПКВК 0216017) – 35200 гривень;
- Районна програма «Цукровий діабет» на 2018 рік (КПКВК 0212144) –
9500 гривень.
2.3. Відділу культури і мистецтв районної державної адміністрації в сумі
37800 гривень з них за:
- КПКВК 1014030 КЕКВ 2240 – 13800 гривень;
- КПКВК 1014060 КЕКВ 2240 – 15000 гривень і КЕКВ 2210 – 4000 гривень та
КЕКВ 2275 – 4000 гривень;
- КПКВК 1014081 КЕКВ 2240 - 1000 гривень.
2.4. Фінансового управління районної державної адміністрації на суму
112400 гривень за КПКВК 3719770, передбачені для спрямування
міжбюджетних трансфертів обласному бюджету на співфінансування об’єкту:
«Середня школа на 33 класи по вулиці Івана Франка в смт. Верховина ІваноФранківської області – будівництво».

3. Збільшити планові призначення головних розпорядників бюджетних
коштів:
3.1. Відділу культури і мистецтв районної державної адміністрації в сумі
227090 гривень за:
- КПКВК 1014030 КЕКВ 2111- 67780 гривень;
- КПКВК 1014040 КЕКВ 2111- 2000 гривень;
- КПКВК 1014060 КЕКВ 2111- 75500 гривень;
- КПКВК 1011100 КЕКВ 2111- 57840 гривень, КЕКВ 2120 – 3750 гривень;
- КПКВК1014081 КЕКВ 2111- 17270 гривень, КЕКВ 2120 – 2950 гривень.
3.2. Районній державній адміністрації в сумі 42140 гривень за:
- КПКВК 3121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді» КЕКВ 2111 – 17490 гривень, КЕКВ 2120 –
4650 гривень;
- КПКВК 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення», КЕКВ 2710 – 20000 гривень на реалізацію заходів «Комплексної
програми соціальної підтримки інвалідів по зору та соціально незахищених
верств населення у Верховинському районі на 2018 рік» для виплати
одноразової грошової допомоги на поховання.
4. Внести зміни до кошторисних призначень головного розпорядника
коштів - районної державної адміністрації по КПКВК 0213121 «Утримання та
забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді»
по КЕКВ 2210 з Програми «Сприяння соціальному становленню та всебічному
розвитку сімей і молоді Верховинського району, адаптації учасників бойових
дій після повернення з фронту до мирного життя, підтримки їхніх родин,
особливо дітей, організації оздоровлення та відпочинку на 2018-2020 роки» на
КЕКВ 2273 в сумі 29800 гривень.
5. Внести зміни до планових призначень загального фонду головного
розпорядника бюджетних коштів районного бюджету – відділу освіти районної
державної адміністрації, а саме : зменшивши призначення за КПКВК 0611020
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
(в т.ч. школою – дитячим садком, інтернат при школі), спеціалізовані школи,
ліцеї, гімназії, колегіуми»(освітня субвенція) КЕКВ 2111- 164619 гривень і
КЕКВ 2120 – 36214 гривень та спрямувати їх за КПКВК 0611161 «Забезпечення
діяльності інших закладів у сфері освіти» для забезпечення асигнуваннями
Районного інклюзивного-ресурсного центру КЕКВ 2111-164619 гривень і
КЕКВ 2120- 36214 гривень.
6. Зменшити планові призначення спеціального фонду головного
розпорядника бюджетних коштів районного бюджету – відділу освіти районної
державної адміністрації за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої
освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим
садком, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» за
КЕКВ 3110 в сумі 197910 гривень спрямувавши їх за КПКВК 0611161
« Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» для
Районного
інклюзивного-ресурсного центру КЕКВ 3110 - 197910 гривень.
7. Збільшити обсяг дохідної частини районного бюджету за кодом
доходів 410539000 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 4356 гривень,

врахувавши міжбюджетні трансферти з Криворівнянського сільського
бюджету та відповідно збільшити обсяг видатків головного розпорядника
коштів районного бюджету - відділу освіти районної державної адміністрації за
КПКВК 0611020 КЕКВ 2230 (харчування учнів Криворівнянсьої ЗОШ І-ІІІ
ступенів).
8. Внести зміни до п. 10 рішення районної ради від 11.10.2018 року «Про
внесення змін до районного бюджету на 2018 рік» виклавши в такій редакції:
«Зменшити планові призначення головного розпорядника бюджетних коштів –
відділу освіти районної державної адміністрації на суму 10008 гривень, з них
за: за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2111, 2120 на суму
4944 гривень і за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком,
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми»
(бухгалтерії при загальноосвітніх школах) 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.
9. Внести зміни до кошторисних призначень головного розпорядника
бюджетних коштів районного бюджету - відділу освіти районної державної
адміністрації, а саме:
- зменшити призначення за КПКВК 0611090 «Надання позашкільної
освіти, позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми» КЕКВ 2111 – 112990 гривень, КЕКВ 2120 – 38826 гривень, за КПКВК
0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» КЕКВ 2111 –
10742 гривень, КЕКВ 2120 – 3000 гривень;
- збільшити призначення за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної
освіти» КЕКВ 2111 – 85927 гривень, за КПКВК «Методичне забезпечення
діяльності навчальних закладів» КЕКВ 2111- 17122 гривень, КЕКВ 2120 – 3864
гривень, за КПКВК «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл» КЕКВ 2111- 47273 гривень, КЕКВ 2120 –
11372 гривень.
10. На черговому засіданні сесії районної ради при розгляді проекту
рішення «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік» вишукати
можливість спрямування коштів на виконання заходів Районної програми
«Цукровий діабет» на 2018 рік (КПКВК 0212144) – 9500 гривень та Районної
програма поводження з твердими побутовими відходами на 2018 рік (КПКВК
0216017) – 35200 гривень.
11. 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).

Заступник голови районної ради

Іван Маківничук

У К Р А ЇН А
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова двадцять перша сесія)
Р ІШ ЕННЯ
від 29 жовтня 2018 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
щодо незабезпечення видатками
на виплату заробітної плати працівників
бюджетних установ 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., голови Івано-Франківської
обласної державної адміністраціїГончарука О.Р., голови Івано-Франківської
обласної ради Сича О.М. про незабезпечення видатками на виплату заробітної
плати працівників бюджетних установ району (додається).
2. Звернення надіслати Президенту України Порошенку П.О., голові
Верховної Ради України Парубію А.В., Прем’єр-міністру України Гройсману
В.Б., голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації Гончаруку
О.Р., голові Івано-Франківської обласної ради Сичу О.М.
3.Про ситуацію із незабезпеченістю видатками для виплати заробітної
плати в листопаді-грудні поточного року працівників бюджетних установ
району заступнику голови районної ради Івану Маківничукуповідомити
керівництво обласної ради.
4. Звернутись до селищного, сільських голів з питання виділення
районному бюджету субвенції на утримання дошкільних навчальних закладів
відповідних населених пунктів в листопаді – грудні поточного року.
5.Звернутись до голів профспілкових комітетів бюджетних установ
району щодо підтримки звернення районної ради про незабезпечення
видатками на виплату заробітної плати працівників бюджетних установ району.
6. Провести невідкладноспільне засідання президії районної ради та
колегії районної державної адміністрації з вирішення питання незабезпеченості

видатками на заробітну плату в листопаді-грудні поточного року працівників
бюджетних установ району.
7. Звернення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті» та
оприлюднити на веб-сайті районної ради.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів та податків (О.Сапріянчук).

Заступник голови районної ради

Іван Маківничук

Президенту України
Порошенку П. О.
Голові Верховної Ради України
Парубію А.В.
Прем’єр-Міністру України
Гройсману В.Б.
Голові Івано-Франківської
обласної державної адміністрації
Гончаруку О.Р.
Голові Івано-Франківської
обласної ради
Сичу О.М.
ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Верховинської районної ради,звертаємось до Вас з
проханням допомоги у вирішенні питання забезпеченості бюджету району
додатковими коштами на виплату заробітної плати працівникам бюджетної
сфери, оскільки наявний фінансовий ресурс не забезпечує мінімальної потреби
в коштах на зазначену мету та призводить до незабезпеченості конституційних
прав громадян на основні соціальні гарантії та виконання Закону України «Про
статус гірських населених пунктів».
Додаткова потреба в коштах на виплату заробітної плати працівникам
бюджетних установ району до кінця року складає 18830,8 тис.грн., з них:
- по установах освіти, що фінансуються за рахунок додаткової дотації з
Державного бюджету – 2,0 середньомісячних фондів оплати праці або
3832,2 тис.грн.;
- по установах охорони здоров’я – 7950,8 тис.грн., з них : первинна
медико-санітарна допомога - 2,3 середньомісячних фондів оплати праці
або 2148,3 тис.грн. та вторинна медико-санітарна допомога– 3,6
середньомісячних фондів оплати праці або 5802,5 тис.грн.;
- по установах, що фінансуються за рахунок коштів базової дотації та
власних надходжень місцевих бюджетів – 2,0 середньомісячних фонди
оплати праці або7047,8тис.грн.
Із загальної суми незабезпеченості асигнуваннями борги по заробітній
платі за 2017 рік складають 6928,2 тис.грн.
Проведеними протягом поточного року заходами з метою покращення
забезпеченості фінансовим ресурсом зекономлено бюджетних коштів на суму
4572,5 тис.грн. Крім того, за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету

району на заробітну плату додатково спрямовано кошти в сумі 3479,9
тис.грн.або 97,8 відсотків.
У випадку не надходження додаткових субвенцій з Державного бюджету
в листопаді-грудні наступить колапс діяльності окремих бюджетних установ
району, а також непередбачуваний соціальний вибух серед населення району.
Тому для забезпечення повноцінної діяльності та стабілізації соціально економічного становища в районі просимо виділити бюджету Верховинського
району додатковий фінансовий ресурс в сумі 18830,8 тис.грн.для виплати
заробітної плати працівникам бюджетних установ району.
Заздалегідь вдячні зарозуміння та щиро сподіваємося на Вашу підтримку
у вирішенні нагальних соціально-економічних проблем високогірного
Верховинського району.
Прийнято на позачерговій двадцять першій
сесії Верховинської районної ради VIІ
демократичного скликання
від 29 жовтня 2018 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова двадцять перша сесія)
РІШЕННЯ
від 29 жовтня 2018 року
селище Верховина
Про депутатський запит
В.Кравець
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.Кравець щодо вивчення та вирішення питання
підключення приміщення сільського клубу та бібліотеки до опалювального
котла Черемошнянського ДНЗ «Дзвіночок» 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.

Заступник голови районної ради

Іван Маківничук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова двадцять перша сесія)
РІШЕННЯ
від 29 жовтня 2018 року
селище Верховина
Про депутатський запит
В.Кравець
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.Кравець щодо ремонту аварійного моста в селі
Черемошна направити на розгляд голові районної державної адміністрації
О.Лютому (додається).
2. Відповідь на запит подати районній раді та депутату районної ради у
встановлений законом термін.

Заступник голови районної ради

Іван Маківничук

УКРАЇНА

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова двадцять перша сесія)
РІШЕННЯ
від 29 жовтня 2018 року
селище Верховина
Про депутатський запит
І. Маківничука
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
Івана Маківничука щодо укріплення моста на
автодорозі місцевого значення Верховина – Слупійка направити для
розгляду голові районної державної адміністрації О.Лютому та звернутись з
листом до голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації про
можливість вирішення піднятого питання (додається).
2. Відповідь на запит подати районній раді та депутату районної ради у
встановлений законом термін.

Заступник голови
районної ради

Іван Маківничук

УКРАЇНА

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова двадцять перша сесія)
РІШЕННЯ
від 29 жовтня 2018 року
селище Верховина
Про депутатський запит
В. Пугальського
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 Володимира Пугальського щодо надання інформації та
технічної характеристики про встановлення антен на приміщенні
Верховинського відділення Укрпошти направити для розгляду начальнику
центрального відділення поштового зв’язку Коломийського
ЦПЗ № 3
Івано-Франківської дирекції ПАТ «Укрпошта» Ю.Шкрібляку та начальнику
станційно-лінійної дільниці № 2
Івано-Франківської філії ПАТ
«Укртелеком» В.Шипчуку.
2. Відповідь на запит подати районній раді та депутату районної ради у
встановлений законом термін.

Заступник голови
районної ради

Іван Маківничук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова дванадцять перша сесія)
РІШЕННЯ
від 29 жовтня 2018 року
селище Верховина
Про депутатський запит
М.Нечая
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 М.Нечая щодо роз’яснення про причину
відсутності продовження капітального ремонту автодороги Р-62 у 2018 році,
направити для розгляду в Службу автомобільних доріг в Івано-Франківській
області (додається).
2. Відповідь на запит подати районній раді та депутату у місячний термін.

Заступник голови районної ради

Іван Маківничук

