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1. Загальні відомості
1.1. Склад районної ради сьомого демократичного скликання
До Верховинської районної ради сьомого демократичного скликання за результатами виборів 25 жовтня 2015 року було
обрано 34 депутати.
Депутатські мандати здобули, зокрема:
- Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» - 9 мандатів;
- Всеукраїнське об»єднання «Батьківщина» - 7 мандатів;
- Всеукраїнське об»єднання «Свобода» - 4 мандати;
- Партія «Українське об»єднання патріотів – УКРОП» - 4 мандати;
- Партія «Воля» – 4 мандати;
- Українська Народна партія – 4 мандати;
- Народний Рух України – 2 мандати.
Станом на 01 листопада 2018 року склад депутатів районної ради за віком визначився таким чином: 30 років і менше – 1
депутат (наймолодший депутат – О.Сапріянчук, 27 років), від 31 до 40 років – 10 депутатів, від 41 до 50 років – 12 депутатів, від 51
до 60 років – 10 депутатів, від 61 до 70 років – 1 депутат (найповажніший депутат - В.Федюк).
Із числа депутатів районної ради та з депутатської фракції «УНП» вибув один депутат у зв’язку із смертю – Філипчук Д.І.
На ХХ сесії районної ради 11 жовтня 2018 року депутатом районної ради від «УНП» обрано Дом»юка В.Ю.
На даний час в районній раді сформовано:
Депутатські фракції:
- «Солідарність» - 7 депутатів;
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- ВО «Батьківщина» - 7 депутатів;
- ВО «Свобода» - 4 депутати;
- «ВОЛЯ» - 4 депутати;
- «УКРОП» - 4 депутати;
- «УНП» - 4 депутати.
Позафракційні: 4 депутати.
1.2. Структура та чисельність виконавчого апарату районної ради
Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 43, статті 58 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою
забезпечення виконавчим апаратом районної ради повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в
Україні", рішенням районної ради від 26.01.2016 року «Про структуру і чисельність виконавчого апарату районної ради та
чисельність працівників, що працюють за цивільно-правовими угодами» з 27 січня 2016 року було затверджено структуру і
чисельність виконавчого апарату районної ради. Водночас чисельний склад виконавчого апарату районної ради й надалі становить
15,5 штатних одиниць.
Структура і чисельність
виконавчого апарату районної ради
№
П

Назва структурного підрозділу
та посада

1

Голова районної ради

2

Заступник голови районної ради

1

3

Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради

1

№/п

Кількість
штатних
одиниць
1

1.
2.
3.

5

4
4.
5

Заступник керуючого справами виконавчого
апарату районної ради
Радник голови районної ради

1
2

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

Загально-організаційний відділ виконавчого апарату районної
ради
6
Начальник загально-організаційного відділу
1
виконавчого апарату районної ради
7
Головний спеціаліст з питань організаційного
1
забезпечення виконавчого апарату районної ради
8
Головний спеціаліст з питань звернень
1
громадян та діловодства виконавчого апарату
районної ради
Відділ правового забезпечення та комунального майна
виконавчого апарату районної ради
9
Начальник відділу правового забезпечення та
1
комунального майна виконавчого апарату районної
ради
1
Головний спеціаліст з питань координації
1
роботи з підготовки та реалізації проектів і програм
розвитку місцевого самоврядування виконавчого
апарату районної ради
1
Головний спеціаліст з питань кадрової роботи,
1
правового забезпечення, захисту прав споживачів та
поновлення прав реабілітованих виконавчого апарату
районної ради
Відділ обліку і звітності та комп’ютерного забезпечення
виконавчого апарату районної ради
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Начальник відділу обліку і звітності та
комп’ютерного забезпечення виконавчого апарату
районної ради
1
Головний спеціаліст з питань організації
роботи депутатського корпусу та зв’язків з
територіальними громадами виконавчого апарату
районної ради
1
Водій
1

12.

13.

1

1

1

14.
1

Прибиральниця

0,5

Всього

15,5

15.

Серед працівників виконавчого апарату районної ради 9 жінок і 7 чоловіків віком:
• від 20 до 30 років - 3;
• від 31 до 40 років - 4;
• від 41 до 50 років - 4;
• від 51 до 60 років - 5;
• від 61 року й далі - 0
Усі працівники, які є посадовими особами місцевого самоврядування мають вищу освіту. 2-є працівників виконавчого апарату
районної ради (у т.ч. й керівництво районної ради) є депутатами районної ради, 1 працівник є депутатом Верховинської селищної
ради та 1 працівник є депутатом Стебнівської сільської ради. Станом на 01.12.2018 року є вакантна посада головного спеціаліста з
питань звернень громадян та діловодства виконавчого апарату районної ради (працівник в декретній відпустці).
2. Пленарні засідання сесій районної ради
2.1. Рішення, прийняті районною радою сьомого демократичного скликання за звітний період
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За період діяльності районної ради сьомого демократичного скликання з грудня 2017 року по грудень 2018 року
проведено 7 сесій та 10 пленарних засідань, на яких розглянуто 165 питань та прийнято 155 рішень районної ради. Найважливіші з
них можна виокремити, такі як:
1. Про присвоєння почесного звання «Майстер народної творчості «Верховинщини»;
2. Про порядок використання революційного прапора ОУН на території Верховинського району;
3. Про стан діючого полігону твердих побутових відходів та про роботу з вишукування та облаштування нового полігону твердих
побутових відходів;
4. Про введення в дію Верховинського Центру первинної медико-санітарної допомоги;
5. Про заходи щодо вивезення та утилізації твердих побутових відходів;
6. Про зміну типу навчального закладу з Верховинської загальноосвітньої школи-інтернат І-Ш ступенів на Верховинську
спеціалізовану мистецьку школу-інтернат І-Ш ступенів;
7. Про створення комунального некомерційного підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Яблуницька
амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Верховинської районної ради;
8. Про створення комунальної установи «Районний інклюзивно-ресурсний центр» Верховинської районної ради ІваноФранківської області;
9. Про наглядову раду комунального підприємства «Верховинський районний лісгосп»;
10.Про затвердження нової редакції Статуту комунального підприємства «Верховинський районний лісгосп»;
11. Про затвердження Статуту Верховинського комбінату комунальних підприємств;
12.Про затвердження нової редакції Статуту Верховинського ліцею Верховинської районної ради Івано-Франківської області.
А також прийнято районні програми для покращення соціально-економічного та культурного розвитку району та органів
місцевого самоврядування, зокрема:
1. Про районну програму з питань надання одноразових грошових допомог громадянам, які проживають у Верховинському
районі на 2018 рік.
2. Про районну програму «Духовне життя» на 2018 рік.
3. Районна програма розвитку місцевого самоврядування, орієнтованого на громаду в 2018 році;
4. Районна програма «Фонд районної ради на виконання депутатських повноважень» на 2018 рік;
5. Районна програма «Нагороди та відзнаки районної ради» на 2018 рік;
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

Районна програма «Журналістська премія» на 2018рік;
Районна програма «Збереження культури і побуту гуцулів» на 2018 рік;
Верховинська районна літературно-мистецька премія з розвитку та популяризації Гуцульщини імені Дмитра Ватаманюка на
2018 рік;
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування» на 2018 рік;
Районна програма «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань на 2018 рік;
Районна програма «Молодь Верховинщини» на 2018 рік;
Районна комплексна програма розвитку футболу у Верховинському районі на 2018 рік;
Районна програма «Підтримки засобів масової інформації району» на 2018 рік;
Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту населення та території Верховинського району від
надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру на 2018 рік;
Районна програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної
служби Верховинського району до дій за призначенням на 2018 рік;
Районна програма «Поводження з твердими побутовими відходами» на 2018 рік;
Районна комплексна програма забезпечення правопорядку, боротьби із злочинністю і корупцією, захисту прав і свобод
громадян на 2018 рік;
Районна програма інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам
терористичного характеру, організованій злочинній діяльності та корупції на території Верховинського району» на 2018 рік;
Районна програма підвищення ефективності системи державного управління народногосподарським комплексом району на
2018 рік;
Районна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов
сільського населення «Власний дім» на 2018 рік;
Районна програма 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 анти терористичній операції в районах її проведення;
Районна програма приписки та призову на військову службу на 2018 рік.
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2.2. Відвідування депутатами районної ради пленарних засідань сесій районної ради
за звітний період (грудень 2017 – листопад 2018)
( сесій – 7, пленарних засідань -10 )

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Прізвище, ім»я та
по батькові депутата

ВАНДЖУРАК
Юрій Іванович
ВАТАМАНЮК
Всеволод Дмитрович
ГЛУШКО
Василь Іванович
ДЕМИДЮК
Василь Миколайович
ДОМ»ЮК
Василь Юрійович
ЖИКАЛЯК
Микола Миколайови
ЖИЧИЦЬКИЙ
Роман Михайлович
ЗЕЛЕНЧУК
Василь Іванович
ЗЕЛЕНЧУК

ХУ
сесія
15.
12.
2017
року
ІІ
пл.
засі
дання

ХУІ
сесія
12.
01.
2018
року

ХУІІ
сесія
22.
01.
2018
року

ХУІІІ
сесія
23.
03.
2018
року

ХІХ
сесія
24.
05.
2018
року
І
пл.
засі
дання

ХІХ
сесія
19.
06.
2018
року
ІІ
пл.
засі
дання

ХІХ
сесія
28.
06.
2018
року
ІІІ
пл.
засі
дання

ХХ
сесія
22.
08.
2018
року
І
пл.
засі
дання

ХХ
сесія
11.
10.
2018
року
ІІ
пл.
засі
дання

ХХІ
сесія
29.
10.
2018
року

Кіль
кі
сть

Кіль
кі
сть

засідань

пропусків

+

+

+

+

+

+

+

н/б

+

н/б

10

+

+

+

+

+

+

н/б

+

н/б

+

10

+

+

+

н/б

+

+

+

+

+

+

10

н/б

н/б

+

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

10

-

-

-

-

-

-

-

-

+

н/б

1
2
1
2
1
2
1
9

2

1
1

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

+

+

н/б

+

+

10

6
1

н/б

н/б

н/б

+

+

+

н/б

+

н/б

н/б

10

6
1

+

+

+

+

+

+

н/б

+

+

н/б

10

2
1

10

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Михайло Васильович
КОМАН
Василь Миколайович

+

+

+

+

+

+

+

+

+

н/б

10

+

н/б

+

+

+

+

н/б

+

н/б

+

10

+

+

+

+

+

+

+

+

+

н/б

10

1

Кікінчук
Галина Миколаївна
КІКІНЧУК
Ярослав Миколайович
КРАВЕЦЬ
Василина Танасіївна
ЛЮТИЙ
Олег Валерійович
МАКІВНИЧУК
Іван Михайлович
МАРОТЧАК
Василь Юрійович
МАРТИЩУК
Марія Фоківна
МИЦКАНЮК
Володимир Васильович
НЕЧАЙ
Михайло Михайлович
ПУГАЛЬСЬКИЙ
Володимир Оттович
РИБЕНЧУК
Микола Васильович
САВЧУК
Людмила Іванівна
САПРІЯНЧУК
Ольга Петрівна
СОЛОМІЙЧУК
Ольга Василівна
СУМАРУК

1
3
1
1
1

+

+

+

+

+

+

н/б

н/б

н/б

+

10

3
1

+

+

+

+

+

+

н/б

+

+

+

10

1
1

+

+

+

+

+

+

+

н/б

н/б

н/б

10

3
1

+

+

+

+

+

+

+

+

н/б

+

10

1
1

н/б

+

+

+

+

+

+

+

+

н/б

10

2
1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

0
1

н/б

+

+

+

+

+

+

+

н/б

+

10

2
1

+

+

н/б

н/б

н/б

+

+

+

н/б

+

10

4
1

н/б

н/б

+

+

н/б

+

н/б

+

+

+

10

4
1

н/б

+

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

10

9
1

н/б

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

н/б

+

+

+

+

н/б

н/б

+

+

+

10

+

н/б

+

+

+

н/б

+

+

+

н/б

10

1
1
3
1
3
1

11

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Володимир Іванович
СУМАРУК
Іра Петрівна
СУХАРЧУК
Андрій Михайлович
УРШЕДЖУК
Світлана Ярославівна
ФЕДЮК
Василь Танасійович
ФЕДОРЧУК
Юрій Юрійович
ФІЛИПЧУК
Юрій Юрійович
ЧУБАТЬКО
Оксана Степанівна
ШКІНДЮК
Іван Юрійович
ЯКУБ»ЯК
Руслан Васильович
Кількість присутніх на
пленарних засіданнях
сесій районної ради:

н/б

+

+

н/б

н/б

+

+

+

+

н/б

10

+

+

н/б

н/б

+

+

н/б

+

+

н/б

10

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

н/б

+

+

+

+

+

н/б

+

н/б

+

10

4
1
4
1
0
1
3
1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

0
1

н/б

н/б

+

+

+

+

+

н/б

+

н/б

10

4
1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

0
1

+

+

+

н/б

+

н/б

+

н/б

+

+

10

3
1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

н/б

10

1
1

н/б

+

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

10

9

20

26

27

24

26

27

20

24

22

18

-

98
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Депутатська фракція “Солідарність»

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Прізвище, ім»я та
по батькові депутата

ЖИЧИЦЬКИЙ
Роман Михайлович
ЛЮТИЙ
Олег Валерійович
МАРОТЧАК
Василь Юрійович
НЕЧАЙ
Михайло Михайлович
САВЧУК
Людмила Іванівна
УРШЕДЖУК
Світлана Ярославівна
ФЕДОРЧУК
Юрій Юрійович

ХУ
сесія
15.
12.
2017
року
ІІ
пл.
засі
дання

ХУІ
сесія
12.
01.
2018
року

ХУІІ
сесія
22.
01.
2018
року

ХУІІІ
сесія
23.
03.
2018
року

ХІХ
сесія
24.
05.
2018
року
І
пл.
засі
дання

ХІХ
сесія
19.
06.
2018
року
ІІ
пл.
засі
дання

ХІХ
сесія
28.
06.
2018
року
ІІІ
пл.
засі
дання

ХХ
сесія
22.
08.
2018
року
І
пл.
засі
дання

н/б

н/б

н/б

+

+

+

н/б

+

+

+

+

+

+

+

+

н/б

+

+

+

+

+

+

+

н/б

н/б

н/б

н/б

+

+

+

н/б

+

+

+

ХХ
сесія
11.
10.
2018
року
ІІ
пл.
засі
дання

ХХІ
сесія
29.
10.
2018
року

Кіль
кі
сть

Кіль
кі
сть

засідань

пропусків

н/б

н/б

10

н/б

н/б

н/б

10

+

+

+

н/б

10

+

+

+

н/б

+

10

+

+

+

+

+

+

10

+

+

н/б

+

н/б

+

10

1
6
1
3
1
2
1
4
1
1
1
3
1
н/б

н/б

+

+

+

+

+

н/б

+

н/б

10

4
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Депутатська фракція ВО «Батьківщина»
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Прізвище, ім»я та
по батькові депутата

ВАНДЖУРАК
Юрій Іванович
ДЕМИДЮК
Василь Миколайович
КОМАН
Василь Миколайович
КРАВЕЦЬ
Василина Танасіївна
МИЦКАНЮК
Володимир Васильович
ФЕДЮК
Василь Танасійович
ШКІНДЮК
Іван Юрійович

ХУ
сесія
15.
12.
2017
року
ІІ
пл.
засі
дання

ХУІ
сесія
12.
01.
2018
року

ХУІІ
сесія
22.
01.
2018
року

ХУІІІ
сесія
23.
03.
2018
року

ХІХ
сесія
24.
05.
2018
року
І
пл.
засі
дання

ХІХ
сесія
19.
06.
2018
року
ІІ
пл.
засі
дання

ХІХ
сесія
28.
06.
2018
року
ІІІ
пл.
засі
дання

ХХ
сесія
22.
08.
2018
року
І
пл.
засі
дання

+

+

+

+

+

+

+

н/б

н/б

н/б

+

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

ХХ
сесія
11.
10.
2018
року
ІІ
пл.
засі
дання

ХХІ
сесія
29.
10.
2018
року

Кіль
кі
сть

Кіль
кі
сть

засідань

пропусків

+

н/б

10

н/б

н/б

10

1
2
1
9
1

+

н/б

+

+

+

+

н/б

+

н/б

+

10

3
1

+

+

+

+

+

+

н/б

+

+

+

10

1
1

н/б

+

+

+

+

+

+

+

н/б

+

10

2
1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

0
1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

н/б

10

1
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Депутатська фракція ВО «Свобода»
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Прізвище, ім»я та
по батькові депутата

ГЛУШКО
Василь Іванович
ЗЕЛЕНЧУК
Василь Іванович
ЗЕЛЕНЧУК
Михайло Васильович
МАКІВНИЧУК
Іван Михайлович

ХУ
сесія
15.
12.
2017
року
ІІ
пл.
засі
дання

ХУІ
сесія
12.
01.
2018
року

ХУІІ
сесія
22.
01.
2018
року

ХУІІІ
сесія
23.
03.
2018
року

ХІХ
сесія
24.
05.
2018
року
І
пл.
засі
дання

ХІХ
сесія
19.
06.
2018
року
ІІ
пл.
засі
дання

ХІХ
сесія
28.
06.
2018
року
ІІІ
пл.
засі
дання

ХХ
сесія
22.
08.
2018
року
І
пл.
засі
дання

+

+

+

н/б

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

н/б

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ХХ
сесія
11.
10.
2018
року
ІІ
пл.
засі
дання

ХХІ
сесія
29.
10.
2018
року

Кіль
кі
сть

Кіль
кі
сть

засідань

пропусків

+

+

10

+

+

н/б

10

+

+

+

н/б

10

+

+

н/б

+

10

1
2
1
2
1
1
1
1
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Депутатська фракція «ВОЛЯ»
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Прізвище, ім»я та
по батькові депутата

КІКІНЧУК
Галина Миколаївна
МАРТИЩУК
Марія Фоківна
САПРІЯНЧУК
Ольга Петрівна
СОЛОМІЙЧУК
Ольга Василівна

ХУ
сесія
15.
12.
2017
року
ІІ
пл.
засі
дання

ХУІ
сесія
12.
01.
2018
року

ХУІІ
сесія
22.
01.
2018
року

ХУІІІ
сесія
23.
03.
2018
року

ХІХ
сесія
24.
05.
2018
року
І
пл.
засі
дання

ХІХ
сесія
19.
06.
2018
року
ІІ
пл.
засі
дання

ХІХ
сесія
28.
06.
2018
року
ІІІ
пл.
засі
дання

ХХ
сесія
22.
08.
2018
року
І
пл.
засі
дання

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

н/б

+

+

+

+

н/б

+

н/б

+

+

+

н/б

ХХ
сесія
11.
10.
2018
року
ІІ
пл.
засі
дання

ХХІ
сесія
29.
10.
2018
року

Кіль
кі
сть

Кіль
кі
сть

засідань

пропусків

+

н/б

10

+

+

+

10

н/б

+

+

+

10

+

+

+

н/б

10

1
1
1
0
1
3
1
3
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Депутатська фракція «УКРОП»
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Прізвище, ім»я та
по батькові депутата

РИБЕНЧУК
Микола Васильович
СУМАРУК
Володимир Іванович
СУХАРЧУК
Андрій Михайлович
ФІЛИПЧУК
Юрій Юрійович

ХУ
сесія
15.
12.
2017
року
ІІ
пл.
засі
дання

ХУІ
сесія
12.
01.
2018
року

ХУІІ
сесія
22.
01.
2018
року

ХУІІІ
сесія
23.
03.
2018
року

ХІХ
сесія
24.
05.
2018
року
І
пл.
засі
дання

ХІХ
сесія
19.
06.
2018
року
ІІ
пл.
засі
дання

ХІХ
сесія
28.
06.
2018
року
ІІІ
пл.
засі
дання

ХХ
сесія
22.
08.
2018
року
І
пл.
засі
дання

ХХ
сесія
11.
10.
2018
року
ІІ
пл.
засі
дання

ХХІ
сесія
29.
10.
2018
року

Кіль
кі
сть

Кіль
кі
сть

засідань

пропусків

1
н/б

+

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

10

9
1

н/б

+

+

н/б

н/б

+

+

+

+

н/б

10

4
1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

0
1
0
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Депутатська фракція «УНП»
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Прізвище, ім»я та
по батькові депутата

ДОМ»ЮК
Василь Юрійович
ЖИКАЛЯК
Микола Миколайович
КІКІНЧУК
Ярослав Миколайович
ПУГАЛЬСЬКИЙ
Володимир Оттович

ХУ
сесія
15.
12.
2017
року
ІІ
пл.
засі
дання

ХУІ
сесія
12.
01.
2018
року

ХУІІ
сесія
22.
01.
2018
року

ХУІІІ
сесія
23.
03.
2018
року

ХІХ
сесія
24.
05.
2018
року
І
пл.
засі
дання

ХІХ
сесія
19.
06.
2018
року
ІІ
пл.
засі
дання

ХІХ
сесія
28.
06.
2018
року
ІІІ
пл.
засі
дання

-

-

-

-

-

-

-

ХХ
сесія
22.
08.
2018
року
І
пл.
засі
дання

-

ХХ
сесія
11.
10.
2018
року
ІІ
пл.
засі
дання

+

ХХІ
сесія
29.
10.
2018
року

н/б

Кіль
кі
сть

Кіль
кі
сть

засідань

пропусків

2

1
1

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

+

+

н/б

+

+

10

+

+

+

+

+

+

н/б

н/б

н/б

+

10

н/б

н/б

+

+

н/б

+

н/б

+

+

+

10

6
1
3
1
4
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Позафракційні
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Прізвище, ім»я та
по батькові депутата

ВАТАМАНЮК
Всеволод Дмитрович
СУМАРУК
Іра Петрівна
ЧУБАТЬКО
Оксана Степанівна
ЯКУБ»ЯК
Руслан Васильович

ХУ
сесія
15.
12.
2017
року
ІІ
пл.
засі
дання

ХУІ
сесія
12.
01.
2018
року

ХУІІ
сесія
22.
01.
2018
року

ХУІІІ
сесія
23.
03.
2018
року

ХІХ
сесія
24.
05.
2018
року
І
пл.
засі
дання

ХІХ
сесія
19.
06.
2018
року
ІІ
пл.
засі
дання

ХІХ
сесія
28.
06.
2018
року
ІІІ
пл.
засі
дання

ХХ
сесія
22.
08.
2018
року
І
пл.
засі
дання

ХХ
сесія
11.
10.
2018
року
ІІ
пл.
засі
дання

ХХІ
сесія
29.
10.
2018
року

Кіль
кі
сть

Кіль
кі
сть

засідань

пропусків

1
+

+

+

+

+

+

н/б

+

н/б

+

10

2
1

+

+

н/б

н/б

+

+

н/б

+

+

н/б

10

+

+

+

н/б

+

н/б

+

н/б

+

+

10

н/б

+

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

10

4
1
3
1
9

19

3. Президія районної ради
У підготовці сесій районної ради важливе місце посідає дорадчий орган
ради – президія районної ради, на якій попередньо розглядаються та
погоджуються пропозиції і рекомендації щодо внесених на розгляд ради
питань.
Відповідно до рішення першої сесії районної ради сьомого
демократичного скликання від 24.12.2015 утворено президію районної ради в
кількості 13 осіб, а саме:
Іван Шкіндюк
– голова районної ради, голова президії.
Іван Маківничук – заступник голови районної ради,
заступник голови президії.
Ольга Сапріянчук - голова постійної комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів і податків.
Юрій Ванджурак - голова 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.
Галина Кікінчук - голова постійної комісії районної ради з питань
охорони здоров'я, соціального захисту населення та пенсійного забезпечення.
Оксана Чубатько - голова постійної комісії районної ради з
гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики, спорту,
національного і духовного розвитку та засобів масової інформації.
Ярослав Кікінчук - голова постійної комісії районної ради з питань
децентралізації влади, адміністративно-територіальної реформи, органів
місцевого самоврядування, мандатна, депутатської діяльності, етики,
регламенту, захисту прав людини, законності та правопорядку.
Ольга Соломійчук – голова постійної комісії районної ради з питань
захисту прав учасників і ветеранів антитерористичної операції на сході України
та їх сімей, уповноважений представник депутатської фракції політичної партії
«Воля».
Михайло Нечай - уповноважений представник депутатської фракції
політичної партії Блок П.Порошенка „Солідарність”.
Володимир Мицканюк - уповноважений представник депутатської
фракції політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина».
Василь Зеленчук - уповноважений представник депутатської фракції
політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода».
Юрій Філипчук - уповноважений представник депутатської фракції
політичної партії «Українське об’єднання патріотів-УКРОП».
Володимир Пугальський - голова депутатської фракції політичної
партії «Українська Народна Партія».

18

За період сьомого демократичного скликання з грудня 2017 року по
листопад 2018 року проведено 8 засідань президії та ініційовано 8 питань
порядку денного, з яких можна виокремити:
- Про звернення районної ради щодо незабезпеченості виплати заробітної
плати бюджетним установам району.
- Про затвердження тарифів на вивіз твердих побутових відходів.
- Про заходи щодо вивезення та утилізації твердих побутових відходів.
- Про звернення районної ради щодо передачі «Високогірного»,
«Чорногірського» та «Бистрецького» природоохоронних науководослідних відділень Карпатського національного природного парку до
національного природного парку «Верховинський».
- Про звернення районної ради щодо відпуску населенню скрапленого газу
для Верховинського району.
- Про створення Служби перевезень осіб з інвалідністю та дітей з
інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату «Соціальне
таксі» в комунальній установі Територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг).
- Про порядок використання революційного прапора ОУН на території
Верховинського району.
- Про звернення районної ради щодо районного бюджету на 2018 рік.
За результатами їх розгляду районному керівництву та виконавчому
апарату районної ради були дані доручення та рекомендації.
4. Робота постійних та тимчасових комісій районної ради
Однією з найважливіших організаційних форм діяльності районної ради
та її депутатів є робота постійних і тимчасових комісій. Практика показала, що
абсолютна більшість питань, що вносяться на розгляд пленарних засідань сесій
районної ради, попередньо активно обговорюються на засіданнях постійних
комісій районної ради. Це в свою чергу дає можливість конструктивно і
злагоджено ухвалювати рішення з питань, що розглядаються на пленарних
засіданнях.
Відповідно до рішення районної ради від 19.11.2015 року утворено 5
постійних комісій районної ради та обрано їхній склад, які згідно з
Положенням про постійні комісії районної ради та плану роботи районної ради
активно функціонують по даний час, а саме:
- з питань бюджету, фінансів і податків;
- з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, будівництва,
туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього господарства, комунальної
власності, розвитку малого та середнього бізнесу;
- з питань охорони здоров»я, соціального захисту населення та
пенсійного забезпечення;
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- з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної
політики,
спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової інформації;
- з питань децентралізації влади, адміністративно-територіальної
реформи, органів місцевого самоврядування,
мандатна,
депутатської
діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, законності та
правопорядку.
Рішенням І сесії районної ради від 24.12.2015 року створено тимчасову
комісію районної ради з контролю за якістю та організацією харчування в
дошкільних навчальних закладах і загальноосвітніх школах району.
Рішенням ІІ сесії районної ради від 26.01.2016 року утворено:
- постійну комісію районної ради з питань захисту прав учасників і
ветеранів антитерористичної операції на сході України та їх сімей;
- комісію районної ради з питань поновлення прав реабілітованих.
Рішенням ІІІ сесії районної ради від 01 квітня 2016 року утворено:
- комісію районної ради з підтримки учасників бойових дій, осіб, які
перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися
для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та
інших громадян, які залучалися і брали безпосередньо участь в
антитерористичній операції в районах її проведення, воїнів ОУН-УПА та
учасників бойових дій на території інших держав;
- тимчасову комісію районної ради з реалізації лісосировинних ресурсів
для потреб пільгових категорій населення.
Постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів і податків
(голова комісії – Ольга Сапріянчук)
За звітний період постійною комісією районної ради з питань бюджету,
фінансів і податків (далі – комісія) проведено 33 засідання, на яких розглянуто
490 питань, які стосувалися дохідної і видаткової частин районного бюджету.
Характерним виявом оперативності, злагодженості та професійності
роботи комісії стали її позачергові засідання щодо спрямування, перерозподілу
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, і членам комісії
вдавалося знаходити порозуміння в умовах обмеженого фінансового ресурсу й
приймати ефективні рішення.
Протягом звітного року у міжсесійний період комісія розглядала питання,
що стосувалися внесення змін до бюджетних призначень по головних
розпорядниках коштів районного бюджету, затверджувала розподіл резервного
фонду районного бюджету, розподіл додаткової дотації на вирівнювання
фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та розподіл вільних залишків
коштів загального фонду районного бюджету.
Постійною комісією районної ради з питань бюджету і фінансів також
розглянуто 152 проекти рішень, які вносилися на розгляд сесій районної ради, з
наданням необхідних висновків та з великою відповідальністю комісія брала
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активну участь у підготовці проектів рішень районної ради з бюджетних
питань, які стосувалися внесення змін для фінансування районних програм, а
особливо фінансування заробітної плати працівникам бюджетних установ
району.
Комісія постійно дотримувалася вимог Бюджетного та Податкового
кодексів України, інших Законів України та нормативних актів, які
регламентують вирішення бюджетних і фінансових питань. Також виважено
підходили до прийняття рішень, враховуючи пропозиції керівництва районної
ради, районної державної адміністрації та керівників установ району –
головних розпорядників коштів.
Спільно з іншими постійними комісіями районної ради комісія з питань
бюджету, фінансів і податків брала участь у підготовці звернень до Президента
України Порошенка П.О., голови Верховної Ради України Парубія А.В.,
Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства
культури України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони
здоров»я України, Народним депутатам України, до обласної ради, обласної
державної адміністрації. У звітному періоді підготовлено ряд важливих
звернень, зокрема:
- щодо виділення додаткових коштів на виплату заборгованості по
заробітній платі працівникам бюджетних установ району за листопад-грудень
2017 року;
- щодо незабезпеченості заробітної плати працівникам бюджетних
установ району у 2018 році;
- щодо забезпечення фінансування з метою закупівлі обладнання для
початкових класів Нової української школи у районі;
- щодо проведення розрахункових операцій без застосування реєстраторів
розрахункових операцій для об»єктів підприємницької діяльності гірських
населених пунктів, що здійснюють роздрібну торгівлю
підакцизними
товарами;
- щодо незабезпеченості заробітною платою працівників первинної
медичної ланки району;
- щодо сплати до місцевих бюджетів податку за лісові землі;
- щодо погашення заборгованості по заробітній платі працівникам філії
«Верховинська ДЕД».
Депутати комісії, володіючи станом справ, що стосуються бюджетної
сфери району та господарських підприємств, вносили конкретні пропозиції
щодо програми соціально-економічного та культурного розвитку району, також
розглядали звернення фізичних осіб та при необхідності на засідання комісії
запрошували осіб, які подавали на розгляд відповідні питання.
Постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного
розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і
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дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку малого та
середнього бізнесу (голова – Юрій Ванджурак)
Постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного розвитку,
інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу
(далі комісія)у звітному періоді провела 7 засідань, на яких було розглянуто 41
питання, в тому числі спільне засідання постійної комісії та керівництва
райдержадміністрації щодо функціонування полігону твердих побутових
відходів в селі Бережниця та стану поводження з побутовими відходами в
районі, розглядались проекти статутів Верховинського комбінату комунальних
підприємств, Верховинського районного лісгоспу та Верховинської
центральної районної лікарні і КНП«Верховинський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги».
Комісія опрацьовувала програму соціально-економічного та культурного
розвитку району, цільові програми районної та обласної рад з інших питань,
тарозглядала звіти про їх виконання
Комісія ініціювала звернення районної ради щодо необхідності вжиття
негайних заходів для запобігання виникненню надзвичайної екологічної
ситуації, у зв’язку з масовими вирубками та знищенням лісів в Україні, щодо
катастрофічного стану автомобільних доріг у Верховинському районі та
необхідності відновлення робіт з берегоукріплення, щодо включення полонин
за межами населених пунктів в межі населених пунктів, розглядала питання
затвердження
нормативної
грошової
оцінки
земельних
ділянок
сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.
Розглядались питання про стан функціонування діючого полігону твердих
побутових відходів і заходи щодо продовження функціонування полігону.
Комісією був проведений конкурс на заміщення вакантної посади начальника
Верховинського комбінату комунальних підприємств та визначений
переможець конкурсу.
За ініціативою комісії на пленарних засіданнях районної ради
розглядались питання про стан електромереж на території району та
недопущення ліквідації Верховинської філії ПАТ «Прикарпаттяобленерго»
«Верховинський район електромереж» і інформація Cлужби автомобільних
доріг в Івано-Франківській області та департаменту будівництва, житловокомунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської
ОДА про перспективи будівництва та ремонту автомобільних доріг на території
району на які були запрошені і виступили керівники цих організацій.
Окрім того, комісія розглянула і підтримала звернення депутатів районної
ради до центральних органів виконавчої влади щодо необхідності ремонту
автомобільних доріг району, збереження існуючого адміністративнотериторіального устрою в гірських населених пунктах, про забезпечення
лісосировиною підприємців району, зниження тарифу на електроенергію та
скасування оплати за підключення до електромереж і збільшення ліміту в
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опалювальний сезон для населення, яке проживає в житлових будинках, не
газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи
центрального теплопостачання в населених пунктах, на які поширюється дія
Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», щодо
недопущення ліквідації Верховинської філії ПАТ «Прикарпаттяобленерго»
«Верховинський район електромереж», щодо передачі «Високогірного»,
«Чорногірського» та «Бистрецького» природоохоронних науково-дослідних
відділень Карпатського національного природного парку до складу
національного природного парку «Верховинський», щодо усунення
неточностей в облікових матеріалах лісовпорядкування Верховинського
районного лісгоспу та фермерських господарств району, щодо проведення
ремонтних робіт на автодорогах державного значення Р-24 «Татарів-Кам’янецьПодільський» таР-62 «Криворівня–Чернівці» та вжиття термінових заходів по
забезпеченню населення не газифікованих регіонів скрапленим газом.
Постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я,
соціального захисту населення та пенсійного забезпечення
(голова комісії Галина Кікінчук)
Постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я, соціального
захисту населення та пенсійного забезпечення, за звітний період провела 7
засідань, на яких розглянуто 41 питання. З них 15 питань було внесено на
розгляд сесії районної ради та прийняті відповідні рішення.
Відповідно до своєї специфіки комісією в основному розглядаються
питання матеріально-технічної бази медичних установ району, забезпечення
населення медикаментами, а також що стосуються соціального захисту
громадян, в тому числі інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян похилого
віку, соціально-незахищених верств населення в районі. Комісією розглядались
питання, що стосувались: соціально-економічного та культурного розвитку
району, підсумків виконання районного бюджету, про виділення коштів для
перевезення хворих на гемодіаліз для отримання хворими з хронічною
нирковою недостатністю курсів програмного гемодіалізу на базі Косівської
ЦРЛ, про введення в дію КНП «Верховинський центр первинної медикосанітарної допомоги», про утворення КНП «Яблуницька амбулаторія загальної
практики сімейної медицини», про надання дозволу Верховинській ЦРЛ на
продовження терміну дії договорів оренди та інші.
Важливе місце у процесі діяльності комісії посідає розгляд проектів
районних програм та заходів, спрямованих на вирішення проблем соціального
захисту населення, а саме:
1. Комплексна програма соціальної підтримки інвалідів зору та соціально
незахищених верств населення у Верховинському районі на 2018 рік;
2. Районна програма «Цукровий діабет» на 2018 рік;
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3. Програма покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних
новоутворів на 2018 рік;
4. Програма протидії захворювання на туберкульоз у районі на 2018 рік;
5. Районна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в районі
на 2018 рік;
6. Районна цільова програма «Запобігання та лікування серцево-судинних і
судинно-мозкових захворювань» на 2018 рік;
7. Програма «Здоров»я населення Верховинського району» на 2018 рік.
Постійна комісія районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури,
молодіжної політики, спорту, національного і духовного розвитку та
засобів масової інформації (голова комісії – Оксана Чубатько).
Постійна комісія районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури,
молодіжної політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів
масової інформації (наділі – комісія) утворена рішенням районної ради від
19.11. 2015 року у кількості 5 депутатів.
Протягом звітного періоду проведено 13 засідань, на яких розглянуто
понад 100 питань.
Постійна комісія з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної
політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової
інформації розглянула та погодила 42 проекти рішень районної ради, що
входять до її компетенції, основними з яких є :
- «Про надання дозволу на функціонування установ і закладів
освіти в 2018 - 2019 навчальному році»;
- «Про організацію харчування учнів пільгових категорій в 2018 році»;
- « Про стан фінансування установ і закладів освіти району у 2018 році»;
- «Про створення комунальної установи «Районний інклюзивно-ресурсний
центр» Верховинської районної ради Івано-Франківської області»;
- Про припинення діяльності шляхом ліквідації Верховинської Вечірньої
ЗОШ І- ІІІ ступенів» Верховинської районної ради Івано-Франківської області»;
- Про зміну типу навчального закладу з Верховинської загальноосвітньої
школи-інтернату І- ІІІ ступенів на Верховинську спеціалізовану мистецьку
школу-інтернат І- ІІІ ступенів;
- «Про хід реформування друкованого засобу масової інформації та
газети «Верховинські вісті»;
- Про мораторій
на публічне використання російськомовного
культурного продукту на території Верховинського району».
Комісія аналізує ефективність використання бюджетних коштів, що
спрямовуються на галузі освіти, науки, молоді і спорту.
З питань, розглянутих на засіданнях, комісія отримувала від
керівників органів виконавчої влади необхідні матеріали і документи для
вивчення і узагальнення, залучала відповідних фахівців до їх розгляду.
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Важливим аспектом у діяльності комісії районної ради стала співпраця
та взаємодія з іншими постійними комісіями районної ради, відділом
освіти райдержадміністрації та іншими установами і організаціями.
При прийнятті рішень районна рада постійно враховувала рекомендації
постійної комісії.
Постійна комісія районної ради з питань децентралізації влади,
адміністративно-територіальної реформи, органів місцевого
самоврядування, мандатна, депутатської діяльності, етики,
регламенту, захисту прав людини, законності та правопорядку
(голова комісії – Ярослав Кікінчук)
Постійна комісія районної ради з питань децентралізації влади,
адміністративно-територіальної
реформи,
органів
місцевого
самоврядування, мандатна, депутатської діяльності та етики, захисту прав
людини, законності і правопорядку (голова – Ярослав Кікінчук) утворена
рішенням районної ради від 19.11.2015р. "Про утворення постійних комісій
районної ради" та рішенням районної ради від 19.11.2015р«Про обрання складу
постійних комісій районної ради». Пізніше склад комісії було змінено
рішенням районної ради від рішення районної ради від 26.02.2016 року "Про
внесення змін до рішення районної ради "Про обрання складу постійних
комісій районної ради".
До складу комісії входить 4 депутати районної ради, що представляють
різні політичні сили, яким населення нашого району висловило свою
підтримку. Майже всі вони мають чималий досвід як депутатської діяльності,
так і управлінської роботи.
Комісія планує свою роботу, враховуючи доручення районної ради та її
керівництва, керуючись виключно положеннями Конституції України,
вимогами законів України, Регламенту районної ради та інших нормативноправових актів.
За відповідний період постійною комісією районної ради мандатна, з
питань децентралізації влади, адміністративно-територіальної реформи,
органів місцевого самоврядування, мандатна, депутатської діяльності та
етики, захисту прав людини, законності і правопорядку проведено 7 засідань.
Всього комісією розглянуто 22 питання, щодо абсолютної більшості з них,
сесією районної ради приймались відповідні рішення.
Окрім проектів рішень районної ради та питань які розглядаються у всіх
постійних комісіях районної ради, доречно виокремити розгляд комісією
наступних проектів рішень:
- «Про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського
порядку та результати діяльності Верховинського відділу Надвірнянської
місцевої прокуратури на території Верховинського району протягом 2017
року»;
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- «Інформація начальника Верховинського відділення поліції Косівського
відділу Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській
області про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського
порядку та результати діяльності на території Верховинського району
протягом 2017 року»;
- Про звіт голови районної ради;
- План роботи районної ради на 2018 рік;
- Цільова програма фінансування мобілізаційних заходів та територіальної
оборони у Верховинському районі на 2018 рік;
- Районна програма приписки, призову на строкову військову службу та
прийняття на військову службу за контрактом на 2018 рік;
- Комплексна програма забезпечення правопорядку, боротьби із злочинністю і
корупцією, захисту прав і свобод громадян на 2018 рік;
- Програма організаційних заходів та співпраці з підприємствами, установами,
організаціями району щодо охорони державного кордону;
- Районна програма «Нагороди та відзнаки» районної ради на 2017-2019
роки» на 2018 рік;
- Районна
програма
«Розвитку
місцевого
самоврядування
у
Верховинському районі на 2018-2021 роки»;
- Районна програма «Фонд районної ради на виконання депутатських
повноважень на 2017-2021 роки» на 2018 рік;
- Програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та підвищення
рівня готовності аварійно-рятувальної служби Верховинського району до дій
за призначенням на 2018 рік;
Також, на засіданні постійної комісії розглядалися листи установ та
організацій різного рівня. Щодо даних листів, на сесіях районної ради в
результаті неодноразово приймалися відповідні рішення.
У виконанні своїх повноважень комісія тісно співпрацює із прокуратурою
району, відділенням поліції та СБУ в районі, управлінням юстиції в районі,
депутатами місцевих рад усіх рівнів та виконавчим апаратом районної ради.
Під час сесійних засідань районної ради члени постійної комісії
спостерігають за дотриманням регламенту районної ради та дотриманням
депутатами районної ради етики.
Комісія висловлює подяку усім мешканцям нашого району, керівникам
органів державної влади та місцевого самоврядування, депутатам районної ради
та місцевих рад, громадським діячам, засобам масової інформації, іншим
небайдужим особам за їх активну позицію у забезпеченні захисту прав
громадян, дотриманні законності та правопорядку на території нашого району.
Постійна комісія районної ради з питань захисту прав учасників і
ветеранів АТО на сході України та їх сімей
(голова комісії – Ольга Соломійчук).
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Постійна комісія районної ради з питань захисту прав учасників і
ветеранів антитерористичної операції на сході України та їх сімей
за період з грудня 2017 року по листопад 2018 року провела 3 засідання. Як
свідчить аналіз, постійною комісією розглянуто12 питань, більшість з яких
внесено на розгляд сесії районної ради та підтримано депутатським корпусом
ради.
Найважливішим аспектом у діяльності комісії є питання підтримки
учасників АТО у районі.
Комісією розглянуто програму підтримки
учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі
добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які
залучалися і брали безпосередньо участь в антитерористичній операції в
районах її проведення, воїнів ОУН-УПА та учасників бойових дій на території
інших держав на 2018 рік.
Комісією було підтримано звернення
районної ради
щодо
відшкодування вартості земельної ділянки у грошовій формі учасникам АТО.
Особливу увагу звернуто на розгляд питання про програму розвитку
соціально-економічного та культурного розвитку району на 2018 рік.
Члени постійної комісії плідно співпрацювали над вирішенням
профільних питань з галузевими відділами та управліннями, селищним та
сільськими головами, установами різних форм власності, громадськими
організаціями.
Тимчасова комісія з реалізації лісосировинних ресурсів для потреб
пільгових категорій населення
На третій сесії районної ради 01 квітня 2016 року прийнято рішення про
забезпечення лісосировинними ресурсами пільгових категорій населення та
створено тимчасову комісію районної ради з реалізації лісосировинних ресурсів
для потреб пільгових категорій населення.
За період з грудня 2017 року по листопад 2018 року проведено 11
засідань. Як свідчить проведений аналіз, тимчасовою комісією розглянуто 163
заяви громадян, які відносяться до пільгової категорії населення.
Комісія рекомендувала:
- ДП «Верховинське лісове господарство» Александрову О.В., ДП
«Гринявське лісове господарство» Стефанюку Р.П. реалізовувати для потреб
пільгових категорій населення дрова паливні та деревину для індивідуального
ремонту і будівництва; реалізовувати пільговим категоріям населення деревину
для забезпечення потреб фермерських господарств і соціальної сфери за
пільговими цінами з рентабельністю не вище одного відсотка.
- Верховинському районному лісгоспу дозволити реалізувати для
потреб пільгових категорій населення до двох відсотків лісосічного фонду за
пільговими цінами з рентабельністю не вище одного відсотка.
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Згідно з рішенням комісії вирішено надати заявникам з числа пільгових
категорій населення 1504 метри кубічні пільгового лісу та 130 метрів кубічних
паливних дров.
Комісія з питань надання одноразових грошових допомог
громадянам, які проживають в Верховинському районі, на 2018 рік
Сімнадцятою сесією районної ради 22 січня 2018 року на прийнято
рішення «Про
затвердження
районної програми з питань надання
одноразових грошових допомог на 2018 рік» та створено комісію районної
ради з питань надання
одноразових грошових допомог громадянам, які
проживають у Верховинському районі.
За період з грудня 2017 року по листопад 2018 року проведено
9 засідань. Як свідчить проведений аналіз,
комісією розглянуто 227 заяв
громадян Верховинського району та виплачено допомог на суму 983000
гривень.
Виконання програми підвищує рівень соціального захисту окремих
категорій населення району: інвалідів, людей похилого віку, малозабезпечених,
багатодітних сімей, сімей внутрішньо переміщених громадян, особам з
онкологічними захворюваннями, дітям що потребують лікування (до 18 років),
покращує їх добробут, медичне обслуговування.
Відвідування депутатами засідань постійних комісій районної ради за
звітний період (грудень 2017 р. – листопад 2018 р.)
Постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів і податків
(Голова - Ольга Сапріянчук)
№
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ПІП депутата
Сапріянчук Ольга Петрівна
Мицканюк Володимир Васильович
Глушко Василь Іванович
Ватаманюк Всеволод Дмитрович
Лютий Олег Валерійович
Кравець Василина Танасіївна
Мартищук Марія Фоківна
Філипчук Юрій Юрійович
Якуб”як Руслан Васильович

Кількість
засідань
комісій
33
33
33
33
33
33
33
33
33

Кількість
пропусків
7
8
8
5
14
15
7
0
31

Постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного розвитку,
інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і
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дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку малого та
середнього бізнесу(голова – Юрій Ванджурак)
Прізвище
К-сть
К-сть
засідань
пропусків
Ванджурак Ю.І.
7
0
Сумарук В.І.
7
1
Жикаляк М.М.
7
3
Демидюк В.М.
7
6
Зеленчук М.В.
7
0
Коман В.М.
7
4
Уршеджук С.Я.
7
4
Постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я, соціального
захисту населення та пенсійного забезпечення
(голова – Галина Кікінчук)
№
№
п/п
1.
2.
3.
4.

ПІП депутата
Кікінчук Г.М.
Федюк В.Т.
Пугальський В.О.
Жичицький Р.М

Кількість
засідань
комісій
7
7
7
7

Кількість
пропусків
2
5

Постійна комісія районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури,
молодіжної політики, спорту, національного і духовного розвитку та
засобів масової інформації (голова – Оксана Чубатько).
№
№
п/п
1.
2.
3.
4.

ПІП депутата
Чубатько О.С.
Сухарчук А.М.
Зеленчук В.І.
Маротчак В.Ю.

Кількість
засідань
комісій
13
13
13
13

Кількість
пропусків
1
1
2
8

Постійна комісія районної ради з питань децентралізації влади,
адміністративно - територіальної реформи, органів місцевого
самоврядування, мандатна, депутатської діяльності, етики,
регламенту, захисту прав людини, законності та правопорядку
(голова – Ярослав Кікінчук)
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№
№
п/п
1.
2.
3.
4.

ПІП депутата
Кікінчук Я.М.
Нечай М.М.
Савчук Л.І.
Рибенчук М.В.

Кількість
засідань
комісій
7
7
7
2

Кількість
пропусків
5

Постійна комісія районної ради з питань захисту прав учасників і
ветеранів АТО на сході України та їх сімей
(голова комісії – Ольга Соломійчук)
№
№
п/п
1.
2.
3.

ПІП депутата
Соломійчук О.В.
Сумарук І.П.
Федорчук Ю.Ю.

Кількість
засідань
комісій
3
3
3

Кількість
пропусків
-

5. Розпорядження голови районної ради
За період з 01 грудня 2017 року по 30 листопада 2018 року головою
районної ради прийнято 352 розпорядження, з них: з основної діяльності - 99, з
кадрових - 75, по депутатському Фонду - 90 і про відрядження - 88.
За розпорядженням районної ради від 04.12.2017 року №139-р з нагоди
відзначення професійного свята Дня місцевого самоврядування 47-х
працівників органів місцевого самоврядування нагороджено Грамотою
районної ради.
Серед розпоряджень які були прийняті протягом звітного періоду варто
виокремити наступні розпорядження районної ради:
- від 04.12.2017 року №138-р «Про проведення науково-практичної
конференції з питань розвитку місцевого самоврядування»;
- від 18.12.2017 року №146-р «Про проведення Днів українського кіно у
Верховині»;
- від 04.01.2018 року №3-р «Про нагородження з нагоди традиційного
народного театралізованого свята «Гуцульська коляда»»;
- від 10.01.2018 року №7-р «Про День Гуцульської культури на Львівщині»;
- від 20.04.2018 року №37-р «Про експертну раду з питань книговидання
при Верховинській районній раді»;
- від 24.04.2018 року №38-р «Про реалізацію духовного проекту «Даруємо
дітям любов до читання книг»»;
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- від 12.06.2018 року №57-р «Про проведення обміну досвідом роботи з
питань реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади;
- від 19.07.2018 року №69-р «Про участь у Міжнародному фестивалі
етнографії то фольклору «Гуцули» 21-22 липня 2018 року в Румунії»;
- від 22.08.2018 року №80-р «Про проведення краєзнавчо-літературних
студій у районі»;
- від 07.09.2018 року №81-р «Про участь делегації та учасників програми в
проведенні Дня Гуцульської культури в місті Івано-Франківську»;
- від 02.11.2018 року №113-р «Про шостого літературного фестивалю
«Письменницька ватра на Черемошем»;
Також головою районної ради було прийнято протягом грудня 2017 року 1
розпорядження на суму 20 тис. грн. та 10 розпоряджень протягом періоду
січень – жовтень 2018 року про надання одноразових допомог на оздоровлення
та реабілітацію учасникам бойових дій та членам їх сімей на загальну суму 250
тис. грн.
Також головою районної ради було прийнято протягом грудня 2017 року 1
розпорядження на суму 14 тис. 500 грн. та протягом періоду січень – листопад
2018 року прийнято 10 розпоряджень з питань надання одноразових грошових
допомог громадянам, які проживають у Верховинському районі на загальну
суму 98 300 грн.
За звітний період головою районної ради прийнято 90 розпоряджень про
виділення коштів з фонду районної ради на виконання депутатських
повноважень.
Протягом звітного періоду чималу кількість наших краян нагороджено
відзнаками Верховинської районної ради, серед яких: 13 - Подяк Верховинської
районної ради, 123 - Грамоти Верховинської районної ради, 444 – Спільні
грамоти Верховинської районної ради та районної державної адміністрації, та
вручено 1 журналістську премію імені Василя Якуб’яка.
З 01 грудня 2017 року по 30 листопада 2018 року головою районної ради
спільно з головою районної державної адміністрації прийнято 35
розпорядження, зокрема:
- від 20.12.2017 року №308/148-р було «Про публічне представлення
проекту бюджету району на 2018 рік;
- від 26.04.2018 року №121/40-р було «Про участь колективів у
театралізованому мистецькому автентичному дійстві «День Гуцульської
культури в м.Полтава»;
- – від 07.09.2018 року №265/89-р «Про проведення Дня Гуцульської
культури в Івано-Франківську»;
- – від 04.10.2018 року №284/100-р «Про проведення святкового дійства
«День Гуцульської культури в Чернівцях»;
- Нагородження спільними грамотами голови районної ради та районної
державної адміністрації громадян та трудових колективів з нагоди державних
та професійних свят, відзначення ювілеїв і пам'ятних дат.
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6. Взаємодія Верховинської районної ради з Верховинською районною
державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування,
громадськими організаціями
Верховинська районна рада протягом звітного періоду активно
співпрацювала у всіх напрямках з районною державною адміністрацією,
Верховинською селищною, сільськими радами, громадськими організаціями
краю, зокрема зі Всеукраїнським та районним товариством «Гуцульщина»,
районною організацією «Патріоти Гуцульщини», районним об’єднанням ВУТ
«Просвіта» імені Тараса Шевченка та іншими громадськими організаціями.
Значна увага приділялася розвитку галузей освіти, культури, охорони
здоров’я, лісового господарства, соціального захисту населення. В
результаті, забезпечено реалізацію Програми соціально-економічного та
культурного розвитку району, районних цільових програм.
Реалізуємо Угоду про співпрацю між органами місцевого самоврядування
району, головою районної ради і головами селищної та сільських рад. Дану
угоду ми наповнюємо реальним змістом. Районна рада вишукує і знаходить
кошти для розвитку населених пунктів району, надає посильну допомогу
загальноосвітнім школам, дошкільним навчальним закладам, медичним
установам тощо.
Протягом двох останніх років каденції районна рада виділила необхідні
кошти на співфінансування проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування Головівській, Довгопільській, Замагірській, Красноїльській,
Ільцівській та Стебнівській сільським радам.
Окрім цього районна рада виділила кошти на проведення капітального
ремонту об’єктів соціально-культурного, медичного призначення у наших
гірських селах, проведення освітлення вулиць, придбання енергозберігаючих
вікон для шкіл та будинків культури й на інші необхідні заходи. В окремих
додатках до звіту оприлюднено обсяг капіталовкладень на кожну сільську раду
та по галузевій класифікації.
Звичайно, на весь обсяг запланованих робіт не вистачає коштів, однак і
керівництво районної ради, і постійна комісія районної ради з питань бюджету,
фінансів і податків намагаються не обділити коштами з районного бюджету
кожну сільську раду, загальноосвітні школи, дитсадки, будинки культури,
медичні заклади тощо.
Впроваджено у практику роботи проведення спільних засіданьпрезидії
районної ради та колегії районної державної адміністрації. 14 листопада
проведено таке спільне засідання під головуванням заступника голови районної
ради Івана Маківничука та голови райдержадміністрації Олега Лютого за
участю керівників бюджетних установ району.
На засіданні розглянуто хвилююче всіх питання «Про стан виплати
заробітної плати працівникам бюджетних установ району». З даного питання
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доповідав начальник фінансового управління райдержадміністрації, депутат
районної ради Всеволод Ватаманюк. На попередніх нарадах було
запропоновано керівникам бюджетних установ провести відповідні заходи з
економії коштів на виплату заробітної плати. На п’ятдесят відсотків нам
вдалося це зробити. З розумінням віднеслись до даного питання керівники
РЦСССДМ, (Ольга Соломійчук), територіального центру з надання соціальних
послуг (Ганна Демидюк), відділу культури РДА (Оксана Коломийчук) та
закладів охорони здоров’я – Верховинської ЦРЛ (Микола Ілюк) та КНП «Центр
первинної медико-санітарої допомоги (Уляна Петрус-Зітинюк).
Приклад для наслідування продемонстрував Зеленський сільський голова
Володимир Феркаляк, який заявив, що Зеленська сільська рада бере на себе
зобов’язання провести видатки на фінансування заробітної плати працівників
Зеленського ДНЗ в листопаді – грудні 2018 року.
Таким чином, враховуючи вищеназвані заходи з економії та
перепланування коштів на виплату заробітної плати із бюджетних програм, які
провела районна рада та райдержадміністрація, вдасться виплатити заробітну
плату працівникам бюджетної сфери у жовтні та накопичити асигнування на
зарплату бюджетникам на листопад 2018 року.
Ми разом з головою райдержадміністрації Олегом Лютим практикуємо і
протягом 2018 року провели чимало зустрічей у населених пунктах району з
сільськими територіальними громадами, сходів селян, на яких прозвітували про
свою роботу, вивчили проблеми громад і надаємо посильну допомогу розвитку
сільських територій краю.
Керівництво районної ради постійно бере участь у засіданнях колегії
райдержадміністрації, а керівництво РДА – у пленарних засіданнях сесій
районної ради, де спільно обговорюються питання соціально-економічного та
культурного розвитку, затверджується Програма соціально-економічного та
культурного розвитку району та підбиваються підсумки її виконання, спільно
затверджується районний бюджет, районні цільові програми, приймаються
відповідні звернення та розглядаються інші важливі питання життєдіяльності
району. Практикується також прийняття спільних розпоряджень. Керівники
обох гілок влади беруть участь у відзначенні державних свят, важливих дат в
історії Україні, проведенні мистецьких фестивалів, традиційних свят на
Гуцульщині, заходів духовного плану тощо.
Взаємодіючи з органами місцевого самоврядування під час проведення
реформ з децентралізації та місцевого самоврядування, районна рада
відстоювала і відстоює єдино вірну демократичну позицію щодо добровільності
об’єднання територіальних громад в ОТГ. Громадам і тільки громадам
вирішувати з ким об’єднуватися, на яких засадах проводити об’єднавчий
процес і виробляти спільну з ОТГ програму подальшого розвитку населених
пунктів.
Для практичного втілення реформаторських кроків у життя, вирішення
життєво важливих проблем у районі, зокрема належного фінансового
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забезпечення працівників бюджетної сфери, розвитку гірських територій
неодноразово проводилися зустрічі з головами селищної, сільських рад,
керівників установ та організацій, представників громадських організацій.
Загалом були напрацьовані конкретні пропозиції, які у вигляді рішень та
звернень районної ради направлено Президенту України Петру Порошенку,
Прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману, народним депутатам
України, керівникам профільних комітетів Верховної Ради.
З вищевказаними громадськими організаціями районна рада працює
постійно, надаючи їм посильну фінансову допомогу, реалізуючи районні
програми «Збереження і розвитку самобутньої етнокультури та духовності
Гуцульщини на 2018 рік», програму «Верховинська районна літературномистецька премія з розвитку та популяризації Гуцульщини імені Дмитра
Ватаманюка на 2018 рік» та інші. Спільно з районним товариством «Просвіта»
імені Тараса Шевченка, Асоціацією органів місцевого самоврядування регіону
«Гуцульщина» районна рада випустила у два номери літературно-мистецького
альманаху «Писанка», який покликаний нести світло незабутніх предків,
творчість наших земляків, культурно-мистецьку автентику Гуцульщини до
читачів, до українського суспільства, допомагати зводити величний духовний
храм, який зветься Україною.
7. Участь районної ради та територіальних громад Верховинського
району в обласному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування
Успішна практика та позитивний досвід організації, проведення і
результатів впровадження обласних конкурсів проектів та програм розвитку
місцевого самоврядування, оголошеного Івано-Франківською обласною радою
в рамках прийнятої першої в Україні регіональної програми розвитку
місцевого самоврядування в області, була продовжена й у звітному періоді.
Восьмий обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування стартував 21 березня 2018 року та завершиться в грудні
звітного року.
Переможцями конкурсу від району стали Головівська, Ільцівська,
Стебнівська, Довгопільська, Красноїлівська сільські ради та Білоберізька
сьльська рада об»єднаної територіальної громади, які реалізовують шість
мікропроектних пропозицій, загальна сума яких складає 1 680 300 грн., а саме:
Стебнівська сільська рада реалізувала проект «Виготовлення
генерального плану забудови села Стебні Верховинського району» на загальну
суму 300 тис. грн.; районний бюджет – 30 тисяч гривень.
Красноїлівська сільська рада реалізувала проект
«Проектнопошукові роботи та розроблення генерального плану сіл Красноїлля та Вигода
Верховинського району» на загальну суму 221 тис. грн.;
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Ільцівська сільська рада реалізувала проект «Проектно-пошукові
роботи та розроблення генерального плану Ільцівської сільської ради
Верховинського району» на загальну суму 300 тис. грн.;
Головівська сільська рада реалізувала проект «Екологічно чисті
продукти – запорука здоров’я людини» на загальну суму 300 тис.грн.;
Довгопільська сільська рада реалізувала проект «Проектнопошукові роботи та розроблення генерального плану Довгопільської сільської
ради Верховинського району» на загальну суму 259 тис.грн.;
Білоберізька сільська рада об’єднаної територіальної громади
реалізувала проект «Створення умов для занять рафтингом як складової
розвитку туристичної галузі та пропагування здорового способу життя на
території Білоберізької об’єднаної територіальної громади Верховинського
району Івано-Франківської області» на загальну суму 300 тис.грн..
Реалізація конкурсу дозволяє місцевим радам шляхом участі у конкурсі
залучати кошти обласного та районного бюджетів на вирішення проблемних
питань
розвитку територіальних громад. Громади отримують реальний
результат і, як наслідок, готові включитися у роботу з підготовки проектів для
участі у наступному етапі обласного конкурсу.
У рамках конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад, організатором
якого є Асоціація органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати –
Україна” районною радою виграно проект «Підготовка проектної документації
для створення музейно-просвітницького Центру міжкультурного діалогу імені
Станіслава Вінценза в с.Криворівня Верховинського району» на загальну суму
394, 0 тис. грн., з яких - 250,0 тис.грн кошти Івано-Франківської обласної ради,
144,0 тис.грн співфінансування ГО «Демократичний форум» .
Крім того, пройдено перший етап відбору проекту у програмі Спільній
операційній системі Україна-Румунія 2014-2020 роки та подано проект «Мова
Карпат» на програму «Спільна операційна система Україна –Польща – Білорусь
2014-2020».
-

8. Співпраця Верховинської районної ради з органами місцевого
самоврядування інших регіонів, міжнародне співробітництво
Протягом 2018 року районна рада продовжила активну працю та
співпрацю з органами місцевого самоврядування Прикарпаття, регіонів України
та міжнародне співробітництво.
Хочу виокремити шість головних напрямків співпраці:
1. Співпраця з органами місцевого самоврядування в рамках
Карпатського Форуму народовладдя.
2. Співпраця з Асоціацією органів місцевого самоврядування регіону
Гуцульщини.
3. Співпраця з органами місцевого самоврядування регіону України.
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4. Співпраця зі Всеукраїнською Асоціацією органів місцевого
самоврядування «Українська Асоціація районних та обласних рад».
5. Співпраця з Асоціацією органів місцевого самоврядування
«Єврорегіон-Карпати-Україна».
6. Міжнародне співробітництво.
Співпраця з органами місцевого самоврядування в рамках
Карпатського Форуму народовладдя
Перш за все хотів би відзначити позитивні сторони співпраці районної
ради з органами місцевого самоврядування України. Географія нашої співпраці
у 2018 році значно розширилася, підписано ряд нових Угод про співпрацю та
співробітництво. Показники співпраці засвідчують про її якісніший, ніж у
минулому році, рівень та досягнуті успіхи в цьому плані.
Карпатський Форум народовладдя – це монолітне об’єднання 25
районних рад гірських районів і 2 міських рад Івано-Франківської,
Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей в єдину, об’єднану, міцно
згуртовану силу, яка відстоює права та інтереси гірських територій Карпат.
Якщо два роки тому (до 8 листопада 2016 року) на Форум ще дивилися з
обачністю, пересторогою, то саме в цей день, день проведення Другого
Карпатського Форуму народовладдя у селищі Воловці Закарпатської області,
усі перестороги і сумнів розвіялися. Я як голова Карпатського Форуму
народовладдя у своєму виступі окреслюю головні завдання, які має реалізувати
Форум, а він покликаний об’єднати усі гірські райони України, подбати про
їхній розвиток, перспективу, соціальний захист задля поліпшення життя горян.
Пріоритетне завдання спільної праці очільників гірських районів – збереження
гірських районів як окремих адміністративно-територіальних одиниць під час
проведення децентралізації державної влади та адміністративно-територіальної
реформи в Україні, розвиток гірських територій.
Проведено чотири Карпатські Форуми народовладдя.Ми об’єдналися і
продовжуємо спільну працю щодо збереження гірських районів, започатковану
у Верховині на першому Карпатському Форумі народовладдя. Так, ми повинні
бути ґаздами на своїй землі, ми повинні зберегти свій етнос, свою предківську
мову, культуру, духовність та гірську газдівку. Форум вкотре підтвердив
спільне і єдине прагнення територіальних громад щодо збереження гірських
районів України, вирішення вкрай важливих проблем із забезпечення реальної
потреби фінансування бюджетних установ, реформування системи освіти,
медицини, формування інвестиційної політики та подальшого розвитку
гірських територій Карпатського регіону.
Збереження гірських районів як окремих адміністративно-територіальних
одиниць закладено у погодженомуФорумом та ініційованому народним
депутатом України, головою Комітету Верховної Ради України з питань
культури і духовності Миколою Княжицьким законопроекті «Про внесення
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змін до деяких законів України щодо посилення державних гарантій для
гірських та високогірних населених пунктів».
У новому законопроекті вже передбачено порядок надання населеним
пунктам статусу не тільки гірських, а й високогірних, підвищуються державні
гарантії соціально-економічного розвитку населених пунктів. Що головне –
закладено
юридично-правову
норму
щодо
збереження
існуючого
адміністративно-територіального устрою гірських та високогірних населених
пунктів України.
Шостого грудня 2017 рокуКомітет Верховної Ради України з питань
державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування
прийняв рішення про внесення на розгляд Верховної Ради України
доопрацьованого у Комітеті проекту Закону України про внесення змін до
Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні (щодо
посилення державних гарантій соціально-економічного розвитку).
Співпраця з Асоціацією органів місцевого самоврядування регіону
Гуцульщини
Важливе місце в координації дій органів місцевого самоврядування
Гуцульського регіону, спрямованих на сприяння у вирішенні питань соціальноекономічного, державно-політичного та культурно-духовного розвитку, сприяє
вдосконаленню управлінської діяльності, вирішенню проблемних питань, надає
допомогу в організації проведення заходів культурно-мистецького, духовного
чину, займає Асоціація органів місцевого самоврядування регіону Гуцульщини.
Районна рада входить до складу Асоціації органів місцевого
самоврядування, яка створена 16 червня 2000 року установчими зборами
Асоціації і є Координуючим органом на терені усього Гуцульського регіону.
Протягом року я як голова Асоціації органів місцевого самоврядування
регіону Гуцульщини активно співпрацював з головами районних рад – членами
Асоціації Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей – в
питанні забезпечення фінансування в повному обсязі працівників бюджетних
установ наших регіонів, виділення коштів на будівництво об’єктів соціальнокультурного призначення у населених пунктах Гуцульщини, забезпечення
соціальних гарантій громадян, апелював щодо вирішення даних питань у
Кабінеті Міністрів України, його профільних міністерствах, Верховній Раді
України.
Будучи членом Асоціації, кожна районна рада надіслала ряд звернень до
керівництва держави та уряду, профільних міністерств щодо вирішення
вищезазначених питань та існуючих проблем і соціальних викликів.
Прийнято Звернення Асоціації до Президента України Петра Порошенка,
Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та Верховної Ради України
щодо ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати для гірських районів
України у повному обсязі.
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З метою пропагування літературно-мистецьких цінностей Гуцульщини всі
голови районних рад – члени Асоціації взяли участь у фінансовій підтримці
випуску літературно-мистецького альманаху «Писанка». Вихід у світ
літературно-мистецького альманаху «Писанка» – це живильне духовне
джерело для горян-гуцулів у їх нестримній боротьбі до свободи і всебічного
розквіту.Пропонований читачеві альманах розповідає про багату історію,
етнографічні особливості, популяризує мистецтво Гуцульщини. Тому вважаю,
що таке видання конче потрібне нам сьогодні. Альманах засвідчує повагу й
шану до унікальної культурної спадщини Гуцульщини.
Співпраця з органами місцевого самоврядування регіону України
Надзвичайно позитивним фактором для районної ради є те, що з нами
прагнуть активно працювати і співпрацювати та налагоджувати тісні, дружні
взаємини з обміну досвідом роботи, зокрема у плані соціально-економічного
розвитку територій, у туристичній галузі, сфері культури і мистецтва районні
ради і зі сходу, і з заходу України, і з півдня та центру держави – практичні зі
всієї України.
У рамках укладеної Угоди про партнерство та співпрацю працівники органів
місцевого самоврядування Канівського району Черкаської області відвідали з
робочим візитом Верховинський район. Делегацію очолив голова Канівської
районної ради Олег Лактіонов та керуючий справами виконавчого апарату
районної ради Микола Зоць.
Між Верховинською і Канівською районними радами склалися давні
дружні відносини співробітництва у галузі місцевого самоврядування, культури,
освіти та інших сферах соціально-культурного життя. Співпраця триває вже
більше десяти років. Працівники районної ради, інтелігенція району мали
можливість відвідати українську святиню у Каневі – могилу Тараса Шевченка на
Чернечій горі, вклонитися Кобзареві, скласти шану і повагу Пророку української
нації від усієї Верховинщини.
Під час перебування у Верховині працівники органів місцевого
самоврядування Канівського району ознайомилися з досвідом роботи районної
та сільських рад і територіальних громад Верховинського району. Я ознайомив
гостей з основними напрямками роботи ради у вирішенні питань соціальноекономічного розвитку, зі станом реформаторських процесів у районі. Сільські
голови Михайло Дзюбак з Красноїлля, Михайло Кочерган зі Стебнів, Дмитро
Джуряк з Довгополя поділилися досвідом роботи територіальних громад та
вирішення питань соціально-економічного розвитку територій.
Верховинська районна рада підписала в цьому році ряд Угод про
співпрацю і партнерство, зокрема з Полтавською обласною державною
адміністрацією та Чернівецькою міською радою й активно працює з ними.
Результатом співпраці стала презентація культурно-мистецької автентики та
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широкої програми економічно-інвестиційних, туристично-відпочинкових
можливостей Верховинського району для жителів Полтави та Чернівців.
Я як голова районної ради представив Верховинщину у Карпатському форумі
регіонального розвитку у м. Яремче за участю високопосадовців України. На
форумі обговорюють питання державної та регіональної політики,можливості
розвитку гірських територій в умовах реформи децентралізації.Генеральний
директор Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України Сергій Шаршов презентував сильні та слабкі сторони
Карпатського регіону і можливості розвитку гірських територій.
Відбулися панельні дискусії за участю очільників гірських громад, які
презентуватимуть свій досвід запровадження розвиткових проектів та
обговорюватимуть спільні проблемні питання. Також обговорюватимуть
європейський досвід та розвиток туризму як основи економічного потенціалу
розвитку гірських територій.
Співпраця зі Всеукраїнською Асоціацією органів місцевого
самоврядування «Українська Асоціація районних та обласних рад»
Налагоджена співпраця Верховинської районної ради зі Всеукраїнською
Асоціацією органів місцевого самоврядування «Українська Асоціація районних
та обласних рад», зокрема із Президентом Асоціації Сергієм Черновим та
Головою Секретаріату Асоціації Юрієм Андрійчуком. Як відомо, Всеукраїнська
асоціація органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та
обласних рад» об’єднує 24 обласних та 406 районних рад.
Всеукраїнська Асоціація органів місцевого самоврядування підтримала
наше Звернення до Президента України Петра Порошенка, Прем’єр-міністра
України Володимира Гройсмана та Голови Верховної Ради України Андрія
Парубія щодо збереження гірських районів як окремих адміністративнотериторіальних одиниць під час проведення децентралізації державної влади
та адміністративно-територіальної реформи в Україні, забезпечення
повноцінним фінансуванням бюджетних установ та подальшого розвитку
гірських територій Карпатського регіону України.
Українська асоціація районних та обласних рад підтримала також
проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених
пунктів»,метою якого є посилення державних гарантій для населених пунктів,
які мають статус гірських та високогірних, а також покращення соціального
захисту громадян України, які проживають в таких населених пунктах.
Співпраця з Асоціацією органів місцевого самоврядування
«Єврорегіон-Карпати-Україна»
Верховинська районна рада є членом Асоціації органів місцевого
самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна». «Єврорегіон – Карпати –
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Україна» – Асоціація органів місцевого самоврядування, створена у 2007 року з
метою сприяння розвитку територій Львівської, Закарпатської, ІваноФранківської та Чернівецької областей, що входять до Карпатського
Єврорегіону, координації та систематизації діяльності місцевих громад
Карпатського Єврорегіону у галузі транскордонної співпраці, зокрема у галузях
розвитку підприємництва та туризму, екологічній сфері, в тому числі
енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії, розвитку
транспортної та прикордонної інфраструктури та міжлюдській співпраці у
рамках вказаного міжрегіонального об'єднання.
Районна рада за участю голови була представлена 21-23 червня в м.
Трускавці на Міжнародному форумі місцевого розвитку, в якому взяли участь
понад 400 представників з України, Польщі, Угорщини, Румунії, а також
очільники обласних рад: Львівської – Олександр Ганущин, Закарпатської –
Михайло Рівіс, Чернівецької – Іван Мунтян, надзвичайний та повноважний
Посол Австрії в Україні Герміне Поппеллер, парламентарі, урядовці,
представники профільних комітетів Верховної Ради України, зокрема перший
заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України В’ячеслав Негода, народний депутат
України
Микола
Княжицький,
дипломатичний
корпус,
неурядові
організації. Основні теми, які розглядались на зібранні, – стратегічний розвиток
Карпат, децентралізація та робота органів місцевого самоврядування.
Верховинська районна рада завдяки співпраці з Асоціацією органів
місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» реалізує проектз
розробки проектної документації під музейно - просвітницький Центр
міжкультурного діалогу імені Станіслава Вінценза в селі Криворівня
Верховинського району.
У процесі розробки спільно з асоціацією «Єврорегіон - Карпати –
Україна» знаходиться проект «Придбання лінії для сортування ТПВ (твердих
побутових відходів) та одержання вторинної сировини». Розробка цього
проекту зумовлена необхідністю сортування твердих побутових відходів та
одержання вторинної сировини. Проект передбачає придбання сортувальної
лінії для Верховинського комбінату комунальних підприємств.
Міжнародне співробітництво
Невід’ємною складовою діяльності Верховинської районної ради є
міжнародне співробітництво. Партнери міжнародного співробітництва
Верховинської районної ради є Румунія і Польща. Ми продовжуємо активну
співпрацю з Мишленіцьким повітом Малопольського воєводства, Польща, у
сфері самоврядування, будови і функціонування сучасного громадянського
суспільства, взаємної підтримки місцевих підприємців та інноваційне
вирішення економічних питань, а також у сферах культури і мистецтва,
розвитку туризму, рекреації та спорту, охорони здоров’я, освіти, сільського
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господарства, охорони навколишнього середовища та раціонального його
розвитку, а також розвитку підприємницької діяльності.
У рамках співпраці Староста Мишленіцький Юзеф Томал організував
гуманітарну допомогу у вигляді медичного та комп’ютерного обладнання для
лікувальних закладів району, яке дозволить поліпшити якість надання медичної
допомоги населенню краю. Ми цінуємо добродійність і жертовність поляківпартнерів по співпраці з надання для лікувальних закладів Верховинщини
гуманітарної допомоги і готові й надалі активно співпрацювати з польською
стороною в інтересах громадськості, жителів Мишьленіцкого повіту в Польщі
та Верховинського району в Україні. Це дозволить зміцнювати стосунки між
обома регіонами та місцевими громадами, взаємну економічну підтримку,
розвиток громадянського суспільства, пропагування культури обох сторін і
наших дружніх держав – України і Польщі.
Делегація Мишленіцького повіту Малопольського воєводства, яку очолив
віце-староста Томаш Сус, відвідала у травні цього року Верховинський район і
напрацювала план подальших дій співпраці польської та української сторони в
плані поглиблення дружніх партнерських відносин.
Я як голова районної ради провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним
Послом Польші в Україні Яном Пєклом. Під час зустрічі обговорено питання
про дружні взаємовідносини між Україною та Польщею, розвиток
взаємозв’язків у галузі культури та духовності. Накреслено перспективу
спільного плану розвитку Верховинського краю, зокрема будівництво музею
Станіслава Вінценза у селі Криворівні. Погоджено ідею проведення у столиці
Гуцульщини – Верховині автентичного фестивалю всіх гірських народів
Європи.
Районна рада продовжує співпрацю з румунською стороною, зокрема
генеральним консулом Румунії в Чернівцях Елеонори Молдован.
Проводиться
подальша
робота
щодо
реалізації
проекту
прикордонного співробітництва «Місцевий розвиток та передумови
відкриття пункту пропуску та будівництва автодороги через румунськоукраїнський кордон в межах населених пунктів Шибене (с.Зелене
Верховинського району) та Поеніле-де-Суб-Мунте повіту Марамуреш
(Румунія)». В межах цього проекту розроблено Стратегічний план
розвитку Верховинського району та Рущанської долини повіту
Марамуреш.
Районна рада підтримує й продовжує розширювати співпрацю з
українськими
громадами
Румунії
в
рамках
транскордонного
співробітництва, дружні взаємини з Союзом українців Румунії.
Міжнародне співробітництво потрібно розвивати швидшими темпами
розширювати його рамки і зміцнювати з надійними партнерами
європейського співтовариства.
9. Дні депутата в районній раді та Єдиний день депутата
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Відповідно до частини третьої статті 30 Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад», пункту 6 частини шостої статті 55 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою організації вивчення
депутатами районної ради законодавства, досвіду роботи, забезпечення
депутатів довідково-інформаційними матеріалами та проектами рішень для
підготовки роботи сесії проведено 3 Дні депутата в районній раді. Розглянуто
ряд важливих питань, зокрема:
- про колегіальне обговорення, спільне погодження і вироблення
рекомендацій щодо затвердження районного бюджету, районної програми
соціально-економічного та культурного розвитку Верховинського району і
інших районних програм на 2018 рік;
- про реформування медичної галузі;
- про погодження нормативно-грошової оцінки земельних ділянок за
межами населених пунктів (полонин) Верховинського району;
- про суть реформи загальної середньої освіти у відповідності до
законодавства України «Нова українська школа»;
- про стан виконання планових показників щодо надходжень до місцевих
бюджетів від заготівлі дикоростучих ягід та грибів на території Верховинського
району;
- про проведення чемпіонату Верховинського району з футболу сезону
2018-2019 років.
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» на І сесії районної ради УІІ
демократичного скликання 24.12.2015 року прийнято рішення «Про Єдиний
день депутата» як засобу постійного зв’язку з виборцями і місцевими
територіальними
громадами.
Також
27.01.2016
року
затверджено
розпорядженням голови районної ради №12-р «Розподіл депутатів
Верховинської районної ради для роботи в адміністративно-територіальних
одиницях району». Відповідно до прийнятих рішень для здійснення
депутатських повноважень депутатами районної ради кожного третього
четверга місяця проводиться Єдиний день депутата в районі.
10. Депутатські запити та звернення.
Протягом звітного періоду з грудня 2017 року по листопад 2018 року районною
радою УІІ демократичного скликання прийнято 21 рішення за запитами
депутатів районної ради. Відповідно до рішення районної ради виконавцями
депутатських запитів визначені: керівництво районної державної адміністрації,
районної ради, Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області, філія
«Верховинська ДЕД», ДП «Гринявське лісове господарство», ДП
«Верховинське лісове господарство», Верховинський районний лісгосп,
Косівське ЦПЗ №5 Івано-Франківської дирекції УДППЗ «Укрпошта»,
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станційно-лінійна дільниця №2 Івано-Франківської філії ПАТ «Укртелеком» та
інші районні установи і організації.
Станом на 1 грудня 2018 року виконано і знято з контролю 2 депутатських
запити, а 19 запитів знаходяться на контролі. У них порушувалися питання
фінансування на будівництво та ремонтавтомобільних доріг і мостів, ремонт
шкільного автобуса та приміщень загальноосвітніх шкіл району, забезпечення
закладів освіти та медицини продуктами харчування. Ряд проблем, піднятих в
запитах і дотепер не вирішено в основному через відсутність відповідних
фінансових та матеріальних ресурсів.
На протязі звітного періоду депутатом районної ради В. Зеленчуком
подано 1 депутатське звернення на розгляд Верховинської ЦРЛ щодо
відновлення роботи цілодобової аптеки у Верховині. На даний час цілодобова
аптека відкрита у центрі селища Верховина.
11. Заходи районної ради, спрямовані на вшануваннявидатних
особистостей українського народу,іншіпатріотичні
та культурно-мистецькі заходи
Верховинська районна рада протягом звітного періоду свої державницькі,
національно-патріотичні, культурно-мистецькі, духовні, автентичні
заходи
спрямовувала на вшанування видатних особистостей українського народу,
вікопомно-пам’ятні події в історії українського державотворення та українського
народу, з нагоди релігійних свят, пропагування культурно-мистецьких цінностей,
унікальної мистецької автентики Верховинщини.
Заходи районної ради, спрямовані на вшануваннявидатних особистостей
українського народу, інші патріотичні та культурно-мистецькі заходи та участь в
них керівництва районної ради яскраво засвідчують про високу державницьку
позицію представницького органу місцевого самоврядування, поглиблення
демократичних процесів у районі, забезпечення поступу національнокультурного, духовного відродження українського народу, його історичної
свідомості, розбудову незалежної самостійної соборної Української держави.
Заходи проводились спільно з районною державною адміністрацією, відділом
культури РДА, священослужителями церков УПЦ КП та УГКЦ, громадськістю
краю.
З багатогранної програми заходів слід виокремити наступні:традиційне
народне гуцульське дійство «Гуцульська коляда», урочистості з нагоди Дня
Соборності України, урочистості з відзначення 100 - річчя Дня пам’яті Героїв
Крут, відзначення Дня пам’яті та примирення, День матері, районний
фестиваль духовної пісні «Співаймо Господу, співаймо», гуцульське народне
дійство «Полонинське літо-2018», урочисті театралізовані заходи до Дня
Державного Прапора та 27-ої річниці Незалежності України;відзначення 76-ої
річниці Української Повстанської Армії та Дня українського козацтва й інші.

43

23 – 30 червня у Криворівні відбувся перший міжнародний форум Східної
та Центральної Європи «Via Carpatia». Ми поставили собі на меті не просто
відродити це місце, а ще раз нагадати, що Україна є центром Європи та однією
з країн, яка підписала Карпатську конвенцію… Ми фактично хочемо створити
такий культурний центр східноєвропейського простору, який для нас є
близьким ментально, і цей простір близький для нас і культурно. Для нас дуже
важливо, щоб українські Карпати стали центром об’єднання всього регіону, а
Верховинські Карпати – Криворівня справді відродились та стали улюбленим
місцем відпочинку для українців».
Цим форумом ми привернули увагу до того, що під час нашої
адміністративної реформи, на превеликий жаль, не враховуються особливості
Гуцульського краю, особливості поселення людей, які живуть високо в горах і
все-таки зберігають власну культуру. І наше завдання ту культуру зберегти та
зробити так, щоб люди всі не поїхали звідти на заробітки шукати собі кращої
долі, бо зараз, на жаль, дуже часто таке відбувається».
Під час форуму відбулась конференція «Коло Вінценза: майбутнє
Карпат», обговорення питань якої проводилось на панельних дискусіях,
круглих столах, майстер-класах та лекціях за участю українських та західних
урядовців, парламентаріїв, журналістів та лідерів громадської думки. Учасники
конференції говоритили, зокрема про конституційну демократію, економічні
моделі розвитку сільського господарства в гірських районах, туризм як чинник
розвитку економіки Карпатського регіону та інфраструктурні проекти.
Автентична гуцульська культура і мистецтво підкорюють Україну і світ.
Районна рада започаткувала і вже провела Дні гуцульської культури в ІваноФранківську (двічі) Львові, Полтаві, Чернівцях і далі продовжує зачаровувати і
дивувати мистецтво незабутніх предків всю Україну . Творчі народні колективи –
а це від150 учасників до 200 учасниківп’ять годин поспіль демонструють на
сцені обласних центрів унікальне автентичне мистецтво Верховинщини –
гуцульську музику, співанку, запальний народний танець, гуцульське весілля,
театральне мистецтво, показ автентичної гуцульської убирі (одягу) та багато
інших яскравих самобутніх талантів. Насолодитися чарами гуцульського
дійства і відчути справжній дух Гуцульщини змогли більше сотні тисяч
глядачів.
У виставкових павільйонах люди мають можливість оглянути виставкупродаж виробів декоративно-ужиткового мистецтва: вишивки, ткацтва,
кушнірства, живопису, ліжникарства, писанкарства, бісероплетіння та інших
видів народної творчості Гуцульщини. Жителі обласних центрів мають змогу
відвідати гуцульську кухню, скуштувати екологічно чисту полонинську
продукцію, придбати лікувальні карпатські настоянки, дари Карпатської
природи.
Верховинці пропонують також тури вихідного дня з метою активного
відпочинку мальовничим Гуцульським краєм та запрошуватимуть у туристичні
мандрівки Карпатами – на Говерлу, Піп Іван, Писаний камінь, Бребенескул,
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Ребра, Шпиці, Дземброню, Довбушанку. Рекламні проспекти турів вихідного
дня пропонують відвідати музейну Верховинщину – музеї Івана Франка, Гната
Хоткевича та Гуцульського театру, музей гуцульського побуту, етнографії та
музичних інструментів імені музиканта-віртуоза Романа Кумлика, музей
гуцульської магії, хату-музей «У трембітаря», музей фільму «Тіні забутих
предків» та інші.
Гуцульську культуру потрібно зберегти, надихнути автентикою всю
України і передати її нащадкам. Гуцульська культура об’єднує Україну. Районна
рада у цьому плані працює активно і наполегливо.
Наша країна переживає нелегкі часи становлення як незалежна,
демократична європейська держава. Багатьох гострих викликів в суспільному
житті ми не відчували б, якщо за всі ці роки на державному і регіональних
рівнях проводилась національно-патріотична робота серед жителів району,
молодого покоління. І тому зараз робота районної ради спрямована на
змістовну організацію навчально-виховного процесу, створення належного
середовища для здійснення національно-патріотичного, духовного виховання в
загальноосвітніх закладах району.
За рекомендацією районної ради, відділом освіти створено у навчальних
закладах загальношкільні та класні учнівські організації («Родина», «Українці»,
«Довбушата», «Гуцулята», «Розумники», «Намисто», «Юні дослідники»,
«Віночок», «Милосердя», «Козачата») які є невід’ємною складовою в системі
національного та військово-патріотичного виховання.
На сесії районної ради прийнято звернення до автоперевізників, власників
відпочинкових закладів «Про недопущення звучання російської попси»; у
навчальних закладах району постійно організовуються святкові зустрічі з
воїнами АТО, проведено районний зліт обдарованої молоді тощо.
За підтримки районної ради у Верховинській школі-інтернат організовано
та активно діє гурток «Пласт», який плідно працює в національнопатріотичному вихованні молоді, розширення цієї роботи в районі.
Для підтримки воїнів АТО районною радою створена програма підтримки
воїнів, де в 2018 році було виділена матеріальна допомога на суму 275 тис.грн.
Також за рішеннями районної ради введено 2 посади які безпосередньо
працюють з воїнами АТО, для вирішення їх наболілих проблем.
За підтримки районної ради створюється мартиролог воїнів УПА, які
загинули за волю і незалежність України. У навчальних закладах району
створено «Куточки пам’яті» за загиблими під час Революції Гідності та на
сході України, захищаючи рідну землю від московського агресора.
Депутати районної ради, апарат районної ради надавали матеріальну
підтримку, для відправлення в зону АТО.
Районна рада і надалі буде працювати для формування національносвідомої особистості з високими моральними якостями, бережливим
ставленням до надбань українського народу , виховувати любов до рідної мови
свого краю, України.
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12. Робота із зверненнями громадян
Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» громадяни
України мають право звернутися до органів місцевого самоврядування,
посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями,
скаргами та пропозиціями, що стосуються статутної діяльності, заявою або
клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та
особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.
За період з грудня 2017 по листопад 2018 року до районної ради
надійшло 846 звернень від жителів району. За звітний період головою районної
ради проведено 54 прийоми громадян з особистих питань, на яких прийнято
187 мешканців нашого краю, які піднімали питання ремонту доріг, мостів,
роботи АТП, виділення одноразової грошової допомоги .
У зверненнях громадяни порушили 581 питання, які стосувалися зокрема:
- заяв про виділення одноразової грошової допомоги від учасників
АТО (144);
заяв про виділення лісу по пільговій ціні громадянам районута
учасникам АТО (144);
- заяв про надання одноразової грошової допомоги громадянам району
(218);
- колективних звернень (31);
– комунального і шляхового господарства (3);
– забезпечення житлом (3);
– транспорту і зв’язку (2);
– науки і освіти (4);
– екології та природних ресурсів (1);
– праці та заробітної плати (2);
– погодження нормативно грошової оцінки земельної ділянки (3);
– інші (26 ).
Найбільше надійшло звернень від жителів селища Верховина – 148, сіл:
Білоберізка –14, Бистець – 17, Буковець – 9, Верхній Ясенів – 22, Голови – 31,
Голошино – 5, Довгопілля – 21, Замагора – 10, Зелене – 20, Ільці – 33,
Красноїлля – 34, Красник – 28, Кривопілля - 13, Криворівня – 47, Пробійна – 9,
Перехресне – 13, Стебні – 19, Устеріки – 16, Гринява – 35, Яблуниця – 37.
Жодне звернення не залишилося поза увагою.
13. Кореспонденція районної ради
За звітний період до Верховинської районної ради надійшло 922
документи від юридичних осіб, з них:
– 81 від сільських, селищної, рад та їх виконавчих комітетів;
– 20 від обласної державної адміністрації;
– 221 від районної державної адміністрації
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– 88від районних рад, районних державних адміністрацій, міських рад,
міст обласного значення та обласної ради;
–35 з Верховної Ради України;
– 186 від районних установ та організацій;
– 39 від підприємств області;
– 18 від громадських організацій;
– 19від судових органів, прокуратури;
– 16від народних депутатів України;
– 4 від релігійних громад;
– 195 від інших установ та організацій.
Листи стосувались:
644 - фінансування, бюджету, виділення коштів;
49 – з питань управління майном, приватизації, надання приміщень в
оренду,
55 – з питань нагородження;
13 - з питань організаційного та інформаційно-аналітичного
забезпечення ;
34 - з питань транспорту і зв’язку, шляхового господарства,
15 – з питань екології та природокористування, охорони навколишнього
природного середовища;
31– з питань соціального захисту та пенсійного забезпечення;
33 – з питань житлово-комунального господарства;
48 – із земельних питань,
За звітний період районною радою відправлено 878 листів. У них
порушувалися питання спорудження та ремонту доріг і мостів, ремонту ліній
електропередач, соціально-економічного, культурного розвитку району,
бюджету та фінансів, охорони здоров’я, законності і правопорядку, туризму,
лісового, сільського господарства, з питань освіти, дошкільного виховання,
молоді і спорту та ряд інших питань.
14. Реалізація громадянами права на доступ до інформації
Верховинська районна рада та її керівництво працює за принципами
публічності та відкритості, керуючись у своїй діяльності законами України
«Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», іншими
законодавчими актами.
При підготовці відповідей на запити на інформацію працівники
виконавчого апарату районної ради у своїй роботі керуються «Порядком
реалізації права на доступ до публічної інформації за інформаційним запитом у
Верховинській районній раді», Регламентом та Інструкцією з діловодства
Верховинської районної ради, які розроблено відповідно до законів України
«Про доступ до публічної інформації», «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про
доступ до публічної інформації».
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На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної
інформації» питання, які вносилися на розгляд сесій районної ради
розміщувались на інтернет-сторінці Верховинської районної ради, а тому
депутати мали можливість ознайомитись з проектами рішень та довідковими
матеріалами до них, належно
підготуватися до пленарного засідання.
Громадськість теж має змогу не лише довідатися про питання, які
розглядатимуться, а разом із депутатами взяти участь в обговоренні порушених
проблем.
За звітний період до Верховинської районної ради надійшло п’ять
інформаційних запитів від фізичних та юридичних осіб. Підняті запити
стосувались питань фінансового характеру, комунальної власності, земельних
відносин, органів місцевого самоврядування та інше. Всім надіслані відповіді
згідно чинного законодавства.
15. Управління майном спільної власності
територіальних громад сіл та селищарайону
Управління
об’єктами
права
комунальної
власності
–
це
діяльність,спрямована на використання об’єктів права комунальної власності
відповідно до завдань та функцій, які покладені на органи місцевого
самоврядування. Від правильної організації цієї роботи на місцях залежить
благополуччя всієї територіальної громади, задоволення жителів цієї громади у
роботах, послугах, інших громадських потребах. Уміння ефективно управляти
майном спільної власності територіальних громад сіл та селища, району –
ключове питання розвитку економіки. Фактично при цьому мають бути
розв’язані три завдання: забезпечення збереження об’єктів комунальної
власності, раціонального використання та примноження потрібного району
майна.
Управління майном здійснюється на основі затвердженоїрайонною радою
Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що
належить до спільної власності територіальних громад району та переліку
підприємств і об’єктів, які належать до районної комунальної власності, та
рішень про сплату частини прибутку підприємствами, які належать до спільної
власності територіальних громад району.
Із зазначених питань районною радою прийнято наступні рішення,
зокрема: 12 січня 2018 року-«Про передачу Устеріківської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів в оперативне управління Білоберізькій сільській раді
ОТГ»,«Про затвердження тарифів на вивіз твердих побутових відходів»; 22
січня 2018 року-«Про програму соціально-економічногота культурного
розвитку Верховинського району на 2018 рік»; 23 березня 2018 року- «Про стан
діючого полігону твердих побутових відходів та про роботу з вишукування та
обладнання нового полігону твердих побутових відходів»,«Про затвердження
переліку об’єктів комунального майна району, які підлягають приватизації в
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2018 році», «Про надання дозволу Верховинській ЦРЛ на укладення договору
оренди та дозволу на продовження терміну договорів оренди»,«Про введення в
дію Верховинського Центру первинної медико-санітарної допомоги»,«Про
затвердження переліку платних медичних послуг, які можуть надаватись
Верховинською центральною районною лікарнею»,«Про план діяльності
районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік», «Звіт
голови райдержадміністрації про виконання програми соціально-економічного
та культурного розвитку району за 2017 рік», «Про призначення начальника
Верховинського комбінату комунальних підприємств», «Про погодження
нормативно-грошової оцінки полонини «Балтагура», «Середня», «Редиска»,
«Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при здійсненні
будівництва об’єктів за рахунок коштів районного бюджету»; 24 травня 2018
року - «Про затвердження нової редакції Статуту комунального підприємства
Верховинський районний лісгосп», «Про погодження нормативно-грошової
оцінки полонин «Лудова» та «Щівник»; 19 червня 2018 року - «Про
затвердження Статуту Верховинського комбінату комунальних підприємств»,
«Про затвердження Статуту Верховинської центральної районної лікарні» ,
«Про затвердження районної програми поводження з твердими побутовими
відходами на 2018 рік» та «Про заходи щодо вивезення та утилізації твердих
побутових відходів»; 28 червня 2018 року - «Про звернення районної ради щодо
внесення змін до картографічних та облікових документів Верховинського
районного лісгоспу та фермерських господарств району», «Про затвердження
тарифів на вивіз твердих побутових відходів», «Про звільнення Шкрібляк Л.І.»;
22 серпня 2018 року - «Про дозвіл на передачу автомобіля», «Про дозвіл на
списання автомобіля», «Про створення комунального некомерційного
підприємства «Красноїльська амбулаторія загальної практики сімейної
медицини», «Про погодження нормативно-грошової оцінки полонини
«Прилучний»; 11 жовтня 2018 року - «Про звільнення Заращук Л.М. з посади
директора комунального закладу Верховинська вечірня ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів»,
«Про припинення комунального некомерційного підприємства «Красноїльська
амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Верховинської районної
ради», «Про доручення голові районної ради погодження організаційної
структури закладів охорони здоров’я та освіти»,«Про дозвіл Верховинській
ЦРЛ на продовження терміну дії договору оренди», «Про погодження
нормативно-грошової оцінки полонини «Глистовата», «Альбин», «Чивчинаш»,
«Попадя», Чивчин», «Бубенська», «Широка-2», «Яворів», «Про погодження
організаційної структури Верховинської центральної районної лікарні», «Про
надання дозволу центральній районній лікарні на списання парових котлів»,
«Про притягнення до дисциплінарної відповідальності Никифоряк Л.М.», «Про
внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку
Верховинського району на 2018 рік»
Згідно рішення Верховинської районної ради від 16 жовтня 1998року«Про
уповноваження районної державної адміністрації щодо управління майном» та
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05 березня 2014 року «Про управління об'єктами спільноївласності
територіальних громадсіл, селища району»управління майном, що належить до
спільної власності територіальних громад району здійснює Верховинська
районна державна адміністрація
16. Висвітлення діяльності районної ради
в засобах масової інформації
Верховинська районна рада є засновником народного часопису
«Верховинські вісті» та районного комунального радіомовлення «Вісті
Верховини» і діє відповідно до укладених установчих угод. У 2018 році на
фінансову підтримку засобів масової інформації району в рамках цільової
районної програми профінансовано 537,0 тис. грн. та 655,400 тис. грн., а також
виділено 100,0 тис.грн. редакції журналу «Гуцульщина» на випуск
«Гуцульського календаря».
Районна рада налагодила поглиблену співпрацю із засобами масової
інформації району, що сприяє більш цілісному, систематичному та
усесторонньому висвітленню діяльності районної ради, роботи інших органів
місцевого самоврядування Верховинщини. Практично у кожному номері
газети друкується в середньому по 4-5 публікацій. З діяльності районної ради
та виконавчого апарату ради.
Кожне сесійне засідання районної ради представлене широким спектром
інформаційно-аналітичних повідомлень, рішень районної ради, звернень до
керівництва держави та уряду, міністерств чи відомств, керівництва області чи
народних депутатів України.
Редакція газети «Верховинські вісті» друкує різнопланові інформаційні
та аналітичні повідомлення за поданням прес-служби районної ради, а також
кореспонденції та статті про роботу органів місцевого самоврядування.
Публікуються виступи та інтерв’ю голови районної ради, зустрічі за круглим
столом, зустрічі керівництва районної ради у населених пунктах району, пресконференції журналістів місцевих ЗМІ із головою районної ради, анотації та
короткий виклад прийнятих рішень представницького органу, аналітичні статті
щодо діяльності депутатів у виборчих округах тощо.
З грудня 2017 по грудень 2018 року в інформаційному газетному
просторі району побачили світ більше двохсот різножанрових публікацій з
діяльності районної ради. З-поміж видрукуваних матеріалів – інтерв’ю з
головою районної ради, відповіді на запитання журналістів тощо. Практично
опубліковано всі основні рішення чи виклад з основних рішень, що
приймалися депутатами протягом року.
На сторінках «Верховинських вістей» працівниками виконавчого апарату
ради забезпечили систематичну підготовку тематичних випусків районної
ради під назвою «Громада. Влада. Самоврядування».
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Редакція газети надає слово для виступів перед громадами як голові
районної ради, так і селищному та сільським головам. Широкий позитивний
резонанс викликали інтерв’ю журналістів «Верховинських вістей» з
керівниками районної ради та їхні виступи з приводу децентралізації,
реформування органів місцевого самоврядування, проведення Карпатського
Форуму народовладдя, Асоціації органів місцевого самоврядування регіону
Гуцульщини. Широко розповідала газета про спільні дії районної ради з
головами районних рад Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та
Чернівецької областей щодо збереження гірських районів як окремих
адміністративно-територіальних одиниць.
Чималий резонанс викликали у жителів району, виборців та
громадськості звернення районної ради, спрямовані на вирішення важливих
соціально-економічних питань розвитку Верховинського краю, захисту
інтересів працівників освіти, культури, охорони здоров’я, ліквідації
заборгованості з виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери тощо.
Висвітлення роботи постійних комісій районної ради завжди у полі зору
як прес-служби районної ради, так і безпосередньо редакційних працівників.
Для того, щоб кожна важлива інформація, кожна важлива подія, яка
ініціюється органами місцевого самоврядування, була доведена до
громадськості, діє офіційний сайт районної ради, де кожен громадянин може
почерпнути корисну для себе суспільно важливу інформацію. На сайт
інформація надходить оперативно і вчасно. Сторінка районної ради
продукується і в Фейсбуці.
Широкопланова і структура сайту, вона представлена
спектром
наступних тематичних розділів: «Новини», «Діяльність районної ради»,
«Виконавчий апарат ради», «Депутати районної ради», «Президія районної
ради», «Постійні комісії районної ради», «Прийом громадян», «Нормативноправові акти», « Протоколи поіменних голосувань», «Доступ до публічної
інформації», «Регуляторна політика», «Захист прав споживачів», «Народна
рада», «Звернення районної ради», «Виконання Закону «Про очищення влади».
На сайті районної ради анонсуються повідомлення та порядки денні
пленарних засідань сесій, інших офіційних заходів районної ради. Усі ці заходи,
поза всяким сумнівом, є відкритими й усі користувачі Інтернету мають до них
вільний доступ. Інформаційні сторінки з розділу «Новини» яскраво
доповнюють фотоілюстрації, які забезпечують працівники виконавчого
апарату ради. Регулярно друкуються проекти рішень, а після завершення
сесійних засідань – протоколи поіменних голосувань депутатів ради.
Налагоджено оперативне інформування діяльності органів місцевого
самоврядування, найважливіших подій політичного,економічного та
культурного життя краю.
Веб-сайт постійно оновлюється, а його функціонування знаходиться на
контролі в керівництва ради.
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На території району працює автентична хвиля – радіо «Гуцульська
столиця» на хвилі 107, 4 Fm. Радіомовлення з позивними «Гуцульська столиця»
на власному каналі у FM-діапазоні і мовить 24 години на добу. Гуцульську
хвилю чують у майже кожному населеному пункті району і за межами району.
Основне завдання радіомовлення «Вісті Верховини» в тому, щоб мати
якомога більшу кількість радіослухачів, щоб позивні радіостанції звучали у
кожній домівці. Найбільш популярними серед слухачів районного радіо в 2018
році були рубрики «Новини» з висвітленням життя країни, Гуцульського
регіону і району, «Правова допомога» - спільний проект з Верховинським
бюро правової допомоги Коломийського місцевого центру безоплатної
вторинної правової допомоги, «Рятувальна служба застерігає» - спільно з
місцевими підрозділами МНС та пожежної служби, «Інформує військкомат» спільно з Верховинським військовим комісаріатом, «Фахово про головне» інтерв’ю з керівниками державних районних структур і підрозділів. Також
надзвичайно популярними стали тематичні програми «Назустріч з Богом»
(спільно з о. Іваном Рибаруком), «Короткі історії для душі» від Івана Гречука,
«Таланти твої, Гуцульщино» Лесі Клим, «Історія одного села», «Карпатське
біорозмаїття» та «Гуцульська господарка» (спільно з старшим науковим
співробітником Відділенням «Гуцульщина» Іваном Зеленчуком) , «Спорттайм»
та «Музична вишиванка» Олега Гапчука, в яких розповідається про найсвіжіші
спортивні та музичні новини країни а також Гуцульщини та багато інших.
Радіопрограма «Горнятко кави з депутатом» - інтерв’ю з депутатами
Верховної Ради України, які відстоюють наш район, депутатами ІваноФранківської обласної та Верховинської районної рад, де висвітлюються
аспекти депутатської діяльності, проект прямого щоденного ефіру «Кольорова
днина» та «Вечоріє», де радіослухачі в прямому ефірі мають змогу обмінятися
думками і замовити музику, духовно-пізнавальну радіопрограму «Духовні
перлини Гуцульщини», в якій не тільки розповідається історія церков нашого
краю, але й ведуться діалоги з настоятелями храмів та їх дружинами (їмостями),
радіопрограма «З висоти прожитих літ», в якій автор Іван Гречук знайомить
радіослухачів з заслуженими людьми нашого краю.
Проведено кілька прямих ефірів з головою Верховинської районної
ради Іваном Шкіндюком, на яких жителі краю змогли почути фахові, відкриті і
відверті відповіді очільника району на свої запитання.
Регулярно в ефірі радіо керівники району розповідали у своїх інтерв’ю
про важливі соціально-економічні, політичні та культурні події з життя району,
на хвилях радіо висвітлювалися усі, без виключення, культурно-мистецькі події
Верховинщини та частково регіону Гуцульщини.
Щодо музичного ефіру то на радіо «Гуцульська столиця» транслюється
класична і сучасна українська музика, гуцульські співанки та мелодії, частка
зарубіжної музики становить 20 відсотків і згідно з концепцією радіостанції –
жодної російськомовної пісні.
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17. Прогнозовані перспективні завдання для районної ради

у 2019 році

Пріоритетами діяльності Верховинської районної ради сьомого
демократичного скликання і надалі залишатиметься розвиток місцевого
самоврядування на Верховинщині, активна участь в його реформуванні, а
також затвердження та реалізація Стратегії розвитку Верховинського району до
2027 року.
Головним завданням для керівництва та депутатського корпусу
Верховинської районної ради на 2019 рік є збереження Верховинського району
як окремої адміністративно-територіальної одиниці, збереження мережі
соціально-культурних установ, прийняття зареєстрованого Верховною радою
проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо сталого розвитку та створення нових робочих місць у гірських
населених пунктах».
Першочерговими завданнями Верховинської районної ради на 2019 рік
можна визначити:
- забезпечення подальшої підтримки місцевого самоврядування шляхом
участі у конкурсахдержавних, міжнародних проектів та програм розвитку
місцевого самоврядування, запровадження нових форм підтримки місцевих
громад;
- об’єднання територіальних громад тільки з волі громад і на
добровільній основі;
- створення умов для розвитку самодостатніх та дієздатних
територіальних громад;
-ефективне управління об'єктами спільної власності територіальних громад
району,дотримання статутних вимог комунальними підприємствами районної
ради, створення комунального молокопереробного підприємства;
- подальше вдосконалення практики і змісту розгляду на кожній сесії
районної ради стану виконання рішень, прийнятих на виконання депутатських
запитів;
- інвестиційна привабливість та інвестиційна діяльність Верховинського
району і міжнародне співробітництво;
- розвиток туризму в гірській місцевості та підтримка національнодуховної і культурної спадщини регіону Гуцульщини, презентація гуцульського
автентичного мистецтва в регіонах України .
-розвиток дорожнього господарства та соціальної інфраструктури в
населених пунктах району, закінчення капітальних ремонтівавтомобільних
доріг загального користування державного значення Р-24 «Татарів – Кам’янецьПодільський», Р-62 «Криворівня – Чернівці» та доріг місцевого значення;
- надання воїнам АТО та їхнім сім’ям належної матеріальної підтримки та
реабілітації;
- продовження активної співпраці з органами місцевого самоврядування
в рамках Карпатського Форуму народовладдя, Асоціацією органів місцевого
самоврядування регіону Гуцульщини, Всеукраїнською Асоціацією органів
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місцевого самоврядування «Українська Асоціація районних та обласних рад» та
з Асоціацією органів місцевого самоврядування «Єврорегіон-КарпатиУкраїна»;
18. Робота районної ради з внутрішніми переселенцями та
військовослужбовцями, що перебували в зоні АТО
При
управлінні
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації створено робочу групу та інформаційний центр для
внутрішніх переселенців та учасників Антитерористичної операції, де
зорганізована робота щодо:
оформлення документів для надання пільг:
отримання земельної ділянки;
працевлаштування;
виплата матеріальної допомоги;
Основна мета робочої групи та центру – реагування на звернення тих,
хто повертається з зони проведення АТО та членів їх сімей, створення єдиної
інформаційної бази, яка міститиме матеріали щодо соціального супроводу
поранених бійців, надання консультацій та всебічної допомоги потребуючим.
Всебічну і постійну допомогу надають як безпосередньо усі жителі
району, так і підприємства, установи та організації, загальноосвітні школи,
громадськість району у забезпеченні всім необхідним наших військових у зоні
АТО. Посильний вклад у забезпечення верховинців засобами захисту та
продуктами харчування надають громадська організація «Самооборона»,
волонтери Верховинщини тощо. Волонтерські групи району постійно
відвідують бійців з нашого району, які несуть службу в Донецькій та
Луганській областях.
22 січня 2018 року на сесії Верховинської районної ради була прийнята
районна Програма підтримки учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи
перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших
громадян, які залучалися і брали безпосередньо участь в антитерористичній
операції в районах її проведення на 2018 рік, на реалізацію якої передбачено
кошти в сумі 300,0 тис. грн. з районного бюджету;
Відповідно до рішення районної ради затверджено склад комісії
підтримки учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі
добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які
залучалися і брали безпосередньо участь в антитерористичній операції в
районах її проведення, воїнів ОУН-УПА та учасників бойових дій на території
інших держав на 2018 рік.
З грудня 2017 року по листопад 2018 року
проведено 10 засідань. Як свідчить аналіз, комісією розглянуто
109
заяв учасників АТО та виплачено допомог на суму 250,0тис.грн.
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Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень
соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний клімат в родинах
сімей військовослужбовців і працівників правоохоронних органів та членів
добровольчих загонів, які брали участь в АТО, а також дасть можливість сім’ям
отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме
вирішенню інших соціально-побутових питань.
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Інформація
по освоєних у 2018 році коштах
на соціально-економічний та культурний розвиток селища Верховина
та населених пунктів, розвиток територіальнихгромад району
Протягом 2018 року у селищі Верховина та населених пунктах району
проведено значний обсяг робіт у покращенні благоустрою населених пунктів
району, поточного ремонту доріг державного та місцевого значення, проведено
ремонтні роботизакладів соціально-культурної сфери, придбаннядля них
необхідних основних засобів, обладнання та інвентаря,а також виконано ряд
інших робіт та послуг на загальну суму 52258367,0 грн.
Так, за кошти державного бюджету виконано робіт з поточного
ремонтуавтодоріг державного і місцевого значення та експлуатаційного їх
утримання на загальну суму 24625600,0 грн., з них : дороги державного
значення – 12182400,0 грн. (в т.ч. експлуатаційне утримання - 2439200,0 грн.) та
дороги місцевого значення – 12443200,0 тис.грн.(в т.ч. експлуатаційне
утримання - 1835800,0 грн.);
За кошти обласного бюджету виконано робіт на загальну суму 21874224,0
грн., з них: будівництво берегоукріплювальних споруд та водопроводу –
15842611,0 грн., придбання основних засобів і товарно-матеріальних цінностей
для установ, організацій - 2462950,0 грн., проведення поточних ремонтів
установ, організацій – 907018,0 грн., на виготовлення генеральних планів
населених пунктів (проекти) – 1431647,0 грн.;
За кошти районного бюджету – 1103829,0 грн., з них :придбання товарноматеріальних цінностей для установ, організацій - 504336,0 грн.,
придбання товарно-матеріальних цінностей для установ, організацій за кошти
депутатського фонду – 237158,0 грн.,проведення поточних ремонтів установ,
організацій -362305,0 грн.;
За кошти селищного бюджету –2406504,0 грн., з них: субвенції районному бюджету–177000,0 грн., поточний ремонт комунальних доріг – 648331,0
грн., виконання робіт по благоустрою – 274920,0 грн., будівництво та ремонт
водопроводів -253896,0 грн., придбання товарно-матеріальних цінностей для
установ, організацій –82121,0 грн., проведення поточних ремонтів установ,
організацій, вуличного освітлення - 727615,0 грн.
За кошти сільських бюджетів – 2248210,0 грн., з них: субвенції районному бюджету– 214843,0 грн., поточний ремонт комунальних доріг –
242820,0грн., розроблення генеральних планів населених пунктів та проектно-

56

кошторисної документації – 634156,0грн., придбання товарно-матеріальних
цінностей для установ, організацій –379717,0 грн., проведення поточних
ремонтів установ, організацій, вуличного освітлення - 776674,0,0 грн.
Зокрема,в розрізі населених пунктів, підприємств, установ, організацій
використання коштів наступне :
№
п/п

1.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Назва селищної,
сільської рад та
об’єктів, які
профінансовано

Обсяг та джерела фінансування (грн.)

Бистрецька
сільська рада
Нове будівництво
берегоукріплюючих
споруд
в
селі
Бистрець
(Довгі
толоки)
Нове будівництво
берегоукріплюючих
споруд
в
селі
Дземброня на річці
Дземброня (в тому
числі виготовлення
проектно-кошторисної документації)
Субвенція
районному бюджету
на
оплату
харчування
учнів
Бистрецької
та
Дзембронянської
ЗОШ
та
пришкільного
інтернату
Субвенція
районному бюджету
на ремонт підлоги
Бистрецької ЗОШ ІІіст.
Субвенція
районному бюджету
на
придбання
матеріалів
для
Дзембронянської
ЗОШІст.
Придбання

2768889,43

Обсяг
фінансування

Державний
бюджет
0

Обласний
бюджет

Районний
бюджет

2236886,43 0

1441956,43

1441956,4
3

794930,0

794930,0

Селищний,
сільські
бюджети
532003,0

124605,0

124605,0

40000,0

40000,0

25000,0

25000,0

33920,0

33920,0
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7.

8.

9

10

11

2.
1.

2.

3.

4.

3.
1.

2.

контейнерів
для
роздільного
збирання
твердих
побутових відходів
на
території
сільської ради
Ремонт приміщення
адмінбудинку
сільської ради
Поточний
ремонт
іконостасу церкви с.
Бистрець
Улаштування
туалетів
на
2
відділення
на
території сільської
ради
Поточний
ремонт
комунальної дороги
на ур. Гаджина с.
Бистрець
Поточний
ремонт
комунальної дороги
на ур. Смотрич с.
Дземброня
Замагірська
сільська рада
Нове будівництво
берегоукріплювальн
е
протизсувних
споруд на участку
Рикалівка
в
с.
Замагора
Проект
«Краща
етнокультурна
громада»
Капітальний ремонт
сільського будинку
культури
в
с.
Замагора
Придбання крісел
для сільського
будинку культури в
с. Замагора
Пробійнівська
сільська рада
Капітальний ремонт
Грамітнянської
ЗОШ-І-ІІ 58рн.
Вуличне освітлення

35000,0

35000,0

50000,0

50000,0

33478,0

33478,0

95000,0

95000,0

95000,0

95000,0

1753226,4

0

1413226,40

1753226,4

100000,0

40000,0

40000,0

48210,0

0

48210,0

200000,0

100000,0

200000,0

0

1413226,4
0

200000,0

298210,0

0

0

250000,0
200000,0

48210,0

58

3.

4.
1.

2.

3.
4.

5

6

5.
1.

2.

3.

4

в с. Грамотне
Встановлення
дитячого ігрового
майданчика
для
Пробійнівського
ДНЗ
«Святого
Миколая»
Голівська
сільська рада
Нове будівництво
берегоукріплюючих
споруд в селі Чорна
річка на річці Чорна
Річка (в т.ч. ПКД)
Проект «Екологічно
чисті продукти –
запорука
здоровя
людини»
Заміна
вікон
і
дверей в будинку
культури с.Голови
Встановлення
дитячого ігрового
майданчика
для
Голівського
ДНЗ
«Ластівка»
Придбання
принтера для потреб
сільської ради
Придбання
обладнання для КП
«Голівчанка»
Красноїлівська
сільська рада
Зміцнення матеріально-технічної
бази
Красноїлівської ЗОШ- І-ІІІст
(спортінвентар)
Встановлення
вуличного
освітлення
в
присілку Долина с.
Красноїлля
Встановлення
дитячого ігрового
майданчика
для
Красноїлівського
ДНЗ «Дударик»
Проект: «проектно-

50000,0

991250,8

50000,0

0

991250,8

596250,80

596250,80

300000,0

300000,0

10000,0

10000,0

50000,0

50000,0

5000,0

5000,0

30000,0

30000,0

273647,0

0

273647,0

61000,0

61000,0

40000,0

40000,0

50000,0

50000,0

122647,0

122647,0

0

0

0

0
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6.
1.

2.

3

4

5

6

7

8

пошукові роботи та
розроблення
генерального плану
сіл Красноїлля та
Вигода
Зеленська
сільська рада
Нове будівництво
берегоукріплюючих
споруд на річці
Чорний Черемош в
селі Топільче біля гва Романюка ( вт.ч.
виготовлення ПКД)
Нове будівництво
берегоукріплюючих
споруд на річці
Чорний Черемош в
селі Топільче біля гва Мігащука ( вт.ч.
виготовлення ПКД)
Нове будівництво
берегоукріплюючих
споруд на річці
Чорний Черемош в
селі Явірник біля гва Дзюбака ( вт.ч.
виготовлення ПКД)
Підключення
до
мережі
інтернет
адмінприміщення
Ремонт кладок через
р. Чорний Черемош
сіл Зелене, Явірник,
Ільці
Поточний
ремонт
місцевих
доріг
(грейдерування)
Придбання
господарських
матеріалів, меблів,
столів,
дверей
метало пластикових
для дитячого садка
с. Зелене
Субве5нція
районному бюджету
на утримання двох
працівників
дитячого садка с.

4815708,8

0

4354072,8

1439483,20

1439483,2
0

1436401,6

1436401,6

1478188,02

1478188,0
2

0

461636,0

2500,0

2500,0

25920,0

25920,0

26900,0

26900,0

112764,0

112764,0

22328,0

22328,0
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9

10

11

12

13

7.
1.

2.

Зелене
(вересеньгрудень)
Придбання
комп’ютерної
техніки, підлючення
до мережі інтернет
для
Зеленської
лікарської
амбулаторії
Оплата
за
виготовлення
проекту
землеустрою
для
Зеленського НВК ІІІІст.
Оплата
за
виготовлення
проектнокошторисної
документації
на
будівництво
спортивного
майданчика
для
Зеленського НВК ІІІІст.
Оплата
за
виготовлення
проектнокошторисної
документації
на
будівництво
спортивного
залу
для
Зеленського
НВК І-ІІІст.
Заміна вікон та
дверей
закладів
культури
Верховинська
селищна рада
Придбання батерей
для
опалення
приміщень
молодіжного цетру
«Вільний
простір
думка»
в
смт.
Верховина
Влаштування
парового опалення
молодіжного цетру
«Вільний
простір

4500,0

4500,0

14000,0

14000,0

52724,0

52724,0

110000,0

110000,0

90000,0

90000,0

3026405,68

0

619901,68

47000,0

47000,0

99988,0

99988,0

0

2406504,0
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3.

4.

5

6

7

8
9

10

11

12
13

думка»
в
смт.
Верховина
Нове будівництво
централізованої
водопровідної
мережі по 62рн..
Карпатська,
Коцюбинського та
Волиннюка
в
селищі Верховина
Заміна
вікон
і
дверей
в
Верховинській
центральній
районній бібліотеці
Придбання
іконостасу
в
каплицю
святого
Юрія на присілку
Плай
Поточний
ремонт
комунальних доріг в
селищі Верховина
Виконання робіт з
вивезення
і
захоронення
твердих побутових
відходів
Виконання робіт по
благоустрою
Експертиза
РП
«Будівництво
необхідних споруд
для
очищення
стічних
вод
в
селищі Верховина
(62рн.. Стуса)
Поточний
ремонт
вуличного
освітлення в селищі
Верховина
Будівництво
централізованої
водопровідної
мережі по 62вул.
Жаб»євська
Очищення канав
Коригування
РП
«Будівництво
необхідних споруд

457913,68

457913,68

10000,0

10000,0

5000,0

5000,0

648331,0

648331,0

191939,0

191939,0

263322,0

263322,0

10122,0

10122,0

484994,0

484994,0

178896,0

178896,0

11600,0
42865,0

11600,0
42865,0

62

14

15
16

17

18

19

20

21

8.
1.

2.

для
очищення
стічних
вод
в
селищі Верховина
(63рн.. Стуса)
Поточний
ремонт
приміщення клубу
с.Віпче
Берегоукріплення в
селищі Верховина
Капітальний ремонт
приміщення Фапуклубу прис. Плай
Придбання
вікон
для
церкви
на
присілку Синиці
Поточний
ремонт
водопровідної
мережі на присілку
Слупійка
Субвенція
на
придбання вікон для
Синицької ЗОШ –
Іст.
Субвенція для ДНЗ
«Сонечко»,
Верховинської ЗОШ
–І-ІІІст.,
Верховинської ЦРЛ
Субвенція
для
Верховинського
ККП
на
відшкодування
різниці в тарифах за
вивіз сміття від
населення
Криворівнянська
сільська рада
Проект
районної
ради
«Підготовка
проектної документтації для створення
культурно-просвітницького
центру
міжкультурного
діалогу
63рн..
С.Вінценза в с.
Криворівня
Заміна
вікон
і
дверей в будинку
культури

99850,0

99850,0

59814,0

59814,0

142771,0

142771,0

20000,0

20000,0

75000,0

75000,0

34000,0

34000,0

91500,0

91500,0

51500,0

51500,0

464000,0

0

395000,0

250000,0

250000,0

10000,0

10000,0

0

0
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3.

4.

5.

9.
10.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

с.Криворівня
Придбання
контейнерів
для
збору
побутових
відходів
Придбання
музичної апаратури
для
сільського
Будинку культури
Заміна
вікон
і
дверей сільського
Будинку культури
Перехресненька
сільська рада
Довгопільська
сільська рада
Встановлення
дитячого ігрового
майданчика
для
Довгопільського
ДНЗ «Струмок»
Проект: «проектнопошукові роботи та
розроблення генерального плану села
Довгополе»
Поточний
ремонтДовгопільськ
ого ДНЗ «Струмок»
Поточний
ремонтДовгопільськ
ого
будинку
культури (сцена)
Придбання
матеріалів та меблів
для
ремонту
приміщення
Довгопільської
сільської ради
Придбання
матеріалів
для
ремонту
Довгопільського
будинку культури
Придбання
волейбольної форми
дл
довгопільської
ЗОШ-І-ІІІст
Капітальний ремонт
ДНЗ «Струмок»

125000,0

125000,0

69000,0

69000,0

10000,0

10000,0

0

0

316700,0

0

0
309000,0

50000,0

50000,0

264000,0

259000,0

0

0

7700,0

126239,0

5000,0

35234,0

35234,0

21905,0

21905,0

7000,0

7000,0

7700,0

7700,0

8100,0

8100,0

49000,0

49000,0
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Стебнівська
сільська рада
1.
Капітальний ремонт
(заміна
вікон
і
дверей)
Стебнівської
загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів
2
Проведення
проектновишукувальних робіт
на
об»єкті
«Будівництво
спортивного
майданчика
із
штучним покриттям
на території ЗОШ с.
Стебні
3
Проект: «виготовлення генерального плану забудови
села Стебні»
12. Буковецька
сільська рада
13. Ільцівська
сільська рада
1.
Облаштування візит
центру в с.Ільці
2
Придбання
контейнерів
для
збору
побутових
відходів
3.
Придбання
спортивного
майданчика
для
Ільцівської ЗОШ –
І-ІІІ 65рн.
4.
Проведення
вуличного
освітлення с.Ільці
5.
Капітальний ремонт
будинку культури в
с. Ільці
6.
Виготовлення
генерального плану
сіл Ільці та Великий
Ходак
14. Красницька
сільська рада
1.
Нове будівництво
11.

359000,0

0

359000,0

30 000,0

30 000,0

29000,0

29000,0

300000,0

300000,0

0

0

1082930,0

0

0
515000,0

0

0

0

0

0

567930,0

60000,0

60000,0
125000,0

125000,0

101954,0

101954,0

89775,0

89775,0

271201,0

271201,0

435000,0

513071,34
292101,34

330000,0

0

478051,34

105000,0

0

35020,0

292101,34
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2.

3.

4.

5.

6

7

15.
1.

2.

16.
1.

берегоукріплюючих
споруд на річці
Чорний Черемош в
центрі селаКрасник
Придбання котла в
будинок культури
с.Красник
Проведення
капітальних робіт
по опаленню та
ремонту стелі в
Красницькій ЗОШІіст.
Придбання
акумулятора
і
перетворювача
струму для дитячого
садка «Смерічка»
Капітальний ремонт
пожежного виходу
дитячого
садка
«Смерічка»
Виготовлення
проектнокошторисної
документації
для
будинку культури
Виготовлення
інформаційних
стендів села
Кривопільська
сільська рада
Виготовлення
проектнокошторисної
документації
на
будівництво
спортивного
залу
Кривопільського
НВК
Придбання
дитячого ігрового
майданчика
для
Кривопільського
НВК
Голошинська
сільська рада
Нове будівництво
берегоукріплюючих
споруд
в
селі

49950,0

49950,0

136000,0

136000,0

13000,0

13000,0

11345,0

11345,0

3675,0

3675,0

7000,0

7000,0

176000,0

0

0

0

176000,0

100000,0

100000,0

76000,0

76000,0

3959636,05
1241463,65

0

3779635,05 0

180000,0

1241463,6
5
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2.

3.

4.

5.

6.

7

17.
18.
1.

2.

Голошино на річці
Білий
Черемош
урочище Солотвино
(в т.ч. виготовлення
ПКД)
Нове будівництво
берегоукріплюючих
споруд
в
селі
Голошино на річці
Білий
Черемош
урочище Тарночки
(в т.ч. виготовлення
ПКД)
Субвенція
районному бюджету
на харчування дітей
в дитячому садку
с.Голошино
Субвенція
районному бюджету
на харчування учнів
в
ЗОШ
–Іст.
С.Голошино
Субвенція
районному бюджету
на харчування учнів
в
пришкільному
інтернаті Гринявської ЗОШ–І-ІІІст.
Придбання
спортивного
майданчика для с.
Голошино
Придбання
спортінвентаря для
Голошинської ЗОШ
–І 67рн..
Гринявська
сільська рада
Яблуницька
сільська рада
Нове будівництво
берегоукріплюючих
споруд на річці
Білий Черемош в
селі Яблуниця ур.
Центро
(в
т.ч.
виготовлення ПКД)
Видавництво
літопису
села

1488171,4

1488171,4

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

100000,0

100000,0

1000000,0

1000000,0

50000,0

50000,0

0

0

2899277,71

0

0

0

2887527,71 0

1394878,36

1394878,3
6

25000,0

25000,0

0
11750,0
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

19.
1.

2.

Яблуниця
Нове будівництво
берегоукріплюючих
споруд на річці
Білий Черемош в
селі Яблуниця ур.
Тікача
(в
т.ч.
виготовлення ПКД)
Придбання системи
озвучення для НВК
«Арніка»
с.
Яблуниця
Встановлення
дитячого ігрового
майданчика
для
Черемошнянського
ДНЗ «Дзвіночок»
Встановлення
дитячого ігрового
майданчика
для
Яблуницького НВК
«Арніка»
Капітальний ремонт
фасаду
церкви
с.Черемошна
(програма «Духовне
життя)
Будівництво складу
для збору скла і
пластикової
тари
с.Яблуниця
Виготовлення
та
встановлення
лавочки
на
автобусній зупинці
с.Яблуниця
Верхньоясенівська
сільська рада
Придбання спортивного майданчика із
штучним покриттям
для Верхньоясенівської ЗОШ
Капітальний ремонт
вуличного
освітлення
с.
Верхній Ясенів

1317649,35

1317649,3
5

20000,0

20000,0

50000,0

50000,0

50000,0

50000,0

30000,0

30000,0

8750,0

8750,0

3000,0

3000,0

838632,0
650000,0

188632,0

0

650000,0

0

188632,0

650000,0

188632,0
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Інформація
про фінансування закладів освіти у 2018 році
грн

Назва закладу освіти та
об’єктів,
які
профінансовано,
вид
виконаних
робіт,
придбаних
основних
засобів,
будівельних
матеріалів,меблів
Всього:

Районний
Державний Обласний
бюджет
бюджет
бюджет

Верховинська ЗОШ
придбання телевізора LED
HISENSE

14899

14899

Красноїльська ЗОШ
Придбання інтерактивної
дошки, проектора

30000

30000

Верховинський ДНЗ
придбання автоматичних
вимикачів

2550

2550

Кривопільський ДНЗ
придбання пожежного
інвентаря

2329

2329

Верховинський ДНЗ
придбання господарських
товарів

724

724

ДЮСШ придбання
господарських товарів

1745

1745

ДЮСШ придбання
спортивного інвентаря

2000

2000

ДНЗ району
придбання комплектів стільців

24000

24000

Грамітнянська ЗОШ
капітальний ремонт системи
опалення

197714

197714

Красник ЗДО
придбання господарських
товарів

19998

19998

4500

4500

ДЮСШ придбання
сітки для огорожі

Селищний
бюджет
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Довгополе ЗОШ
придбання котла
твердопаливного

100000

100000

Перехресне ЗДО
придбання господарських
товарів

2257

2257

Довгополе ЗОШ
придбання матеріалів для
ремонту печі

8220

8220

Синицька ЗОШ
придбання
70рн.70хнік7070тикових вікон

33999

ДЮСШ придбання
мотокоси, ніж до мотокоси

3300

Стебні ЗОШ
капітальний ремонт: заміна
вікон

30000

Довгополе ЗОШ
поточний ремонт системи
опалення

197305

197305

Грамітнянська ЗОШ
поточний ремонт системи
опалення

150000

150000

Грамітне ЗДО
поточний ремонт котельні

16114,4

16114,4

Бистрецька ЗОШ
поточний ремонт підлоги

40000

40000

7142,21

7142,21

89957

89957

33931

33931

Ходацька ЗОШ заміна
кахельної пічки
Красник ЗОШ
поточний ремонт внутрішньої
електромережі, 2-го поверху в
приміщенні
Дзембронська ЗОШ
поточний ремонт: заміна
вікон,дверей та утеплення
горища
ЗДО Сонечко
придбання м’ясорубки

5499,9

33999

3300

30000

-

-

5499,9
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Черемошна ЗОШ
ремонт автобуса

15000

15000

ВСЬОГО:

1033184,51

351714

641971,61

39 498,9

Інформація
про фінансування з районного бюджету установ культури
Верховинського району станом на 09.11.2018 року.
№
п/п

1

2

Фінансування за
економічною
класифікацією
Предмети,
матеріали,
обладнання
інвентар

Обсяг
фінансування
(тис. Грн.)
40,5

та

29, 6

Назва установ
культури
Верховинського
району
Відділ культури і
мистецтв
райдержадміністрації

Бібліотеки

10,0
3

27,6

РОМЦ

4

4,9

Бухгалтерія

5

Оплата послуг (крім 8,7
комунальних)

6

18,2

Відідл культури і
мистцетв
райдержадміністрації

Бібліотеки

На які цілі
використано
кошти
Проведення
культурно
–
мистецьких
заходів. Призи,
одяг
сцени
(килим, рушники, бартка, ваза)
Передплата
періодичних
видань
Вікна
Передплата,
госптовари,
канцтовари
(папір, журнали,
фотопапір, миючі засоби, інвентар для суботників), пальне
Канцтовари
(флешки, папір,
журнали, головні книги, книги
по зарплаті)
Проведення
культурно
–
мистецьких
заходів.
Послуги
харчування
Послуги зв’язку,
заправки

71

7
Всього

3,7

РОМЦ

143,2

х

картриджів,
оренда
приміщення
Послуги зв’язку,
заправки
картриджів
х

Інформація про стан фінансування об’єктів соціальної сфери
у 2018 році в галузі охорони здоров’я
№ Назва
Обсяг та джерела фінансування ( 72рн..)
п/ селищної,
сільської Обсяг
Державни Обласний Районний
п рад та об’єктів, які фінансува й бюджет
бюджет
бюджет
профінансовано
ння
(
72рн..)
Поточний
1
ремонт 99000,0
99000,0
1 районної
поліклініки
(влаштування сходової
клітки)
Перекриття
2
даху 220000,0
220000,0
2 котельні Верховинської
ЦРЛ
Заміна
3 вікон та дверей 80000,0
80000,0
3 влабораторії
Верховинської ЦРЛ

4

5

6

Заміна
4 вікон та дверей 100000,0
вадмінбудинку
Верховинської ЦРЛ
Монтаж
5
299000,0
твердопаливних котлів
на
альтернативному
паливі з встановленням
допоміжного
обладнання в котельні
ЦРЛ

100000,0

Проведення
6
заходів з 290000,0
охорони підземних вод
та ліквідації джерел їх
забруднення
на
території

290000,0

250000,0

Селищний,
сільські
бюджети

49000,0
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хірургічногокорпусу
Верховинської ЦРЛ
Проведення
7
заходів з 289998,82
охорони підземних вод
та ліквідації джерел їх
забруднення
на
території лабораторного
відділення та пральні
Верховинської ЦРЛ в
селищі Верховина (в т.ч.
виготовлення ПКД)
Всього
1377998,82

289998,82

1229998,82

148000,0

Інформація
по освоєних у 2018 році коштах з депутатського фонду на соціальноекономічний розвиток
грн.

№
п/
п

1

2

3

Назва
матеріалі
в, обладнання,
інвентар
яЗОШ

Назва
матеріалів,
обладнання,
інвентаря
ДНЗ

Назва
матеріалів,
обладнання,
інвентаря
ФАПи,
«Верховинсь
кий
центр
ПМСД»

Будівельн
і
матеріали
- 8 1700,00
Стебнівсь
ка ЗОШ ІІІ
ступенів

Пожежний
інвентар1000,00
Верхоясенівс
ький
ДНЗ
«Гуцулятко»

Мебл
і-7058,00
«Верховинськ
ий
центр
первинної
медикосанітарної
допомоги»

Будівельн
і
матеріали
-5 000,00
2
Чорноріча
нська
ЗОШ
Іступеня

Музичний
інструмент
(акордеон)
–
27 000,00
Грамітнянськи
й
ДНЗ
«Веселка»

Акустичн
3
а система14 370,00
Красниць

Побутова
техніка25 000,00
Голошинськи

Лавки19000,00
Верховиська
ЦРЛ
поліклінічне
відділення

Назва
матеріалів,обладн
ання, інвентаря
Селищна рада

Будівельні
матеріали
для
резиденції
Верховинської
церкви
Успіння
Пресвятої
Богородиці
5 600,00

Назва
матеріалів,о
бладнання,
інвентаря
Сільські
ради

Назва матеріал
обладнання,
інвентаря
Відділ культури

Буд
івельні
матеріали 12 800,00
Довгопільсь
кий
Будинок
культури

Будівельні
матеріали
15 000,00
Будинок культур
село Красноїлля

Підвісна
кладка
в
селі
Довгополе5000,00
Довгопільсь
ка сільська
рада

Будівельні
матеріали15 000,00
Клубсела
Дземброня

Офісне
обладнання3000,00
Яблуницька
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ка ЗОШ ІІІ
ступенів

й
ДНЗ амбулаторія
«Дюймовочка загальної
практики
»
сімейної
медицини

4

5

7

8

Будівельн
і матеріали
для
спорядже
ння
спортивн
4
ого
74рн.74хн
ік74
–
10000,00
Буковець
ка ЗОШ ІІІ 74рн.
Меблі11 750,00
5
Верхньоя
сенівська
ЗОШ І- ІІІ
ступенів
Спортивн
е спорядження 6 000,00
Черемош
6
нянська
ЗОШ І- ІІІ
ступенів
М
еблі4000,00
7
Замагорів
ська ЗОШ
ІІІІ
ступенів
Меблі9 000,00
Перехрес
8
нянська
ЗОШ І- ІІ
ступенів

Кухонний
інвентар
та
комп’ютерну
техніку
12 660,00
Устеріківський
ДНЗ
«Вишиванка»

Металопластик
ові двері –
5000,00
Буковецький
ДНЗ
«Світлячок»

Матеріали
для
74рн.74хнікчних робіт 22 850,00
Черемошнянс
ький
ДНЗ
«Дзвіночок»

`

74

9

0

Будівельн
і матеріали
–
9
15 000,00
Голівська
ЗОШ І-ІІ
ступенів

Кухонний
інвентар
та стелаж
для 1книг10 340,00
Устеріків
ська ЗОШ
ІІІ
ступенів
Всього на
суму:66 190,00

Всього
суму:93 510,00

на

Всього
суму:29 058,00

на

Всього на суму:5 600,00

Всього на
суму:12 800,00

Всього на суму:
30 000,00

Інформація
використаних коштів на ремонт і утримання автомобільних доріг
№

Назва дороги, вид робіт

1

Експлуатаційне
утримання
Татарів- Камянець –Подільський
Експлуатаційне
утриманняР-62 470,7
Криворівня – Чернівці

2

3

4

5
6

Кошти державного
бюджету,
сума
тис.грн.
Р-24 1968,5

Кошти
місцевого
бюджету,
сума
тис.грн.
0
0

Ремонт моста на км 46+360 132,7
автомобільної дороги Р-24 Татарів –
Кам’янець-Подільський
Ремонт моста на км 43+942 110,5
автомобільної дороги Р-24 Татарів –
Кам’янець-Подільський

0

Поточний середній ремонт Р-24 6500,0
Татарів- Камянець –Подільський
Поточний середній ремонт об»їздної 3000,0
дороги в селищі Верховина
Разом по дорогах державного 12182,4
значення

0

0

0
0
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6

7

8

9

10

11

12

Поточний
дрібний
ремонт
автомобільної
дороги
місцевого
значенняВерхній Ясенів – Голови
Поточний
дрібний
ремонт
автомобільної
дороги
місцевого
значення Ільці - Буркут
Поточний
дрібний
ремонт
автомобільної
дороги
місцевого
значення Красноїлля- ЗамагораВерховина
Поточний
дрібний
ремонт
автомобільної
дороги
місцевого
значення Розтоки -Барвінків
Поточний
дрібний
ремонт
автомобільної
дороги
місцевого
значення Устеріки -Пробійнівка
Ремонт моста на км 25+296
автомобільної дороги Устеріки –
Пробійнівка
Експлуатаційний
ремонт
доріг
місцевого значення
Верхній Ясенів – Голови
Верховина – Віпче
Верховина – Слупійка
Гринява – Голошина
Гринява – Грамотне
Зелене – Дземброня
Ільці – Буркут
Ільці - В. Ходак
Красноїлля - Замагора –
Верховина
Красноїлля – Перехресне
Кривопілля – Волова
Криворівня – Бережниця
Об'їзна с-ща Верховина
Розтоки – Барвінків
Топільче – Бистрець
Устеріки – Пробійнівка
Разом
по
значення

дорогах

145,5

0

870,1

0

4040,5

0

1088,9

0

4626,9

0

35,5

0

207,4
3,8
12,6
82,1
146,4
23,4
432,6
2,5

0
0
0
0
0
0
0
0

177,0
7,5
1,7
58,9
151,9
85,8
30,7
211,5

0
0
0
0
0
0
0
0

місцевого 12443,2

0

76

Інформація про фінансування районної Програми проведення
культурно – мистецьких заходів на 2018 рік
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

Назва проведення культурно –
мистецького заходу
Районний огляд – конкурс читців та
святковий концерт, присвячений 204 – й
річниці від Дня народження
Т.Г.Шевченка
Участь у XI обласному відкритому
фольклорному фестивалі «Писанка» в
м. Коломия
Участь колективів в театралізованому
дійстві «День гуцульської культури» в
м. Полтава
Участь делегації працівників культури
Верховинського району у
Міжнародному фестивалі країн
Карпатського Єврорегіону
«Карпатський простір» в м. Івано Франківськ
Відзначення в селищі Верховина Дня
пам’яті та примирення і 73 – ї річниці
перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні
Участь колективів аматорської
творчості в обласному фольклорному
фестивалі «Великдень у Космачі» в
с.Космач Косвіського району Івано –
Франківської області
Проведення в селищі Верховина VII – го
фестивалю – конкурсу естрадної пісні
«Музика весни»
Проведення в селищі Верховина
III – го районного фестивалю духовної
пісні «Співаймо Господу, співаймо»
Участь колективів аматорської
народної творчості в
творчому звіті в
м. Івано - Франківськ
Проведення гуцульського народного
дійства
«Полонинське літо – 2018»
Проведення театралізованого дійства
«Івана Купала»
Участь колективів аматорської народної
творчості у XXV – му Міжнародному
гуцульському фестивалі в м. Яремче
Відзначення Дня Державного прапора

Дата проведення
7 березня

Обсяг
фінансування, грн.
2 000.00

22 квітня

1 200.00

29-30 квітня
1-2 травня

19 920.00

04 травня

2 300.00

08 травня

3 000.00

13 травня

8 560.00

23 травня

3 800.00

07 червня

7 000.00

12 червня

2 925.00

24 червня

30 000.00

06 липня

2 720.00

28 – 29 липня

18 350.00

23 – 24 червня

-
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14

15
16
17
18

України і 27 – ї річниці незалежності
України та участь у заходах з
відзначеннях в районі та області 1030 –
річчя хрещення Київської Русі –
України
Проведення Дня гуцульської культури
«Верховина
в Івано – Франківську»
Проведення святкового дійства «День
гуцульської культури в Чернівцях»
Відзначення Дня захисника України та
76 – ї річниці створення УПА
Театралізоване дійство до Дня Святого
Миколая
Новорічні святкування
Всього

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

16 вересня

-

06 жовтня

-

12 жовтня

1000.00

Грудень

5 000.00

Грудень

5 000.00
112775,0

Р.Ванівський
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УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова двадцять друга сесія)
РІШЕННЯ
від 04 грудня 2018 року
селище Верховина
Про звіт голови
районної ради
Відповідно до статей 43, 55 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», заслухавши звіт голови районної ради Івана
Шкіндюка за період з грудня 2017 по листопад 2018 року, районна рада
вирішила:
Звіт голови районної ради Івана Шкіндюка за період з грудня 2017 по
листопад 2018 року взяти до уваги (додається).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк
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УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова двадцять друга сесія)
РІШЕННЯ
від 04 грудня 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», розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 07.11.2018 року № 867-р «Деякі питання розподілу у
2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»,
протоколом комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків від
27.11.2018 року №78, рішенням районної ради від 22.01.2018 року «Про
районний бюджет на 2018 рік», рекомендаціями постійної комісії районної ради
з питань бюджету, фінансів і податків від 12.11.2018 року № 101, від
13.11.2018 року № 102, від 29.11.2018 року № 103 та від 03.12.2018 року № 104,
районна рада
вирішила:
1. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету за кодом бюджетної класифікації 11010100 «Податок на доходи
фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника
податку у вигляді заробітної плати» в сумі 1555600 гривень.
2. Спрямувати обсяг коштів загального фонду районного бюджету в сумі
1555600 гривень, головним розпорядникам бюджетних коштів :
2.1. Відділу освіти районної державної адміністрації у сумі 1085733
гривень, з них:
- за КПКВК 0611010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 2111, 2120 у сумі 938722
гривень;
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- за КПКВКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2111, 2120 у
сумі 2761 гривень;
- за КПКВК 1011150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів» КЕКВ 2111, 2120 у сумі 35343 гривень;
- за КПКВКВ 065031 «Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл» КЕКВ 2111, 2120 у сумі 108907
гривень.
2.2. Районній державній адміністрації у сумі 27500 гривень, з них:
- за КПКВКВ 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» КЕКВ 2111, 2120 у сумі 27500
гривень;
2.3. Відділу культури і мистецтв районної державної адміністрації у сумі
372367 гривень, з них:
- за КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 2111, 2120
у сумі 135219 гривень;
- за КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв та виставок» КЕКВ
2111, 2120 у сумі 1848 гривень;
- за КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 2111, 2120 у
сумі 86761 гривень;
- КПКВК 1014081 «Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи» КЕКВ 2111,
2120 у сумі 21897 гривень;
- за КПКВК 1011100 « Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)» КЕКВ 2111, 2120 у сумі 126642 гривень.
2.4. Районній раді за КПКВК 0118410 «Фінансова підтримка засобів
масової інформації» - 70000 гривень.
3. 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» на суму 564 000 гривень та відповідно збільшити бюджетні
призначення головному розпоряднику коштів районного бюджету – відділу
освіти районної державної адміністрації за КПКВМБ 0611020 «Надання
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.
школою – дитячим садком, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї,
гімназії, колегіуми» на суму 413 490 гривень з них: КЕКВ 2111 - 300 000
гривень, КЕКВ 2120 – 113 490 гривень,
за КПКВМБ 0611040 «Надання
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загальної середньої освіти загальноосвітніми школами інтернатами» на суму
150510 гривень з них: КЕКВ 2111-118 500 гривень, КЕКВ 2120-32 010 гривень.
4. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету за кодом бюджетної класифікації 41051500 «Субвенція з місцевого
бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за
рахунок коштів медичної субвенції» на суму 6701600 гривень та відповідно
збільшити планові призначення головного розпорядника бюджетних коштів –
районної державної адміністрації за:
- комунального некомерційному підприємству «Верховинський центр
первинної медико-санітарної допомоги» за КПКВМБ 0212112 «Первинна
медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерськоакушерськими пунктами» КЕКВ 2610 - 505458 гривень, за КПКВМБ 0212113
«Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторнополіклінічними закладами (відділеннями)» КЕКВ 2610 - 745729 гривень;
- комунальному некомерційному підприємству «Яблуницька амбулаторія
загальної практики сімейної медицини» за КПКВМБ 0212112 «Первинна
медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерськоакушерськими пунктами» КЕКВ 2610 - 239727 гривень, за КПКВМБ 0212113
«Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторнополіклінічними закладами (відділеннями)» КЕКВ 2610 - 518480 гривень.
- КПКВМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню», КЕКВ 2282 – 4692206 гривень з них 3900 гривень видатки
пов’язані із обслуговуванням внутрішньо переміщених осіб.
5. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету за кодом класифікації доходів 41034500 «Субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій» на суму 1800000 гривень та
відповідно збільшити планові призначення головного розпорядника
бюджетних коштів - фінансового управління районної державної адміністрації
на суму 1800000 гривень за КПКВК 3719510 КЕКВ 3220 для подальшого
спрямування субвенції місцевим бюджетам:
- Верховинському
селищному бюджету – 1500000 гривень для
проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці С. Бандери
(від залізобетонного моста до турбази);
- Замагірському сільському бюджету - 300000 гривень для нового
будівництва спортивного майданчика з штучним покриттям на території
Замагірської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
6. Зменшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету по коду 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 2464 гривень, зменшивши
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зазначені призначення головного розпорядника коштів районного бюджету –
відділу освіти районної державної адміністрації за КПКВМБ 0611020
«Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми
навчальними
закладами (в т.ч. школою – дитячим садком,
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму
2464 гривень за КЕКВ 2111, 2120.
7. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного
бюджету за кодом бюджетної класифікації 410539000 «Інші субвенції з
місцевого бюджету» на суму 200000 гривень та відповідно збільшити планові
призначення головних розпорядників коштів районного бюджету:
7.1. Відділу культури і мистецтв районної державної адміністрації
на суму 75000 гривень, з них:
- за КПКВК 1014060 – 30000 гривень, з яких: на заміну вікон на
енергозберігаючі в Будинку культури с.Яблуниця – 15000 гривень, для
зміцнення матеріально-технічної бази установ культури району – 15000
гривень;
- за КПКВК 1014082 – 20000 гривень на видання та
книгорозповсюдження історичного рукопису «Гуцульщина»;
- за КПКВК 1011100 – 25000 гривень на ремонт приміщення
Верховинської дитячої школи мистецтв.
7.2. Відділу освіти районної державної адміністрації на суму 55000
гривень, з них: за КПКВК 0611020 – 50000 гривень на придбання спортивного
обладнання для майданчика Черемошнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів та за КПКВК
0611010 - 5000 гривень для придбання принтера для Грамітнянського ЗДО
(ясла-садок) «Веселка».
7.3. Фінансового управління районної державної адміністрації на
суму 70000 гривень за КПКВК 3719770 для подальшого спрямування субвенції
місцевим бюджетам:
- Голівському сільському бюджету – 50000 гривень для придбання
стільців для Будинку культури в с.Голови ;
- Яблуницькому сільському бюджету – 20000 гривень на заміну
вікон та дверей в Яблуницькій амбулаторії загальної практики сімейної
медицини.
8. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за
кодом бюджетної класифікації 41050200 «Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» у
сумі 698158,30 гривень та спрямувати їх головному розпоряднику коштів
районного бюджету – управлінню праці і соціального захисту населення
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районної державної адміністрації за КПКВК 0813021 «Надання пільг на
придбання твердого пічного побутового палива та скрапленого газу» у сумі
279300 гривень, за КПКВК 0813022 «Субсидія готівкою на придбання твердого
палива та скрапленого газу» у сумі 418858,30 гривень.
9. Зменшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за
кодом бюджетної класифікації 41053900 «Інші субвенції» на суму 5000 гривень
та відповідно видаткову частину головного розпорядника коштів районного
бюджету – районної державної адміністрації за КПКВК 0213242 «Інші видатки
на соціальний захист населення» КЕКВ 2730 – 5000 гривень.
10. Зменшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за
кодом бюджетної класифікації 41050300 «Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим
сім’ям,особам,які мають право на пенсію,особам віку,але не набула права на
пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ грипи
внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за
особою, яка досягла 80-річного віку» у сумі 650000 гривень та відповідно
видаткову частину головного розпорядника коштів районного бюджету –
управління праці і соціального захисту населення районної державної
адміністрації за КПКВК 0813043 КЕКВ 2730 - 650000 гривень.
11. Внести зміни до рішення районної ради від 11.10.2018 року «Про
внесення змін до районного бюджету на 2018 рік» виклавши пункт 11 в
наступній редакції:
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 30000 гривень та
головного розпорядника бюджетних коштів – районної ради за КПКВКМБ
0110180 по програмі розвитку місцевого самоврядування у Верховинському
районі на 2017-2021 роки в сумі 30000 гривень відповідно збільшивши
призначення головного розпорядника бюджетних коштів – районної державної
адміністрації за КПКВКМБ 0218110 на реалізацію заходів Комплексної цільової
соціальної програми розвитку цивільного захисту Верховинського району на
2018 рік у сумі 60000 гривень для поповнення матеріально-технічного резерву.
12. Внести зміни до кошторисних призначень головного
розпорядника коштів районного бюджету – районної державної адміністрації,
зменшивши при цьому бюджетні призначення в сумі 30000 гривень по
спеціальному фонду за КПКВК 0212112, передбачені на придбання вікон у
фельдшерсько-акушерський пункт с.Дземброня та відповідно збільшивши їх по
загальному фонду районного бюджету за КПКВК 0212112.
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13.
Внести зміни до бюджетних призначень головного
розпорядника коштів районного бюджету – районної державної адміністрації,
зменшивши при цьому призначення в сумі 30000 гривень, передбачені на
реалізацію заходів Комплексної цільової соціальної програми розвитку
цивільного захисту Верховинського району на 2018 рік для поповнення
матеріально-технічного резерву за КПКВК 0218110 та спрямувати їх на
реалізацію заходів Районної програми приписки, призову на строкову військову
службу та прийняття на військову службу за контрактом на 2018 рік за КПКВК
0218220.
14. Внести зміни до рішення районної ради від 11.10.2018 року «Про
внесення змін до районного бюджету на 2018 рік» виклавши абзац 3 пункту 6 в
наступній редакції:
Районної державної адміністрації на суму 15000 гривень, з них: на
реалізацію заходів Районної програми будівництва, реконструкції та
модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Верховинського
району на 2018 рік в сумі 9000 гривень на оплату кошторисної частини робочого
проекту та експертної оцінки об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього
покриття вул. С.Бандери (від РЕМ до АЗС) в смт. Верховина» за КПКВК 0217461
та на реалізацію заходів Програми соціально-економічного розвитку сільських
населених пунктів району на 2018 рік в сумі 6000 гривень на оплату
кошторисної частини робочого проекту та експертної оцінки об’єкту
«Будівництво каналізаційних мереж і споруд на них в с.Красноїлля», за КПКВК
0217310, передавши бюджетні призначення в сумі 15000 гривень до
спеціального фонду (бюджету розвитку) районного бюджету.
15. Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника
коштів районного бюджету – відділу освіти районної державної адміністрації, а
саме:
- зменшити планові призначення за КПКВК 0611162 «Інші програми та
заходи у сфері освіти» КЕКВ 2730 в сумі 20710 гривень та відповідно збільшити
їх за КПКВК 0611040 «Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми
школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами»
КЕКВ 2210 в сумі 20710 гривень для придбання одягу та шкільного приладдя
дітям-сиротам, які навчаються в Верховинській спеціалізованій мистецькій
школі інтернат;
- зменшити планові призначення за КПКВКВ 0611020 «Загально-освітні
школи» КЕКВ 2240 - 150000 гривень (поточний ремонт шкіл), КЕКВ 2210- 300000
гривень (господарські товари по ремонту), за КПКВКВ 0611030 «Вечірні-школи»
КЕКВ 2240 - 488 гривень , КЕКВ 2273 - 3800 гривень, КЕКВ 2275 - 11000 гривень,
КЕКВ 2111 - 4042 гривень, КЕКВ 2120 - 1665 гривень;
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- збільшити планові призначення за КПКВКВ 0611020 «Загально- освітні
школи» КЕКВ 2111, 2120 – 467686 гривень, за КПКВК 0611161 «Забезпечення
діяльності інших закладів у сфері освіти» КЕКВ 2111, 2120 - 3309 гривень.
16. Зменшити кошторисні призначення головних розпорядників
коштів районного бюджету на суму 243300 гривень, з них:
16.1. Районної ради на суму 90000 гривень за КПКВК 0110180,
передбачених на реалізацію заходів наступних програм:
- Програми розвитку місцевого самоврядування у Верховинському районі
на 2018 рік – 40000 гривень;
- Районної програми «Нагороди та відзнаки районної ради» на 2018 рік 25000 гривень;
Комплексної програми «Збереження і розвитку самобутньої
етнокультури та духовності Гуцульщини» на 2018 рік – 25000 гривень.
16.2. Районної державної адміністрації на суму 142300 гривень,
передбачених на реалізацію заходів наступних програм:
Програми підвищення ефективності системи державного
управління та надання адміністративних послуг у Верховинському районі на
2018 рік – 28000 гривень за КПКВК 0219800;
- Районної програми підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського
населення «Власний дім» на 2018 рік – 15000 гривень за КПКВК 021883;
- Районної програми поводження з твердими побутовими відходами
на 2018 рік – 34800 гривень за КПКВК 0216017;
- Програми протидії захворювання на туберкульоз у районі на 2018
рік – 25000 гривень за КПКВК 0212142;
- Районної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
в районі на 2018 рік – 21900 гривень за КПКВК 0212143
- Районна програма «Цукровий діабет» на 2018 рік – 17600 гривень
за КПКВК 0212144.
16.3. Управління соціального захисту населення районної державної
адміністрації на суму 11000 гривень за КПКВК 0813242, передбачених на
реалізацію заходів Районної програми соціального захисту населення
Верховинського району на 2018 рік.
17. Спрямувати обсяг коштів в сумі 243300 гривень, головним
розпорядникам бюджетних коштів :
- відділу освіти районної державної адміністрації за КПКВК 0611010
«Дошкільна освіта» КЕКВ 2111, 2120 у сумі 206500 гривень;
- фінансовому управлінню районної державної адміністрації в сумі 36800
гривень на реалізацію заходів Програми соціально-економічного розвитку
сільських населених пунктів району на 2018 рік, за КПКВК 3719770 для
спрямування субвенції місцевим бюджетам:
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- Буковецькому сільському бюджету – 4200 гривень на оплату виконання
експертизи проекту будівництва спортивного майданчика зі штучним
покриттям в с.Буковець, передавши зазначені призначення до спеціального
фонду (бюджету розвитку) районного бюджету;
- Стебнівському сільському бюджету - 15000 гривень для
співфінансування проекту місцевого самоврядування: «Виготовлення
генерального плану забудови с.Стебні Верховинського району»;
- Голівському сільському бюджету – 17600 гривень на виготовлення
пропозицій розташування земельної ділянки для будівництва амбулаторії
загальної практики сімейної медицини на присілку Біла Річка в с.Голови,
детального плану території земельної ділянки та проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється.
18. Зменшити кошторисні призначення головного розпорядника коштів районної державної адміністрації за КПКВМБ 0213242 КЕКВ 2240 в сумі -1795
гривень, КЕКВ 2710 в сумі - 2200 гривень, КЕКВ 2730 в сумі - 11500 гривень, за
КПККМБ 0213180 КЕКВ 2730 в сумі - 2300 гривень, КЕКВ 2240 в сумі - 94 гривні
та відповідно збільшивши їх за КПКВМБ 0213104 КЕКВ 2111 в сумі - 13689
гривень, КЕКВ 2273 в сумі - 4200 гривень.
19. 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.
20. 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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УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова двадцять друга сесія)
РІШЕННЯ

від 04 грудня 2018 року
селище Верховина
Про підсумки виконання
районного бюджету
за 9 місяців 2018 року
Районний бюджет за 9 місяців 2018 року по доходах виконано на 94
відсотки (при уточненому плані – 296629,1 тис.грн., фактично надійшло до
районного бюджету – 278688,3 тис.грн.), з яких загальний фонд бюджету - на
93,9 відсотка (при уточненому плані – 276212,0 тис.грн., фактично надійшло –
259468,3 тис.грн.) та спеціальний фонд - на 94,1 відсотка (при уточненому
плані – 20417,1 тис.грн., фактично надійшло – 19220,0 тис.грн.).
Власних надходжень до загального фонду районного бюджету в звітному
періоді надійшло в сумі 22942,5 тис.гривень, що складає 110,9 відсотка до
затвердженого плану (затверджений план – 20682,9 тис.грн.) та 97,0 відсотка
до уточненого плану (уточнений план – 23657,9 тис.грн.). В порівнянні з
відповідним періодом минулого року
надходження зросли на 4386,0
тис.гривень, або приріст складає 23,6 відсотка.
Власні надходження бюджетних установ спеціального фонду районного
бюджету забезпечено в сумі 2500,5 тис.гривень, що складає 191,6 відсотка до
уточненого плану ( уточнений план – 1305,0 тис.грн.).
Базової дотації з державного бюджету надійшло в сумі 11980,3 тис.
гривень та дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам - 22913,0
тис.гривень, що становить 100 відсотків до планових показників. Субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам поступило 101095,3 тис.гривень, або
виконання уточненого плану забезпечено на 99,9 відсотка ( уточнений план –
101193,3 тис.грн.) та субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
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- 100537,2 тис.гривень і уточнені планові показники виконано на 86,3 відсотка
(уточнений план - 116467,5 тис.грн.).
Районний бюджет 9 місяців 2018 року по видатках виконано на 90,9
відсотків (при уточненому плані – 301524,5 тис. грн., використано – 273839,3
тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 91,1 відсотка (при уточненому
плані – 277824,8 тис.грн., фактично використано – 253227,2 тис.грн.) та
спеціальний фонд - на 87,0 відсотки (при уточненому плані – 23699,7 тис. грн.,
фактично використано – 20612,3 тис. грн.).
В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 45,1
відсотків від обсягу бюджету, або 114126,4 тис.гривень, охорону здоров’я 9,9
відсотків ( 24906,6 тис.грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 39,7
відсотків (100474,3 тис.грн.), культуру – 2,5 відсотка (6218,1 тис.грн.).
У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг видатків
районного бюджету збільшився у цілому на 36362,2 тис.гривень, або на 15,3
відсотків.
Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери
району станом на 1 жовтня 2018 року складала 8222,1 тис.гривень. Зазначена
заборгованість склалась по:
- медичній субвенції – 2741,5 тис.гривень;
- додатковій дотації з державного бюджету на фінансування закладів
освіти – 1747,4 тис.гривень;
- установах, що фінансуються за рахунок базової дотації та власних
надходжень – 3209,4 тис.гривень;
- Буковецькому,
Замагорівському,
Гринявському,
Стебнівському,
Перехресненському та Голівському сільських бюджетах – 523,8
тис.гривень.
Станом на 01 листопада цього року заборгованість за вересень по
установах, що фінансуються за рахунок додаткової дотації, базової дотації та
власних надходжень погашено в повному обсязі. Заборгованість по медичній
субвенції зменшилась на суму 857,0 тис.гривень та складає 1884,5 тис.гривень,
сільських бюджетах зменшилась на суму 56,1 тис.гривень та складає 467,7 тис.
гривень.
З резервного фонду районного бюджету в звітному періоді
спрямовано 104,0 тис.гривень.
В звітному періоді в першу чергу здійснювались видатки на
заробітну плату та інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей
видатків.
Виходячи з вищенаведеного, районна рада
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вирішила:
1.Інформацію фінансового управління районної державної
адміністрації про підсумки виконання районного бюджету за 9 місяців 2018
року взяти до уваги (додається).
2. Затвердити :
- звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2018 року (додаток
№1);
- перелік розпоряджень голови районної державної адміністрації, згідно з
якими виділено кошти з резервного фонду районного бюджету за 9 місяців
2018 року (додаток №2).
3. Керівникам бюджетних установ, що фінансуються з районного
бюджету, селищному та сільським головам:
3.1. З метою дотримання вимог статей 48, 51 і 77 Бюджетного кодексу України
вжити заходів направлених на ефективне використання бюджетних коштів. Врахувати у
відповідних місцевих бюджетах у 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 енергію, водопостачання,
водовідведення, послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. У
разі виникнення заборгованості із заробітної плати, інших соціальних виплат і
оплати енергоносіїв та комунальних послуг. Забезпечити утримання чисельності
працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи
видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу,
лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у
кошторисах. Вживати заходів щодо погашення заборгованості по заробітній
платі та тепло-енергоносіїв, забезпечивши використання не менш як 90
відсотків наявних коштів, вільних залишків коштів загального фонду, що склався станом
на 01.01.2018 року, коштів від перерозподілу непершочергових видатків, та коштів, отриманих
від перевиконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів за підсумками їх
виконання у поточному році.
3.2. Встановити жорсткий контроль за проведенням своєчасної та у
повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за
енергоносії та комунальні послуги, які ними споживаються, не допускаючи
будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат, залучивши при цьому усі
фінансові джерела та наявні механізми.
3.3. З метою недопущення застосування фіскальними органами
фінансових санкцій, забезпечити дотримання вимог Закону України від
08.07.2010 року № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове
державне соціальне страхування», термінів сплати
єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне страхування.
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4. Сільським та селищному головам
з метою забезпечення
виконання уточнених показників по доходах бюджету району в 2018 році,
вжити заходів щодо наповнення дохідної частини місцевих бюджетів,
комплексно задіявши всі потенційні джерела їх наповнення та фіскальні
можливості.
5. Керівникам бюджетних установ, сільським і селищному головам вжити
заходів щодо дотримання штатно-кошторисної дисципліни та
раціонального використання бюджетних коштів.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань бюджету, фінансів і податків (О. Сапріянчук).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк
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Довідка
про виконання бюджету району
та районного бюджету
за 9 місяців 2018 року

Зведений бюджет району за 9 місяців 2018 року по доходах виконано
на 94,2 відсотка (при уточненому плані – 328857,7 тис.грн., фактично надійшло
до бюджету району – 309922,0 тис.грн.), з яких загальний фонд бюджету - на
94,6 відсотка (при уточненому плані – 291962,0 тис.грн., фактично надійшло –
276262,3 тис.грн.) та спеціальний фонд - на 91,3 відсотків (при уточненому
плані – 36895,7 тис.грн., фактично надійшло – 33659,7 тис.грн.).
Виконання власних доходів загального фонду бюджету району за 9
місяців 2018 року становить 38534,8 тис.гривень, що складає 102,4 відсотка до
уточненого плану (уточнений план – 37624,6 тис.грн.).
В порівнянні з надходженнями за відповідний період минулого року,
надходження зросли на 9155,5 тис.гривень, або приріст складає 31,2 відсотка.
Як свідчить динаміка надходжень до загального фонду бюджету
Верховинського району (податкові та неподаткові надходження) найбільш
вагомим дохідним джерелом бюджету району є податок з доходів фізичних
осіб, за рахунок якого сформовано 59.2 відсотка власних ресурсів загального
фонду. Обсяги цього податку проти відповідного показника минулого року
зросли на 4363.9 тис.гривень (з 18474.2 тис.грн. до 22838.2 тис.грн.).
По інших платежах: у порівнянні з 9-ма місяцями 2017 року збільшились
надходження, а саме від:
- плати за землю – на 2523,8 тис. гривень;
- єдиного податку – на 1018,5 тис.гривень;
- плати за надання адміністративних послуг в сумі 418,5 тис.гривень.
З джерел, які формують спеціальний фонд бюджету району, необхідно
відмітити зростання власних надходжень бюджетних установ при уточненому
плані 1578,9 тис.гривень, фактично надійшло до бюджету району – 2781,7 тис.
гривень, або виконання становить 176,2 відсотків.
Аналіз виконання власних надходжень за 9 місяців цього року місцевими
радами наведено в слідкуючій таблиці :
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Динаміка власних фактичних надходжень дохідної частини
загального фонду бюджету району за 9 місяців 2016 , 2017 та 2018
років
(тис.грн.)
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Динаміка надходжень до загального фонду бюджету
Верховинського району за 9 місяців 2016, 2017 та 2018 років
(тис. грн.)
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Районний бюджет за 9 місяців 2018 року по доходах виконано на 94
відсотки (при уточненому плані – 296629,1 тис.грн., фактично надійшло до
районного бюджету – 278688,3 тис.грн.), з яких загальний фонд бюджету - на
93,9 відсотка (при уточненому плані –276212,0 тис.грн., фактично надійшло –
259468,3 тис.грн.) та спеціальний фонд - на 94,1 відсотка (при уточненому
плані – 20417,1 тис.грн., фактично надійшло – 19220,0 тис.грн.).
Власних надходжень до загального фонду районного бюджету в звітному
періоді надійшло в сумі 22942,5 тис.гривень, що складає 110,9 відсотка до
затвердженого плану ( затверджений план – 20682,9 тис.грн.) та 97,0 відсотка
до уточненого плану ( уточнений план – 23657,9 тис.грн.). В порівнянні з
відповідним періодом минулого року
надходження зросли на 4386,0
тис.гривень, або приріст складає 23,6 відсотка.
Власні надходження бюджетних установ спеціального фонду районного
бюджету забезпечено в сумі 2500,5 тис.гривень, що складає 191,6 відсотка до
уточненого плану ( уточнений план – 1305,0 тис.грн.).
Базової дотації
з державного бюджету надійшло в сумі 11980,3
тис.гривень та дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 22913,0 тис.гривень, що становить 100 відсотків до планових показників.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам поступило 101095,3
тис.гривень, або виконання уточненого плану забезпечено на 99,9 відсотка
(уточнений план – 101193,3 тис.грн.) та субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам - 100537,2 тис.гривень і уточнені планові показники
виконано на 86,3 відсотка (уточнений план - 116467,5 тис.грн.).
За 9 місяців 2018 року видатки бюджету району склали 287833,3 тис.
гривень, з них видатки загального фонду - 265252,1 тис.гривень, спеціального
– 22581,2 тис.гривень.
В порівнянні з відповідним періодом 2017 року обсяг видатків
збільшився у цілому на 27983,5 тис.гривень (11,8 відсотків).
В сумі асигнувань загального фонду видатки складають на:
- освіту 43,1 відсотка від обсягу бюджету, або 114126,4 тис.гривень;
- охорону здоров’я – 9,4 відсотків (24906,8 тис.грн.);
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 38,0 відсотка (100573,7
тис. рн.);
- культуру – 2,4 відсотка (6263,6 тис.грн.).
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По відношенню до видатків відповідного періоду минулого року вони
зросли:
- по освіті на 22,4 відсотків (20896,1 тис.грн.);
охороні здоров»я – 18,8 відсотка (3933,5 тис.грн.).
У ході виконання бюджету району першочергова увага приділялась
фінансуванню захищених статей бюджету, зокрема, на заробітну плату
працівників бюджетних установ з нарахуваннями із загального фонду
використано 152155,6 тис.гривень, на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв – 5703,8 тис.гривень, на трансферти населенню – 97459,9
тис.гривень, на медикаменти – 244,6 тис.гривень, на продукти харчування –
658,9 тис.гривень.
Питома вага захищених статей видатків бюджету у загальній сумі склала
96,6 %.
Районний бюджет 9 місяців 2018 року по видатках виконано на 90,9
відсотків (при уточненому плані – 301524,5 тис.грн., використано – 273839,3
тис.грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 91,1 відсотка (при уточненому
плані – 277824,8 тис.грн., фактично використано – 253227,2 тис.грн.) та
спеціальний фонд - на 87,0 відсотки (при уточненому плані – 23699,7 тис. грн.,
фактично використано – 20612,3 тис.грн.).
В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 45,1
відсотків від обсягу бюджету, або 114126,4 тис.гривень, охорону здоров’я 9,9
відсотків (24906,6 тис.грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 39,7
відсотків (100474,3 тис.грн.), культуру – 2,5 відсотка (6218,1 тис.грн.).
У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг видатків
районного бюджету збільшився у цілому на 36362,2 тис.гривень, або на 15,3
відсотків.
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Динаміка видатків загального фонду бюджету Верховинського району
на галузі соціально-культурної сфери
за 9 місяців 2016, 2017 та 2018 років
(тис. грн.)
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Структура видатків загального фонду бюджету Верховинського району
за 9 місяців 2018 року

Інші видатки;
8952,4; 3,3%

Трансферти
населенню;
97459,9; 36,8%
Заробітна плата;
152155,6; 57,4%

Продукти
харчування; 802,3;
0,3%
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Медикаменти;
178,1;
0,1%
Оплата компослуг
та
енергоносіїв;

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери
району станом на 1 жовтня 2018 року складала 8222,1 тис.гривень. Зазначена
заборгованість склалась по:
- медичній субвенції – 2741,5 тис. гривень;
- додатковій дотації з державного бюджету на фінансування закладів
освіти – 1747,4 тис.гривень;
- установах, що фінансуються за рахунок базової дотації та власних
надходжень – 3209,4 тис.гривень;
- Буковецькому,
Замагорівському,
Гринявському,
Стебнівському,
Перехресненському та Голівському сільських бюджетах – 523,8
тис.гривень.
Станом на 01 листопада заборгованість за вересень по установах, що
фінансуються за рахунок додаткової дотації, базової дотації та власних
надходжень погашено в повному обсязі. Заборгованість по медичній субвенції
зменшилась на суму 857,0 тис.гривень та складає 1884,5 тис.гривень, сільських
бюджетах зменшилась на суму 56,1 тис. гривень та складає 467,7 тис. гривень.
Фінансове управління районної державної адміністрації здійснює
щомісячний моніторинг виконання
розпорядження районної державної
адміністрації від 12.03.2018 року № 65 «Про заходи щодо наповнення місцевих
бюджетів району, ефективного та раціонального використання бюджетних
коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни на 2018 рік» в частині
виконання заходів щодо збалансування місцевих бюджетів, вишукання
додаткових джерел надходжень, економного й раціонального використання
коштів та посилення фінансово - бюджетної дисципліни.
З початку року за рахунок вільного залишку коштів додатково спрямовано
на оплату праці працівників бюджетних установ кошти в сумі 347,2 тис.гривень,
на оплату тепло-енергоносіїв – 33,9 тис.гривень, за рахунок додатково
одержаних доходів на заробітну плату спрямовано кошти в сумі 3479,9
тис.гривень, оплату тепло-енергоносіїв – 51,0 тис.гривень.
В результаті проведених заходів по економії коштів за звітний період
цього року бюджетними установами району за рахунок не заповнення
вакантних посад, обмеження виплат стимулюючого характеру, надання
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відпусток без збереження заробітної плати, удосконалення мережі бюджетних
установ зекономлено бюджетних коштів у сумі 4572,5 тис.гривень при плані на
рік 3314,7 тис.гривень.
З резервного фонду районного бюджету спрямовано у звітному
періоді – 104,0 тис.гривень.

Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації

Всеволод Ватаманюк
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Додаток №1
до рішення районної ради
від 04 грудня 2018 року

Звіт
про виконання районного бюджету
за 9 місяців 2018 року

Код
платежу

Найменування доходів

(тис. грн.)
Затвер
Вико
джено на 2018
нано за 9
рік з
місяців 2018
урахуванням
року
змін

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
1101

Податок та збір на доходи фізичних осіб

29133,0

0000

8,2
1102

Податок на прибуток підприємств і
організацій , що належать до комунальної власності

11,0

10,7

Частина чистого прибутку, що вилучається до
бюджету
2201
Плата за надання адмінпослуг

9,0

9,2

2208

80,0

0200
2101
0000

2283

15,3

0000

0000

Плата за оренду цілісних майнових
комплексів та іншого майна, що знаходиться у
комунальній власності
2406
Інші надходження

67,5

1,6

0300
Разом власних доходів

29233

2294
2,5

4102

Базова дотація

15973,9

0100
4103
0000
0000

0000

1198
0,3

Субвенція
з
Держбюджету
місцевим
бюджетам
4104
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим
бюджетам

130835,
0
31502,7

1010
95,3
2291
3,0

4105

158635,
1
366179,
7

1005
37,2
2594
68,3

Субвенції з місцевих бюджетів
бюджетам
Разом доходів загального фонду

іншим

100

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
2111
0000

Надходження від відшкодування втрат
сільськогосподарського
та
лісогосподарського
виробництва
2500
Власні надходження

0,1

1740,0

0000

2500,
4

4103
0000

Субвенції
з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
Разом доходів спеціального фонду
Разом доходів загального і спеціального
фондів

Код
функціональ
ної
класифікації
видатків

Найменування видатків

19112,1

1671
9,5
1922

20852,1
387031,
8

0,0
2786
88,3

Затвер
Вико
джено на 2018
нано за 9
рік з
місяців 2018
урахуванням
року
змін

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
0100

Державне управління

4964,0

2959,
8

1000

Освіта

2000

Охорона здоров'я

3000

Соцзахист та соцзабезпечення

4000

Культура і мистецтво

5000

Фізкультура і спорт

1844,4

7000
8000

Економічна діяльність
Інша діяльність

101,0
1521,0

9000

Міжбюджетні трансферти

2523,5

Всього видатків загального фонду

155337,
3
31726,7
158994,
8
7611,2

364648,
9

1141
26,4
2490
6,6
1004
74,3
6218,
1
1509,
0
25,0
1186,
0
1798,
5
2532
27,2
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СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
0100
1000

Державне управління
Освіта

277,0
3196,2

27,0
2929,
7

2000
3000

Охорона здоров'я
Соцзахист та соцзабезпечення

322,0
1187,4

409,0
1563,
7

4000
5000
7000

Культура і мистецтво
Фізкультура і спорт
Економічна діяльність

30,0
10,0
1050,0

16,6
40,7
1050,
0

8000
9000

Інша діяльність
Міжбюджетні трансферти

595,0
17317,0

290,0
1420
5,7

Разом видатків спеціального фонду

24134,7

2061
2,3

Разом видатків загального і спеціального
фондів

Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації
Ватаманюк

388783,
6

2738
39,3

Всеволод

102

Додаток № 2
до рішення районної ради
від 04 грудня 2018 року

ПЕРЕЛІК
розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з якими виділено
кошти з резервного фонду районного бюджету за 9 місяців 2018 року

п/
п

.

.

№ Назва
установи, якій
виділено кошти

1
Районна
державна
адміністрація
(Верховинський
центр
соціального
обслуговування
(наданн
я
соціальних
послуг)
2
Районна
державна
адміністрація
(Верховинський
центр
соціального
обслуговування
(наданн
я
соціальних
послуг)

Дата і
номер
розпо
рядження

Сума (грн.)
Зг
ідно
розпоряд
же ння

13.03.
2018
р. 0000
№66/23-р

1

02.04.
2018
р. 2000
№102/34-р

2

Назва заходів, на які
направлено кошти

Ф
актич
н
о профін
ансовано
1
0000

2
2000

Матеріальна допомога:
-жительці с. Криворівня
Тимчук У. І. на відновлення
житлового будинку, знищеного
пожежею -10000 грн.;

Матеріальна допомога:
-жителю с. Перехресне
Гріздаку Д.І.
на відбудову
житлового будинку, знищеного
пожежею – 10000 грн.;
жительці
селища
Верховина Шкорці Г.Ф. на
відбудову житлового будинку,
пошкодженого пожежею – 5000
грн.;
жителю
селища
Верховина Петрійчуку М.Д. на
відновлення
покрівлі
даху,
пошкодженої пожежею – 2000
грн.;
- жительці с. Красник
Кульбабі Г.В. на відбудову
житлового
будинку,
пошкодженого пожежею – 5000
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грн..

.

.

.

.

3
Районна
державна
адміністрація
(Верховинський
центр
соціального
обслуговування
(наданн
я
соціальних
послуг)
4
Районна
державна
адміністрація
(Верховинський
центр
соціального
обслуговування
(наданн
я
соціальних
послуг)
5
Районна
державна
адміністрація
(Верховинський
центр
соціального
обслуговування
(наданн
я
соціальних
послуг)
6
Верхови
нська
райдержадмініст
рація
(Верховинський
комбінат
комунальних
підприємств)

12.06.
2018
р. 0000
№179/59-р

1

04.07.
2018
р. 000
.№192/65-р

5

24.07.
2018
р. 0000
.№215/71-р

1

02.08.
2018
р. 5000
.№232/74-р

2

1

Матеріальна допомога:
-жительці с. Замагора
Сливчук Г.Ф. на відбудову
житлового будинку, знищеного
пожежею – 10000 грн.;
- жителю с. Чорна Річка
Максим’юку І.Д. на відбудову
господарських
будівель,
знищених пожежею – 2000 грн..

5

Матеріальна допомога:
жительці с. Буковець Шкрібляк
К.І. на відбудову житлового
будинку, знищеного пожежею 5000 грн..

1

Матеріальна допомога:
жителю с. Гринява Петрусеняку
Ю.Ю. на відбудову житлового
будинку, знищеного пожежею –
10000 грн.

2

Кошти,
виділені
на
ліквідацію
стихійних
сміттєзвалищ на території району
з
метою
недопущення
надзвичайної ситуації - 25000
грн..

0000

000

0000

5000
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7
Районна
державна
адміністрація
(Верховинський
центр
соціального
обслуговування(
надання
соціальних
послуг)

10.08.
2018
р. 0000
.№239/77-р

2

2
0000

Матеріальна допомога:
жителю
с-ща
Верховина
Ласкурійчуку В.В. на відбудову
житлового будинку, знищеного
пожежею
–
10 000
грн.,
- жителю с. Красник Романюку
І.В. на відбудову житлового
будинку, знищеного внаслідок
пожежі
–
5 000
грн.,
-жительці с. Бережниця Дячук
М.В. на відбудову житлового
будинку, знищеного пожежею –
5 000 тис.грн..

Всього спрямовано 104 000 (сто чотири) тисячі гривень.

Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації

Всеволод Ватаманюк
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УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова двадцять друга сесія)
РІШЕННЯ
від 04 грудня 2018 року
селище Верховина
Про підтримку рішення Яремчанської
міської ради від 26.09.2018 року
№372-24/2018 «Про звернення міської ради
Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” та розглянувши лист Яремчаської міської ради від 23.10.2018 року
№389/01-63/24, районна рада
вирішила:
1. Підтримати рішення Яремчанської міської ради від 26.09.2018 року
№372-24/2018 «Про звернення міської ради» щодо недоцільності закриття
залізничної станції Ворохта (додається).
2. Надіслати дане рішення Міністерству інфраструктури України,
публічному акціонерному товариству «Українська залізниця», регіональній філії
«Львівська залізниця», виробничому структурному підрозділу ІваноФранківська дирекція залізничних перевезень, Яремчанській міській 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
(Позачергова двадцять друга сесія)
РІШЕННЯ
від 04 грудня 2018 року
селище Верховина
Про внесення змін до рішень
районної ради від 19.11.2015 року
«Про обрання складу постійних
комісій районної ради» та від 26.02.2016
«Про обрання складу постійної
комісії районної ради»
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 43, статті 47 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та у зв’язку із виробничою
необхідністю, районна рада
вирішила:
1. Внести до рішень районної ради від 19.11.2015 року «Про обрання складу
постійних комісій районної ради» та від 26.02.2016 «Про обрання складу
постійної комісії районної ради» наступні зміни:
1.1. Вивести депутата районної ради Сумарук Іру Петрівну зі складу
постійної комісії районної ради з питань захисту прав учасників і ветеранів
антитерористичної операції на сході України та їх сімей;
1.2. Ввести депутата районної ради Сумарук Іру Петрівну в склад постійної
комісії районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної
політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової
інформації;
1.2. Ввести депутата районної ради Дом’юка Василя Юрійовича в склад
постійної комісії районної ради з питань захисту прав учасників і ветеранів
антитерористичної операції на сході України та їх сімей;
1.4. Обрати депутата районної ради Дом’юка Василя Юрійовича
секретарем постійної комісії районної ради з питань захисту прав учасників і
ветеранів антитерористичної операції на сході України та їх сімей.
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2. Контроль за виконанням даного 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
(Позачергова двадцять друга сесія)
РІШЕННЯ
від 04 грудня 2018 року
селище Верховина
Про підсумки виконання програми
соціально-економічного та
культурного розвитку району
за 9 місяців 2018 року
Спільна робота структурних підрозділів райдержадміністрації, органів
місцевого самоврядування впродовж звітного періоду була спрямована на
підвищення рівня життя населення на основі розвитку галузей економіки,
раціонального використання наявного ресурсного потенціалу, створення умов
для підприємницької діяльності тощо.
За звітний період в галузі промисловості працювало дев’ять підприємств
основного кола, якими реалізовано промислової продукції на суму 22412,8
тис.грн. Темп росту обсягу реалізації продукції проти минулого року склав
100,4 відс.
В галузі агропромислового виробництва основна увага була спрямована
на реалізацію державної політики в галузі сільського господарства, надання
різного
виду
консультативних
послуг
та
практичної
допомоги
сільськогосподарським
товаровиробникам
району,
забезпечення
функціонування аграрного ринку. Організовано роботу щодо подачі сільськими
радами відомостей для отримання дотації господарствами населення за
вирощування молодняка великої рогатої худоби. Загальна сума дотації складе
2429 тисяч гривень. Забезпечено участь господарств району в проведенні
міжнародної агропромислової виставки «Агро-2018».
Виконуються завдання з будівництва об’єктів житла, освіти, торгівлі,
громадського харчування, дорожньо-транспортної інфраструктури. Протягом
9 місяців 2018 року на будівництво, капітальні та поточні ремонти
передбачено кошти з державного, обласного та місцевих бюджетів на
загальну суму 23716,233 тис.грн., з яких освоєно – 18181,781 тис. грн.
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На будівництво берегозакріплюючих споруд з обласного Фонду охорони
навколишнього природного середовища
передбачено
кошти в сумі
15247,633 тис. грн., із них освоєно-14334, 702 тис.грн.
Прийнято «Програму розвитку малого та середнього підприємництва в
Верховинському районі на 2017-2018 роки», одним із основних заходів даної
програми є надання короткотермінових безвідсоткових кредитів для здійснення
підприємницької діяльності. З початку року трьом підприємцям району було
надано
короткотермінові
безвідсоткові
кредити
для
організації
підприємницької діяльності та реалізації представлених бізнес-проектів на
загальну суму 140 тис. грн.
З початку 2018 року послугами служби зайнятості скористалися 3118
незайнятих осіб. Рівень безробіття в районі на 1 жовтня цього року склав 3,25
відс. до працездатного населення. На обліку в центрі зайнятості перебуває 584
безробітні громадяни.
Відповідно до затвердженого плану роботи проведено низку
культурно-мистецьких заходів з відзначення державних та релігійних свят,
пам’ятних і ювілейних дат, на що використано з районної програми культурномистецьких заходів 97242,5 грн.
З метою забезпечення соціальною підтримкою найуразливіших та
незахищених верств населення виконуються державні соціальні програми.
Забезпечено своєчасну виплату пенсій та державних соціальних допомог.
Здійснюється соціальний захист учасників антитерористичної операції та
членів їх сімей.
Працює центр надання адміністративних послуг, спрощення дозвільних
процедур та надання практичних консультацій суб’єктам підприємницької
діяльності.
З урахуванням вищенаведеного, районна рада
вирішила:
1. Інформацію про виконання програми соціально-економічного та
культурного розвитку району за 9 місяців 2018 року взяти до відома.
2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації,
виконкомам селищної та сільських рад створювати сприятливі умови для
стабільної роботи всіх галузей економіки та забезпечити безумовне виконання
пріоритетних завдань, визначених програмою соціально-економічного та
культурного розвитку району на 2018 рік .
3. Постійним комісіям районної ради брати активну участь у втіленні в
життя заходів щодо реалізації програми соціально-економічного і культурного
розвитку району на 2018 рік з питань, що належать до їх відання, вносити
пропозиції і рекомендації при розгляді ходу її виконання на засіданнях колегії
районної державної адміністрації.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій,
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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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Довідка
про виконання програми соціально-економічного та культурного
розвитку району за 9 місяців 2018 року.
Головним завданням райдержадміністрації у звітному році є
забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку територій
району, ефективне використання природних,трудових і фінансових ресурсів,
здійснення природоохоронних заходів, всебічне сприяння розвитку культури,
соціального захисту населення.
Промисловість
Питання стабільної роботи промислових підприємств району,
збільшення асортименту продукції та поліпшення її якості постійно
перебувають у полі зору керівництва райдержадміністрації, оскільки
промислові підприємства не лише створюють робочі місця, забезпечують
добробут громадян, а і є основними наповнювачами бюджету. Промисловий
потенціал району представляють дев’ять підприємств, що входять до
основного кола та звітуються до органів статистики про показники
промислової діяльності. За підсумками дев’яти місяців цими підприємствами
реалізовано промислової продукції на суму 22412,8 тис.грн., що на 92,3
тис.грн. більше ніж за відповідний період минулого року. Темп росту склав
100,4 відс. П’ять підприємств забезпечили зростання обсягів реалізації,
найбільшого приросту досягли: ДП «Гринявське ЛГ», ПМП «Оріон», ТзОВ
«Верховинка». Зниження обсягів реалізації продукції, що значно впливає на
загальний показник відмічається по ТзОВ СП «Крона» та МП «Аполлон».
Це спричинено недостатністю сировини для переробки.
Агропромисловий розвиток
Впродовж 9 місяців 2018 року відділ агропромислового розвитку
райдержадміністрації здійснював роботу згідно затвердженого плану роботи,
планів роботи райдержадміністрації та
департаменту агропромислового
розвитку облдержадміністрації.
Основна увага була спрямована на реалізацію державної політики в
галузі сільського господарства, надання різного виду консультативних послуг
та практичної допомоги сільськогосподарським товаровиробникам району,
забезпечення функціонування аграрного ринку.
До складу аграрного комплексу району входить: 34 фермерських
господарства, з них активнопрацюючих-5, три сільськогосподарські
обслуговуючі кооперативи, близько 11 тисяч господарств населення. Створено
одне сільськогосподарське підприємство – ТзОВ «Біла кобила».
Відділом агропромислового розвитку проведено шість нарад з сільськими
головами, керівниками фермерських господарств, господарями з питання
організації використання коштів державного та обласного бюджетів, що
спрямовуються на дотування галузі сільського господарства.
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Спільно з управліннями та відділами райдержадміністрації проведено
народне дійство «Полонинське літо-2018», в якому взяли участь 19 господарів
району, що представляли молочну продукцію.
Забезпечено участь товаровиробників району в заходах до днів
гуцульської культури, що проходили в містах Івано-Франківську та Чернівці.
Надано консультації керівникам фермерських господарств Мартищука І. з
селища Верховина та Слижук Г. з села Замагора з питання використання коштів
обласного бюджету на придбання племінного молодняку та установок
машинного доїння корів. Господарство Мартищука І. В. подало документи для
отримання державної дотації за утримання корів. Фермерські господарства
«Кичера» Рибака Д.І., Мартищука І.В. та сільськогосподарський
обслуговуючий кооператив «Верховинський» взяли участь в обласному
конкурсі виконавців програми розвитку галузі тваринництва, що фінансуються
з обласного бюджету. Всі господарства отримали кошти в сумі 50 тисяч
гривень для закупівлі молодняка великої рогатої худоби та обладнання для
переробки молока.
Станом на 1 вересня 2018 року організовано роботу щодо подачі
сільськими радами відомостей для отримання дотації господарствами
населення за вирощування молодняка великої рогатої худоби. Загальна сума
дотації складе 2429 тисяч гривень. Проводиться необхідна робота щодо подачі
документів по цій програмі станом на 1 грудня поточного року.
Здійснено заходи щодо сплати суб’єктами господарювання коштів за
заготівлю дикоростучих ягід та грибів. Станом на 1 вересня 2018 року в сільські
бюджети поступило коштів на загальну суму 252 тисячі гривень проти 164
тисяч гривень в минулому році.
Забезпечено участь господарств району в проведенні міжнародної
агропромислової виставки «Агро-2018». Від Верховинського району власну
продукцію представляли фермерське господарство Стефурака Ю.М. та «СКВ»
Слижук Г.В., сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Стандарт»,
ПП «Аліса», приватний підприємець Дудидра М.Д.
Організовано презентацію проекту «Підтримка виробників сиру в ІваноФранківській області щодо реєстрації географічних зазначень в Україні», який
фінансується за кошти Європейського Союзу.
Підготовлено до розгляду на колегії райдержадміністрації питання «Про
заходи щодо стабілізації ситуації в галузі тваринництва та покращення
фінансового стану в аграрній галузі» та питання «Про організацію заготівлі
дикоростучих ягід та грибів в 2018 році», «Про роботу сільськогосподарських
кооперативів та фермерських господарств району в 2018 році».
Будівництво
Виконувалися 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.
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На будівництво, капітальні та поточні ремонти передбачено кошти з
державного, обласного та місцевих бюджетів на загальну суму 23716,233
тис.грн., з яких 18181,781 тис. грн. освоєно, зокрема: за кошти з державного
бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій проведено капітальні роботи по опаленню та ремонту
стелі в Красницькій ЗОШ І-ІІІ ст.- 136,0 тис.грн.
За кошти з обласного бюджету:
- в галузі освіти - передбачено – 1724,0 тис. грн., із них освоєно – 1216,0
тис. грн., а саме: заміна вікон і дверей в с. Грамотне, с. Стебні, с. Красник332,0тис.грн., придбання котла для Довгопільської ЗОШ І-ІІІ ст. 1 шт.- 100,0
тис. грн., придбання спортивного майданчика зі штучним покриттям для
Верхньоясенівської ЗОШ І-ІІІ ст. 1 шт. - 650.0 тис.грн., придбання меблів для
дошкільних закладів 1 садочок - 24,0 тис.грн., придбання системи озвучення
для НВК «Арніка» с.Яблуниця -20,0 тис.грн., зміцнення матеріально-технічної
бази в Красноїлівській ЗОШ І-ІІІ ст.- придбання спортивного обладнання та
інвентарю - 61,0 тис.грн., проведення проектно-вишукувальних робіт
«Будівництво універсального спортивного майданчика з штучним покриттям
на території загальноосвітньої школи с. Стебні -29,0 тис. грн..
- в галузі культури - передбачено 610 тис. грн., із них освоєно-184, 950 тис.
грн., а саме: заміна вікон і дверей в центральній районній бібліотеці -10,0
тис.грн., придбання котла в БК с. Красник - 49,950 тис.грн., капітальний
ремонт будинку культури в с. Замагора -100,0 тис.грн., видавництво літопису
с. Яблуниця -25,0 тис.грн..
- центральна районна лікарня – передбачено - 1275,0 тис. грн., із них
освоєно-764, 999 тис. грн., а саме: виділено на проведення заходів з охорони
підземних вод та ліквідації джерел забруднення на території лабораторного
відділення та пральні Верховинської ЦРЛ (в тому числі виготовлення ПКД) –
289,999 тис.грн., капітальний ремонт адміністративного корпусу (заміна вікон та
дверей) Верховинської ЦРЛ- 100,0 тис. грн., капітальний ремонт лабораторного
відділення (заміна вікон та дверей) Верховинської ЦРЛ (в тому числі
виготовлення ПКД) - 80,0 тис.грн., капітальний ремонт котельні з перекриттям
даху Верховинської ЦРЛ (в тому числі виготовлення ПКД) - 220,0 тис.грн.,
капітальний ремонт Верховинської ЦРЛ (монтаж твердопаливних котлів на
альтернативному паливі з встановленням допоміжного обладнання) - 75,0
тис.грн.
На будівництво берегозакріплюючих споруд з обласного Фонду охорони
навколишнього природного середовища передбачено кошти в сумі 15247,633
тис. грн., із них освоєно-14334, 702 тис.грн., а саме:
в с.Бистрець-1441,956 тис.грн., с. Дземброня- 794,930 тис.грн., с. Чорна
Річка - 596,251 тис.грн., с. Голошино ур. Солотвино - 1241,464 тис.грн., с.
Голошино ур. Тарночки- 1488,173 тис.грн., Замагора -1413,226 тис.грн., с.
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Топільче - 2875,885 тис.грн., с.Явірник -1478,188 тис.грн., с. Красник -292,101
тис.грн., с.Яблуниця-1394,878 тис.грн., с.Яблуниця прис. Тікача- 1317,650 тис.
грн.
Молодіжний центр «Вільний простір «Думка»- передбачено - 499,5 тис.
грн., із них освоєно-146, 988 тис.грн., а саме: влаштування парового опалення в
молодіжному центрі «Вільний простір «Думка» - 99,988 тис.грн., придбання
батарей для приміщення в молодіжному центрі «Вільний простір «Думка» 47,0 тис.грн.
Нове будівництво централізованої водопровідної мережі по вул.
Карпатська, Коцюбинського та Волинюка в селищі Верховина- передбачено 1300,0 тис. грн., із них освоєно - 457,913 тис.грн.
Облаштування візит-центру в с. Ільці - передбачено - 60,0 тис. грн., із них
освоєно - 60,0 тис.грн.
Встановлення вуличного освітлення в с. Красноїлля - передбачено - 40,0
тис. грн., із них освоєно - 40,0 тис.грн.
Програмою розвитку органів місцевого самоврядування передбачено
субвенцій з обласного бюджету в сумі 1580,300 тис. грн., із них освоєно 951,467 тис.грн.
Виділено кошти з районного бюджету на поточний ремонт шкіл району
в сумі 500,0 тис грн.
Зареєстровано на он-лайн платформі Мінрегіону України 12 проектів, що
можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного Фонду Регіонального
розвитку. Відібрано проект: «Середня школа на 33 класи, вул. Івана Франка в
смт. Верховина – будівництво».
Підготовлено та надіслано 33 запити на виділення коштів з обласного
фонду охорони навколишнього природного середовища на здійснення
природоохоронних заходів. До переліку природоохоронних заходів для
здійснення фінансування за рахунок планових надходжень коштів обласного
фонду охорони навколишнього природного середовища у 2018 році включено
14 об’єктів, на які передбачено кошти в сумі 15550,633 тис. грн.
Підприємництво
Розвиток малого і середнього підприємництва в районі є важливою
складовою щодо сприяння насиченості ринку товарами та послугами, розвитку
конкуренції, створення нових робочих місць і зменшення безробіття. На
показники економічного розвитку суттєво впливає діяльність суб'єктів малого
та середнього бізнесу.
В районі здійснюють свою діяльність юридичні та фізичні особи, які за
критеріями відносяться до категорії малого підприємництва.
Станом на 01.10.2018 року за даними Верховинського відділення
Коломийської ОДПІ ГУ ДФС загальна кількість суб’єктів підприємницької
діяльності в районі налічує 1294 особи, а саме: 397 юридичних осіб та 897 –
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фізичних осіб - підприємців. На даний час спостерігається позитивна динаміка
збільшення кількості новозареєстрованих фізичних осіб – підприємців. У
порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість суб’єктів
господарювання збільшилось на 1,81%.
Впродовж 9 місяців 2018 року державним реєстратором зареєстровано 16
юридичних осіб та 111 фізичних осіб-підприємців, припили діяльність 3
юридичні особи та 103 фізичні особи - підприємці.
Сприяння розвитку підприємництва в районі здійснюється через
реалізацію програми розвитку малого і середнього підприємництва.
Рішенням районної ради від 22 грудня 2016 року прийнято ,,Програму
розвитку малого та середнього підприємництва в Верховинському районі на
2017-2018 роки”. Планом заходів даної програми на 2018 рік передбачено
кошти в сумі 300 тисяч гривень для надання безвідсоткових кредитів та
реалізації плану заходів по даній програмі.
13 червня 2018 року на черговому засіданні координаційної ради з питань
розвитку підприємництва трьом підприємцям району було надано
короткотермінові безвідсоткові кредити для організації підприємницької
діяльності та реалізації представлених бізнес-проектів на загальну суму 140 тис.
грн.
Кількість послуг, які суб’єкти звернення можуть отримати у центрі
надання адміністративних послуг, зростає і включає найбільш затребувані
суспільством. На даний час Центр надає 157 адміністративних послуг. За
звітний період надано 4241 адміністративну послугу, що на 1955 послуг більше
ніж за аналогічний період минулого року (185,5%). Терміни опрацювання заяв
та видачі документів дозвільного характеру суб'єктам господарювання
здійснюються згідно регламентних норм. За консультаціями до всіх учасників
центру надання адміністративних послуг звернулось більш як дев’ятсот
громадян.
З метою орієнтації безробітних на заняття підприємницькою діяльністю
Верховинською районною філією Івано-Франківського обласного центру
зайнятості постійно проводяться семінари-навчання за участю роботодавців,
безробітних та учнівської молоді за темами «Від бізнес-ідеї до власної справи»,
«Як розпочати свій бізнес» та з питань організації сільського зеленого туризму.
Торгівельна діяльність
Станом на 01.10.2018 року на території району діє 382 підприємства
роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, 2 ринки на 265 торгових
місць, 4 продовольчі бази та 4 оптові підприємства із реалізації будівельних
товарів та сантехніки. Всі віддалені населені пункти забезпечені стаціонарною
торгівельною мережею. Слід зазначити, що в економіці району торговельна
сфера є однією з найчисельніших. Більшість торгівельних об’єктів є
невеликими.
Відзначаються позитивні зміни в структурі самої мережі в сторону
збільшення кількості магазинів, що займаються реалізацією продовольчих та
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непродовольчих груп товарів у сільській місцевості. Загалом, у звітному періоді
відкрито 3 підприємства торгівлі (магазин будматеріалів «Міра» в с. Ільці, два
продовольчі магазини в селах Бистрець, Красник ) та центр дитячого
відпочинку у с. Стебні.
Діюча торговельна мережа та мережа надання послуг повністю
задовольняє попит населення в товарах першої необхідності, крім того, на
території району здійснюється виїзна торгівля.
З метою аналізу насичення споживчого ринку продуктами харчування та
стабілізації цінової ситуації в районі відділом економічного розвитку та
торгівлі райдержадміністрації протягом дев’яти місяців 2018 року постійно
проводилися моніторинги роздрібних цін на основні види продовольчих
товарів.
Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації спільно з
районним відділом головного управління Держспоживслужби в області
проведено роботу з контролю за організацією харчування вихованців та
дотримання санітарних норм щодо якості і безпечності харчових продуктів в
освітніх закладах району. Станом на 01.10.2018 року проведено моніторинг
стану харчування в семи школах та чотирьох ДНЗ. Зокрема, перевіркою
охоплено Верховинський НВК, Верховинську ЗОШ І-ІІІ ст., Верховинський
ліцей, Ільцівську ЗОШ І-ІІІ ст., Красницьку ЗОШ І-ІІІ ст.,Зеленську ЗОШ І-ІІІ
ст., Білоберізьку ЗОШ І-ІІІ ст., Красницький ДНЗ, Верхньоясенівський ДНЗ,
Верховинський ДНЗ та Ільцівський ДНЗ.
Туристична діяльність
В районі розвиваються такі види туризму, як пішохідний, гірськолижний,
водний та гірський. З метою забезпечення ефективного відпочинку
організаціями та установами туристичної сфери розроблено ряд пішохідних
маршрутів, які пролягають територією району, Карпатського і Верховинського
природних національних парків.
Райдержадміністрацією розроблена Програма розвитку туризму в районі
на 2013-2020 роки, затверджена рішенням сесії районної ради від 03.02.2014
року.
Зокрема, на 2018 рік для реалізації програмних завдань використано
кошти в сумі 20,0 тисяч гривень. Налагоджена співпраця з громадською
організацією «Гуцулики» та Карпатською агенцією розвитку туризму.
Найбільшою базою в районі для прийому туристів і екскурсантів є ДЗСТ
лікувально-оздоровчий комплекс „Верховина” обласного підприємства „ІваноФранківськтурист”, який одночасно може прийняти 280 осіб.
З початку 2018 року в лікувально-оздоровчому комплексі «Верховина»
оздоровилось 1520 відпочиваючих.
На даний час в районі діє більше 200 одиниць садиб сільського зеленого
туризму. Власниками приватних садиб району з початку року сплачено до
бюджету коштів на суму 39,6 тис.грн.
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В рамках реалізації проекту ЄС «Івано-Франківська область-край для
туризму» відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації подано 5
пропозицій щодо встановлення туристично-інформаційних стендів на території
району.
Управлінням міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та
інвестицій облдержадміністрації виділено кошти в сумі 15 тис.грн. для
облаштування місця короткострокового відпочинку на туристичному маршруті
«Цісаревича Рудольфа», який розташований
на території НПП
«Верховинський». Роботи по облаштуванню місця відпочинку завершені.
З метою популяризації гуцульської кухні було здійснено організаційну
роботу щодо проведення кулінарного трепел - шоу «Їхали-їли» (проект UA:
Перший, 2+2).
За участю місцевих товаровиробників прийнято участь у круглому столі з
громадською організацією «Карпатських смак», де обговорено питання
створення гастрономічних маршрутів полонинами району.
В рамках проведення народного дійства «Полонинське літо-2018»
виготовлено путівники по туристичних маршрутах району та необхідну
рекламну продукцію.
Впродовж проведення фестивалю «VIA-CARPATIA» район відвідало
близько семи тисяч туристів.
В стадії завершення роботи по облаштуванню візит-центру (зупинки
туристичних автобусів і короткотермінового відпочинку) в селі Ільці, присілок
Голиці. У контексті спорудження даного візит-центру актуально постає
питання відкриття пункту пропуску через українсько-румунський державний
кордон на Верховинщині, а це нові робочі місця та надходження до бюджету.
Спеціалісти райдержадміністрації та представники туристичної галузі
району постійно приймають участь в обласних навчальних семінарах,
тренінгах, нарадах з питань організації послуг у сфері сільського зеленого
туризму.
У вересні 2018 року, з нагоди відзначення в Україні Міжнародного дня
туризму, відбулося засідання круглого столу за участю керівництва району та
власників сільських садиб сільського (зеленого) туризму, де були обговорені
проблеми, які хвилюють всіх суб’єктів господарювання галузі туризму.
Власникам садиб були вручені сертифікати про присвоєння об’єктам
туристичної інфраструктури відповідної категорії.
З метою пропагування туристичної галузі району, як важливого напрямку
виховання підростаючого покоління відділом освіти райдержадміністрації
проводиться відповідна робота серед учнів загальноосвітніх шкіл району.
В загальноосвітніх школах діють 11 туристичних гуртків, в яких
займаються вивченням основ туризму більше 100 учнів. Щороку в районі
проводяться змагання з туризму, краєзнавства, спортивного орієнтування.
Населення та ринок праці
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Середня чисельність наявного населення становить 30,6 тис.осіб., в тому
числі міського – 5,8 тис.осіб.,сільського – 24,8 тис.осіб.
Впродовж 9 місяців 2018 року послугами служби зайнятості скористалося
3118 незайнятих осіб. Рівень безробіття в районі станом на 01.10.2018 року
склав 3,25 відс. до працездатного населення, що менше на 0,56 відс. порівняно
до відповідного періоду минулого року.
В районному центрі зайнятості перебуває на обліку 584 безробітні
громадяни, з них : жінки – 46 відс., молодь у віці до 35 років – 29 відс.
За
звітний період працевлаштовано 18 осіб за рахунок виплати
компенсації витрат роботодавцю в розмірі єдиного соціального внеску на
загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття.
З початку року на професійне навчання направлено 278 осіб, з них 113
осіб працевлаштовані після закінчення професійного навчання. Навчання
проводиться під замовлення роботодавців за робітничими професіями,
актуальними на ринку праці нашого район.
В громадських та інших тимчасових роботах впродовж звітного періоду
взяло участь 442 особи, що більше в порівнянні з відповідним періодом
минулого року на 70 осіб.
Освіта
Відповідно до Конституції України, вимог законів України «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та інших
нормативно-правових документів в галузі освіти у районі функціонує така
мережа закладів освіти на 2018-2019 н.р.:
- 30 денних загальноосвітніх шкіл, в т.ч.: ліцей, школа-інтернат, чотири
навчально-виховні комплекси із загальною кількістю 4128 учнів (в т.ч. 182 учні
у класах з вечірньою формою навчання), що в порівнянні з минулим
навчальним роком більше на 146 учнів ( без врахування учнів класів з
вечірньою формою навчання);
- 2 позашкільні заклади (дитячо-юнацька спортивна школа, Верховинський
Центр дитячої та юнацької творчості), в яких займаються у вільний від уроків
час 1465 дітей;
- 20 дошкільних закладів (в т.ч. 4 навчально-виховні комплекси), в яких
виховуються та здобувають дошкільну освіту 957 дітей.
В районі створено комунальну установу «Районний інклюзивноресурсний центр». Згідно представлених документів у 11 навчальних закладах
для 18 учнів запроваджена інклюзивна форма навчання.
Для підготовки до школи дітей п’ятирічного віку в населених
пунктах, де відсутні ДНЗ, діють 6 підготовчих груп при школах, в яких
займаються 52 дітей.
Для дітей, які проживають на віддалених високогірних присілках
функціонують пришкільні інтернати при 11 школах, в т.ч. з постійним
перебуванням 5, з сезонним – 6, в яких проживає 201 учень.
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Вп
родовж звітного періоду проводились такі роботи:
- за кошти обласного бюджету в сумі 30 тис. грн.. здійснено заміну 4-х
дверей на енергозберігаючі у Стебнівській ЗОШ І-ІІ ст.;
- за кошти обласного бюджету в сумі 30 тис. грн. встановлено 8
енергозберігаючих вікон в Явірницькій ЗОШ І ступеня;
- за рахунок виграного сільською радою с. Голови проекту в сумі 175
тис. грн. встановлено систему опалення в Головівській ЗОШ І-ІІ ст. та існує
потреба у придбанні опалювального котла (орієнтовна вартість 200 тис. грн.);
- за субвенційні кошти в сумі 150 тис. грн.. проведено поточний ремонт
системи опалення в Грамітнянській ЗОШ І-ІІ ст. та для реконструкції даної
системи шляхом співфінансування з обласного бюджету профінансовано 100
тис. грн. та виділено кошти в сумі 99 тис. грн.. з районного бюджету;
- придбано опалювальний котел для Довгопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів на
суму 150 тис.грн. та проводиться реконструкція системи опалення на суму 197
тис.грн.;
- до кінця поточного року буде завершено облаштування санвузлів у
Яблуницькому НВК на суму 50 тис.грн.;
- здійснюється утеплення перекриття та заміна вікон у філії Дземброня
Бистрецької ЗОШ І-ІІ ступенів на суму 36 тис.грн.
Згідно протоколу № 9 комітету з конкурсних торгів відділу освіти
райдержадміністрації від 07.03.2018 року проведено відриті торги на завіз
3 366 м3 дров на суму 2 019 600 грн. На даний час здійснено завіз 2573 м3
дров, що становить 79,6 % від загальної потреби.
Охорона здоров’я
Верховинська центральна районна лікарня
Впродовж звітного року в районі функціонувало 113 стаціонарних
ліжок, план виконання ліжко-днів по району виконано на 90,3 відс. ( за 9
місяців 2017 року цей показник склав 94,1 відс.).
Медичними закладами обслуговується 30741 житель району, з них
дорослого населення -22544 особи, дітей до 18 р. – 8197 осіб.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року зросла
народжуваність населення району з 265 немовлят за 9 міс.2017 року до 267
немовлят за 9 місяців 2018 року. Однак, поряд з цим значно зросла смертність
населення - 231 особа за 9 місяців 2017 році до 289 осіб за 9 місяців 2018року.
Відповідно природний приріст у звітному році склав -0,7 проміле (минулий рік
+1,1).
За 9 місяців 2018 року до центральної районної лікарні поступило
бюджетних коштів на загальну суму 21147,8 тис.грн.
Заборгованість із виплати заробітної плати складає 3028,1 тис.грн.,
що становить 1,5 місячного фонду.
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Із запланованих на харчування коштів в сумі 263,8 тис.грн. з
початку року надійшло 88,2 тис. грн., на медикаменти – із запланованих 665,4
тис.грн. профінансовано 314,3 тис.грн.
На 2018 рік заплановано надходження бюджетних коштів на суму
26025,9 тис.грн. Забезпеченість по заробітній платі за звітний рік складає 77,1
відс. або не вистачає 3,3 місячних фонди.
Районні програми по охороні здоров’я впродовж 2018 року не
фінансувалися.
Первинна медико-санітарна допомога
Рішенням сесії районної ради в районі створено комунальний
заклад «Верховинський центр первинної медико-санітарної допомоги», який
розпочав свою роботу з 04.04.2018р. До комунального закладу відносяться 3
амбулаторії: АЗПСМ смт. Верховина,с. Красноїлля, с. Зелене та 24 ФАПи. В
медичних закладах працює 13 лікарів: 6 лікарів сімейної медицини, 5
дільничних педіатрів та 2 дільничні терапевти, 96 осіб середнього медичного
персоналу.
Станом на 253.10.2018 року укладено декларацій з сімейним лікарем ; по
смт. Верховина – 3259 осіб, с. Красноїлля – 1748 осіб, с. Зелене – 667 осіб та по
КНП «Яблуницька АЗПСМ»-1728 осіб. Всього укладено декларацій по району
– 7402.
За шість місяців діяльності підприємство отримало бюджетних коштів на
суму 3908,815 тис.грн. На продукти харчування заплановано 2080 грн.,
профінансовано в повному обсязі.
Заборгованість із виплати заробітної плати становить 712576 грн.,не
вистачає 3 місячні фонди.
Культура
Відділом культури і мистецтв райдержадміністрації проводиться
відповідна культурно – мистецька робота щодо забезпечення виконання
районної програми проведення культурно – мистецьких заходів на 2018 рік в
рамках цільової Програми «Розвитку культури Верховинського району на 2017 –
2021 роки».
Відповідно до районної програми проведення культурно – мистецьких
заходів протягом 9 місяців 2018 року було організовано та проведено ряд
культурно – мистецьких та урочистих заходів з нагоди відзначення державних,
професійних та релігійних свят: традиційне народне гуцульське дійство
«Гуцульська коляда», урочистості до дня Соборності України, урочистості з
відзначення 100 – річчя Дня пам’яті Героїв Крут, відзначення Дня пам’яті та
примирення, День матері, районний фестиваль духовної пісні «Співаймо
Господу, співаймо», гуцульське народне дійство «Полонинське літо-2018», День
Незалежності України та День Державного Прапора ,День Гуцульської культури
в містах Полтава, Івано-Франківськ,Чернівці та ін...
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Протягом 9 місяців 2018 року для проведення культурно – мистецьких
заходів у районі використано кошти в сумі 97 242, 50 грн.
Усі проведені культурно – мистецькі заходи висвітлювались на офіційному
сайті райдержадміністрації, газеті «Верховинські вісті» та радіомовленні
«Гуцульська столиця».
Служба у справах дітей
Службою у справах дітей райдержадміністрації за 9 місяців 2018 року
проводилась відповідна робота щодо реалізації державної політики з питань
соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню
правопорушень неповнолітніми. Станом на 01.10.2018 року на первинному
обліку перебуває 40 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
З них перебувають: 32 під опікою, піклуванням родичів, 6 дітей влаштовані в
прийомні сім’ї, 1дитина влаштована в ДБСТ, 1 дитина перебуває на повному
державному забезпеченні.
З числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 6
дітей підлягають усиновленню.
У Верховинському районі функціонує 4 прийомні сім’ї, в яких
виховуються 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 3
дитячі будинки сімейного типу, в яких виховуються 14 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Відповідно до плану заходів районної цільової програми соціального
захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності і
безпритульності станом на 01.10.2018 р. кошти на ремонт та придбання житла
не виділялися.
Службою у справах дітей систематично проводяться виїзди, обстеження
матеріально-побутових умов проживання та бесіди з батьками неповнолітніх
стосовно неналежного виховання дітей, створення відповідних санітарних умов
проживання та здійснення нагляду за поведінкою та відвідуванням занять
дітьми. Також працівниками служби читались лекції, проводились бесіди,
тренінги, індивідуальна робота з учнями старших класів, учнями схильними до
девіантної поведінки і такими, що знаходяться на внутрішкільному обліку на
теми: «Перше й останнє знайомство з Кримінальним кодексом України»,
«Знаємо, виконуємо, діємо», «Молодь і закон», «Скажемо наркотику «НІ!»,
«Робота служби у справах дітей щодо попередження правопорушень та
злочинів серед дітей», «Профілактика жорстокого насилля над дітьми», «Як не
стати жертвою злочину», «Профілактика негативних явищ серед молоді»,
«Порядок дії особи, яку затримали працівники міліції» «Знаємо, виконуємо,
діємо», «Алкоголь, наркотики та ВІЛ/СНІД, як соціальні проблеми: проблеми
та шляхи розв’язання». Серед учнів шкіл розповсюджувались плакати, буклети,
роздатковий матеріал на відповідну тематику.
1 червня на співочому полі смт. Верховина відбулися святкові заходи,
приурочені Міжнародному дню захисту дітей. Здійснено поїздку до м. Івано-
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Франківськ, де діти відвідали кінотеатр «Люм’єр», музеї в місті. До Дня
усиновлення проведено у навчальних закладах району флешмоб, виховні
заходи «Усиновлення-це любов назавжди».
Соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді
Найбільш значущим проектом YMCA Карпати стало створення у
Верховині Молодіжного Центру «Думка», де проводяться різноманітні заходи
для всіх категорій населення, такі як тренінги,3 семінари, конференції, творчі
майстерні, духовні бесіди, різноманітні акції.
У центрі постійно проводяться акції, які приурочуються до державних та
церковних свят. До Великодніх свят проводилась акція «писанка для воїна
АТО», де діти соціально незахищеної категорії населення розмальовували
дерев’яні писанки, які були відправлені на схід захисникам України. До дня
інваліда проводився фестиваль «Повір у себе», де діти з функціональними
обмеженнями проявляли свої творчі таланти. Також проводилась творча
патріотична акція «Діти малюють мир», під час якої місцеві діти та діти зі
сходу України, які відпочивали у Вільному просторі «Думка» розмальовували
стіни в центрі, спілкувались одні з одними, частувались солодощами та
ділились емоціями. Впродовж звітного року із старшокласниками проведено
бесіду на тему «Здоровий спосіб життя - запорука гарного прикладу»,
проведено засідання круглого столу на тему «Протидія торгівлі людьми».
Організовано поїздку дітей для участі в ХІХ обласному фестивалі творчості
дітей та молоді.
Спільно з благодійною організацією «Творча Криївка» організовують
реабілітаційні заїзди для воїнів АТО та їх сімей, які проживають та харчуються
у молодіжному центрі «Думка».
Фізкультура і спорт
У районі працюють 72 працівники фізичної культури і спорту, всіма
видами оздоровчої роботи охоплено більше двох тисяч жителів району. До
послуг населення 1 стадіон з трибунами, 60 спортивних майданчиків ( шість зі
штучним покриттям), 8 футбольних полів, 3 стрілецькі тири, 13 спортивних
залів, 9 майданчиків із тренажерним обладнанням, 2 гірськолижні траси і
комплекс трамплінів.
На реалізацію спортивних заходів з районного бюджету виділено 80 тис
грн. по програмі «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань на
2018 рік».
Діяльність сектору молоді та спорту райдержадміністрації та
працівників фізичної культури і спорту всіх рівнів була спрямована на
проведення комплексних фізкультурно-масових і спортивно-оздоровчих
заходів серед усіх верств населення, підготовку та успішний виступ
спортсменів району у чемпіонатах області, України та міжнародних змаганнях.
За 9 місяців 2018 року забезпечено функціонування мережі
позашкільних закладів (на даний момент в районі здійснює навчальнотренувальний
процес
одна
спортивна
школа
відділу
освіти
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райдержадміністрації, яка охоплює 422 учні). Серед 5 відділень (футбол,
стрибки на лижах з трампліну, гірськолижний спорт, вільна боротьба та лижне
двоборство), що працюють при спортивній школі, пріоритет надано стрибкам
на лижах з трампліну.
Організовано участь спортсменів району у чемпіонатах України зі
стрибків на лижах з трампліна, у чемпіонатах області у юнацьких іграх
області, турнірах з футболу, волейболу, тхеквондо, гірськолижного спорту,
вільної боротьби, українського рукопашу гопак.
На території району забезпечено сприяння у проведенні чемпіонату
України з техніки водного туризму, етапу кубку України з гірських автогонок
та чемпіонату України з водного туризму серед юнаків та участь команди юних
рятувальників у Всеукраїнському зборі-змаганнях юних рятувальників «Школа
безпеки» в м. Львів.
В частині матеріально-технічного забезпечення за рахунок коштів
обласного бюджету в с. В.Ясенів встановлено багатофункціональний
спортивний майданчик зі штучним покриттям.
Оздоровлення дітей
Оздоровчими послугами охоплено 62 дітей: 27 дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки направлено до ДЗСТ «Сокіл» (с.Сокіл,
Галицького району), 10 дітей в ДЗСТ «Перлина Карпат» (с. Витвиця,
Долинського району), 11 дітей до УДЦ «Молода Гвардія» (м. Одеса), 13 дітей
до МДЦ «Артек» (м. Київ, Пуща-Водиця) та 1 дитину до ДЗСТ «Ювілейний»
(с.Красне, Скадовського району, Херсонської області).
Соціальний захист населення
З метою забезпечення соціальною підтримкою найбільш вразливих
верств населення управлінням праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації виконуються державні соціальні програми шляхом
поглиблення адресності при наданні державної соціальної допомоги, житлових
субсидій та пільг окремим категоріям громадян.
Станом на 1 жовтня 2018 року на обліку в управлінні праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації перебуває 4766 пільговиків, з яких 596
ветеранів війни, 377 ветеранів праці, 15 ветеранів військової служби та органів
внутрішніх справ, 75 осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 1319 осіб,
які мають статус «Дитина війни», 117 пенсіонерів з числа педагогічних і
медичних працівників, 1097 багатодітних сімей та дітей з багатодітної сім’ї та
1170 – інші категорії пільговиків.
Станом на 1 жовтня 2018 року в районі 3953 сім’ї з дітьми
отримують різні види соціальної допомоги (в т.ч. 7 сімей, в яких виховуються
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування), 416 інвалідів з
дитинства та дітей-інвалідів забезпечуються соціальними виплатами. Загалом
на ці виплати за дев’ять місяців профінансовано 83 млн. 680 тис.грн.
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Виплачено одноразову допомогу двом матерям, яким присвоєно
почесне звання України «Мати-героїня», на суму 35,2 тис.грн.
Протягом 9 місяців 2018 року 697 осіб отримували компенсаційну
виплату по догляду за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80 років, на
загальну суму 236,4 тис.грн., 91 особа – щомісячну допомогу на догляд за
інвалідами 1, 2 групи внаслідок психічного розладу – на суму 2253,7 тис. грн..
На виплату соціальної допомоги 183 особам, які не мають права на
пенсію та інвалідам, а також дітям померлого годувальника профінансовано
2653,9 тис.грн.
Станом на 01.10.2018р. в управлінні на обліку перебуває 8 внутрішньо
переміщених осіб. З початку року на виплату щомісячної допомоги на
проживання внутрішньо переміщеним особам перераховано 136,5 тис.грн.
Загальна виплата всіх видів допомог з початку року склала 88 млн.998
тис.грн.
За звітний період 1941 домогосподарству району призначено
субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива на загальну суму 6,04 млн. грн., на відшкодування ЖКП
(електроенергії) на суму 1 млн. грн. За звітний період профінансовано 4,9487
млн. грн. для виплати субсидій готівкою 1651 домогосподарству району (в т.ч.
за 2017 рік –1456,8 тис. грн. 549 одержувачам). Станом на 01.10.2018 року
заборгованість по субсидіях на придбання скрапленого газу та твердого палива
становить 2,6 тис.грн., для відшкодування електроенергії – 198,2 тис.грн.
Протягом січня – вересня 2018 року працівниками відділу праці та
контролю за правильністю призначення та виплати пенсій здійснювався
щотижневий моніторинг з оплати праці, страхових внесків до Пенсійного
фонду України та обов’язкових платежів до державного та місцевого бюджетів,
за даними якого станом на 01.10. 2018 року заборгованість із виплати заробітної
плати працівникам економічно активних підприємств району відсутня.
Соціальний захист учасників антитерористичної операції та членів
їх сімей.
Особлива увага керівництвом районної державної адміністрації
приділяється демобілізованим
учасникам
бойових дій,
учасникам
антитерористичної операції, членам сімей загиблих військовослужбовців. З
початку року в райдержадміністрацію поступило 102 заяви учасників АТО та
учасників бойових дій про виділення паливних дров та ділового лісу. Дані
заяви направлені в державні лісові підприємства та районний лісгосп для
вирішення.
Впродовж року забезпечено санаторно-курортними путівками трьох
учасників бойових дій на території інших держав, двох учасників бойових дій
АТО, одну особу з інвалідністю внаслідок війни, одного члена сім’ї загиблого
учасника АТО .
Забезпечено постійне медичне спостереження за учасниками АТО та
демобілізованими військовослужбовцями силами лікарів. У Верховинській
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районній лікарні створено «єдине вікно» для позачергового обслуговування
учасників АТО та демобілізованих військовослужбовців, медичний персонал
здійснює прийом та скерування даної категорії осіб згідно «маршруту
учасника АТО».
На особливому контролі керівництва районної державної адміністрації
перебуває забезпечення учасників антитерористичної операції, членів сімей
загиблих учасників АТО земельними ділянками, створена робоча група по
відбору таких ділянок на території району та послідуючого надання в
користування учасникам бойових дій.
На отримання земельних ділянок поступило 133 звернення
учасників АТО,членів сімей загиблих учасників АТО. На опрацюванні
знаходяться 75 звернень, прийнято рішення про затвердження проектів
землеустрою по 57 зверненнях.
З метою надання матеріальної допомоги сім’ям військовослужбовців, що
перебували в зоні проведення антитерористичної операції , членам їх сімей
рішенням сесії районної ради затверджено районну програму підтримки
учасників бойових 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 в антитерористичній операції в
районах її проведення із загальним фінансуванням 300 тис.грн. З початку року
з даної програми виплачено одноразові грошові допомоги на загальну суму
225,0 тис.грн.
Районні цільові програми
Впродовж дев’яти місяців 2018 року в районі діяло 37 цільових
програм у відповідних галузях і сферах діяльності. Із загальної кількості
затверджених програм на поточний рік з районного бюджету передбачено
фінансування в сумі 5389,206 тис.грн.. Станом на 01.10.2018 року
профінансовано 29 програм на суму 3675,159 тис.грн.
Увесь виділений на програми фінансовий ресурс був освоєний
розпорядниками коштів у відповідності до визначених заходів та завдань
програм.

Заступник голови районної
державної адміністрації

Світлана

Уршеджук
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