
Порядок денний  

ХХV сесії районної ради  

VІІ демократичного скликання 
 
 
 

 

від  ____________  2019 року                 поч. о _____ год. 
селище Верховина 

 
 

 
1. Звіт голови райдержадміністрації про виконання програми 

соціально-економічного та культурного розвитку Верховинського 
району за 2018 рік. 

2. Про підсумки виконання бюджету району та районного бюджету за 
2018 рік. 

3. Про внесення змін районного бюджету на 2019 рік (видано окремо).  

4. Про план роботи районної ради сьомого демократичного скликання 
на 2019 рік. 

5. Про затвердження переліку об’єктів комунального майна району, 
які підлягають приватизації у 2019 році. 

6. Про внесення змін в регіональну цільову програму заходів та робіт у 
галузі розвитку земельних відносин в Верховинському районі до 

2020 року. 
7. Про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності Верховинського відділу 
Надвірнянської місцевої прокуратури на території Верховинського 

району у 2018 році. 
8. Інформація начальника Верховинського відділення поліції 

Косівського відділу Головного управління Національної поліції в 

Івано-Франківській області про стан законності, боротьби зі 
злочинністю, охорони громадського порядку та результати 

діяльності на території Верховинського району протягом 2018 року.  
9. Про скасування рішення Верховинської районної ради від 17 серпня 

2017 року «Про реорганізацію Ільцівської загальноосвітньої школи 
І-Ш ступенів та Ільцівського дошкільного навчального закладу 

«Квітка Карпат» Верховинської районної ради Івано-Франківської 
області та створення Ільцівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-Ш ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» Верховинської районної ради Івано-Франківської області». 

10. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при 
здійсненні будівництва об’єктів за рахунок коштів районного 

бюджету. 
11.  Про надання згоди на визнання права власності  на житлове 

приміщення. 

12.  Про делегування Верховинській райдержадміністрації  окремих 
повноважень засновника закладів освіти. 

13. Про вихід із складу засновників та передачу Білоберізькій сільській 
раді об’єднаної територіальної громади установ. 



14. Про затвердження фінансового плану КНП «Верховинський центр 
ПМСД» на 2019 рік. 

15.  Про звернення районної ради щодо відшкодування у грошовій 
формі учасникам АТО/ООС вартості земельної ділянки. 

   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



                                                                                                                   ПРОЕКТ 
                                                                                                                                                                                           

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять п»ята сесія)  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від _____________2019 року 

селище Верховина 

 
Про внесення змін до 

районного бюджету на  2019  рік 
 
    Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтею 43 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом 
Міністерства фінансів України від 21.02.2019 року  № 78 «Про внесення змін 

до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів», затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 

20.09.2017 року  № 793 «Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішеннями 

обласної ради від 15.02.2018 року №1054-27/2019 «Про розподіл коштів 
бюджету розвитку обласного бюджету на 2019 рік», №1056-27/2019 «Про 

фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища за рахунок планових надходжень у 

2019 році», від 01.03.2019 року № 1082-27/2019 «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2019 рік», рішенням районної ради від 22.12.2018 
року «Про районний бюджет на 2019 рік», протоколом постійної комісії 

обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків від 08.02.2019 року 
№84,  рекомендаціями постійної комісії районної ради з питань бюджету, 

фінансів і податків  від 07.03.2019 року № 110,  від 11.03.2019 року № 111,  
районна рада  

       вирішила: 
 

          1. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів, що склався  станом 
на 01.01.2019 року по загальному фонду районного бюджету в сумі  1422900 

гривень головним розпорядникам коштів районного бюджету:  
1.1. Районній державній адміністрації – 886400 гривень, з них:  

           - за КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню» – 60000 гривень на придбання кардіографа, передавши бюджетні 

призначення до спеціального фонду (бюджету розвитку) районного  бюджету.  
 - за КПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» для 

оплати за енергоносії «Верховинським центром первинної медико-санітарної 
допомоги»  - 44550 гривень; 

 



- за КПКВМБ 0212113 «Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)» 

комунальному некомерційному підприємству «Яблуницька амбулаторія 
загальної практики сімейної медицини» для оплати за енергоносії – 14850 

гривень; 
          - за КПКВК 0213121- 50000 гривень на проведення поточного ремонту 

приміщення Верховинського РЦСССДМ; 
         - за КПКВК 0219800 – 657000 гривень на реалізацію заходів наступних 

програм: 
Програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та 

підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби Верховинського 
району до дій за призначенням – 50000 гривень;  

Комплексна цільова соціальна програма надання громадянам району 
соціальної підтримки за принципом "Єдиного вікна" та виїзної роботи 
"Мобільного соціального офісу" – 30000 гривень; 

Програма підвищення ефективності системи державного управління та 
надання адміністративних послуг у Верховинському районі – 280000 

гривень; 
Комплексна програма забезпечення правопорядку, боротьби із 

злочинністю і корупцією, захисту прав і свобод громадян – 60000 гривень; 
Програма вдосконалення казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів за доходами та видатками – 10000 гривень; 
         Програма підвищення якості організації та управління виконання 

бюджету району, координації діяльності учасників бюджетного процесу з 
питань виконання бюджету – 217000 гривень; 

          Підвищення ефективності діяльності Центру надання адміністративних 
послуг у Верховинському районі – 10000 гривень; 

- за КПКВК 0218230 – 60000 гривень, з них: - 30000 гривень  на 

реалізацію заходів Програми інформаційно-аналітичної роботи в інтересах 
органів державної влади та управління, протидії проявам терористичного 

характеру, організованій злочинній діяльності і корупції на території 
Верховинського району; - 30000 гривень на Програму організаційних заходів 

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

         1.2. Відділу освіти райдержадміністрації - 536500 гривень, з них: 
          - за КПКВМБ  0611010  «Дошкільна освіта» - 37500  гривень, з них: на 

придбання насоса для Верховинського ЗДО «Сонечко»  - 7500 гривень та на 
придбання обладнання для ДНЗ «Святого Миколая» в селі Пробійнівка – 

30000 гривень, передавши бюджетні призначення до спеціального фонду 
(бюджету розвитку) районного бюджету;           

          - за КПКВМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми школами інтернатами» в сумі  499000 гривень, з них: на 
капітальний ремонт та виготовлення кошторисної документації 

Красноїльської ЗОШ І-ІІІ ступенів - 300 000 гривень, передавши їх до 
спеціального фонду (бюджету розвитку) районного бюджету та на 

проведення поточного ремонту Довгопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 199000 
гривень.  

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



місцевого бюджету» на суму 20000 гривень, спрямувавши їх  головному 
розпоряднику коштів районного бюджету - районній державній адміністрації 

за КПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 
центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 на 

придбання матеріалів для облаштування санвузла в Красноїльській 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини. 

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

місцевого бюджету» на суму 2508795 гривень, спрямувавши їх  головним 
розпорядникам коштів районного бюджету: 

        3.1. Районній державній адміністрації – 472000 гривень за КПКВК 
0217330, з них: 

         - на реконструкцію частини приміщень центрального корпусу під 
відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги та ВАІТ 
Верховинської центральної районної лікарні на вул. Невестюка, 2 в смт. 

Верховина (в т .ч. виготовлення проектнокошторисної документації) - 400000 
гривень;  

              -  на капітальний ремонт комунального закладу "Верховинський центр 
первинної медико-санітарної допомоги" – 72000 гривень. 

         3.2. Відділу освіти райдержадміністрації –1075000 гривень, з них: 
         за КПКВК 0611020 – 20000 гривень на придбання пневматичних 

гвинтівок для освітніх закладів району;  
         за КПКВК 061733730 - 1055000 гривень, з них: 

    - капітальний ремонт фасаду пришкільного інтернату 
Верхньоясенівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 90000 гривень; 

    - капітальний ремонт спортзалу Ільцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 100000 
гривень; 

    - капітальний ремонт котельні Буковецької ЗОШ І-ІІ ступенів – 102000 

гривень;   
    - капітальний ремонт приміщення Гринявської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 

113000 гривень; 
    - капітальний ремонт спортивного майданчика Ільцівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів – 650000 гривень. 
         3.3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації – 961795 гривень за 

КПКВК 3719770 КЕКВ 3220 для спрямування субвенцій: 
          - Верховинському селищному бюджету – 551795 гривень на нове 

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

          - Голівському сільському бюджету – 50000 гривень на капітальний 
ремонт вуличного освітлення в с. Голови; 

    - Гринявському сільському бюджету – 40000 гривень на будівництво 
церкви "Трьох Святих" Української Православної Церкви в с. Гринява, 
присілок Чорний Міст; 

     - Замагірському сільському бюджету – 60000 гривень на капітальний 
ремонт сільського будинку культури в селі Замагора; 

     - Зеленському сільському бюджету – 100000 гривень на капітальний 
ремонт підвісних пішохідних переходів через р. Чорний Черемош в селах 

Зелена і Топільче (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації); 



    - Ільцівському сільському бюджету – 50000 гривень на капітальний 
ремонт музею імені Теофіла Киселівського в с. Ільці; 

    - Красноїльському сільському бюджету – 95000 гривень на капітальний 
ремонт приміщення Красноїльського ДНЗ (дитячий садок) "Дударик" ; 

     - Яблуницькому сільському бюджету – 15000 гривень на капітальний 
ремонт фасаду церкви "Покрови Пресвятої Богородиці" Української 

Православної Церкви в с. Яблуниця, присілок Зарви. 
4. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного 

бюджету на суму 600000 гривень за кодом бюджетної класифікації 41053600 
«Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів» 

та відповідно збільшити планові призначення головного розпорядника 
бюджетних коштів – фінансового управління райдержадміністрації за 

КПКВК 3719740 на суму 600000 гривень для подальшого спрямування 
субвенції місцевим бюджетам:   
          - Верховинському селищному бюджету – 300000 гривень на нове 

будівництво споруд для складування побутових відходів на території 
Верховинської селищної ради; 

         -  Бистрецькому сільському бюджету – 300000 гривень на нове 
будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Дземброня в с. Дземброня .  

5. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 
бюджету по коду доходів 41034500 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій» на суму 1334000 гривень та відповідно 

збільшити планові призначення головних розпорядників бюджетних коштів: 
          -  відділу освіти районної державної адміністрації на суму 412000 

гривень за КПКВК 0617363 КЕКВ 3122 на будівництво дитячого садка на 40 
місць в с. Верхній Ясенів (у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної 
документації), передавши зазначені призначення до спеціального фонду 

(бюджету розвитку) районного бюджету.  
- фінансового управління районної державної адміністрації на суму 

922000 гривень за КПКВК 3719510 КЕКВ 3220 для подальшого спрямування 
субвенції місцевим бюджетам на реалізацію інвестиційних проектів:        

  - Верховинському селищному бюджету – 116000 гривень на 
капітальний ремонт нежитлового приміщення стадіону «Черемош» по вул. 

Грушевського, 3а в смт.Верховина;            
- Замагірському сільському бюджету – 42000 гривень на проведення 

вуличного освітленняв селі Замагора; 
- Голівському сільському бюджету – 58000 гривень на придбання котла 

для Голівської ЗОШ І-ІІ ступенів;  
- Красноїльському сільському бюджету – 55000 гривень на капітальний 

ремонт та перекриття даху в ДНЗ «Дударик» в с. Красноїлля;  
- Пробійнівському сільському бюджету – 407000 гривень на 

капітальний ремонт ІІ поверху ДНЗ «Святого Миколая»в селі Пробійнівка; 

- Перехресненському сільському бюджету – 58000 гривень на 
капітальний ремонт господарського приміщення біля Перехресненського 

ДНЗ «Дивокрай»; 
- Ільцівському сільському бюджету – 116000 гривень на придбання 

комплекту крісел для будинку культури в с.Ільці; 



- Стебнівському сільському бюджету – 70000 гривень на огородження 
території церкви та кладовища в с.Стебні. 

6. Спрямувати залишок коштів загального фонду районного бюджету, 
який склався станом на 01.01.2019 року по субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально – економічного 
розвитку окремих територій в сумі 366646,89 гривень головним 

розпорядникам коштів районного бюджету: 
           -  відділу освіти районної державної адміністрації - 148000 гривень за 

КПКВК  0617363  КЕКВ  3122  на  будівництво  дитячого садка на  40 місць в  
с.Верхній Ясенів (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації), 

передавши зазначені призначення до спеціального фонду (бюджету розвитку) 
районного бюджету;  

- фінансовому управлінню районної державної адміністрації – 
366641,39 гривень за КПКВК 3719570 КЕКВ 3220 для подальшого 
спрямування субвенції місцевим бюджетам на реалізацію інвестиційних 

проектів:        
- Верховинському селищному бюджету – 74641,39 гривень, з яких:  - 

проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці С.Бандери 
(від залізобетонного моста до турбази) – 32641,39 гривень; капітальний 

ремонт нежитлового приміщення стадіону «Черемош» по вул. Грушевського,  
3а в смт.Верховина - 42000 гривень;            

- Замагірському сільському бюджету – 15000 гривень на проведення 
вуличного освітлення в с.Замагора; 

- Голівському сільському бюджету – 21000 гривень на придбання 
комп’ютерної техніки, оргтехніки та іншої техніки для сільської ради; 

- Красноїльському сільському бюджету – 20000 гривень на капітальний 
ремонт та перекриття даху в ДНЗ «Дударик» в с. Красноїлля; 

- Перехресненському сільському бюджету – 21000 гривень на 

придбання комп’ютерної техніки та оргтехніки  для сільської ради; 
- Ільцівському сільському бюджету – 42000 гривень на придбання 

комплекту крісел для будинку культури в с.Ільці; 
- Стебнівському сільському бюджету – 25000 гривень на огородження 

території церкви та кладовища в с. Стебні.  
          7. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів, що склався  на 

01.01.2019 року по спеціальному фонду районного бюджету  в сумі 160000 
гривень головному розпоряднику коштів районного бюджету – районній 

державній адміністрації на реалізацію заходів Програми розвитку малого та 
середнього підприємництва у Верховинському районі за КПКВК 

0218861КЕКВ 4113. 
          8. Зменшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету по коду доходів 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на 
суму 300000 гривень та відповідно обсяг видаткової частини районного 
бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – фінансовому 

управлінню районної державної адміністрації за КПКВК 3719770 КЕКВ 2620 
на суму 300000 гривень, передбачені на реалізацію проекту місцевого 

самоврядування «Нове будівництво споруд для складування побутових 
відходів на території Верховинської селищної ради» та відповідно збільшити 

обсяг спеціального фонду районного бюджету по коду доходів 41053600      
«Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів» 



на суму 300000 гривень та планові призначення головного розпорядника 
коштів районного бюджету – фінансового управління районної державної 

адміністрації за КПКВК 3719740 КЕКВ 2620 на суму 300000 гривень для 
подальшого спрямування субвенції Верховинській селищній раді для 

фінансування зазначеного об’єкту.  
 9. 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 1220000 гривень, та відповідно 
видаткову частину головного розпорядника коштів районного бюджету – 
управління соціального захисту населення райдержадміністрації за КПКВК 

0813043 «Надання допомоги при народженні дитини»  КЕКВ 2730 - 1220000 
гривень. 

 10. Перепланувати бюджетні призначення головного розпорядника 
бюджетних коштів – фінансового управління райдержадміністрації в сумі 

60000 гривень, передбачені по Програмі соціально-економічного розвитку 
сільських населених пунктів району для співфінансування проектів місцевого 

самоврядування,  зменшивши їх по загальному фонду районного бюджету за 
КПКВК 3719770 КЕКВ 2620 та відповідно збільшивши по спеціальному 

фонду районного бюджету, з них: за КПКВК 3719740 КЕКВ 2620 – 30000 
гривень на співфінансування проекту розвитку місцевого самоврядування  

Верховинської селищної ради «Нове будівництво споруд для складування 
побутових відходів на території Верховинської селищної ради» та за КПКВК 
3719770 КЕКВ 3220 - 30000 гривень на співфінансування проекту розвитку 

місцевого самоврядування Бистрецької сільської ради «Чорногірський 
туристично-екологічний центр «Гаджіна» як запорука розвитку Бистрецької 

громади», передавши бюджетні призначення в сумі 60000 гривень до 
спеціального фонду (бюджету розвитку) районного бюджету.   

         11. Зменшити планові призначення головного розпорядника бюджетних 
коштів -  районної державної адміністрації на реалізацію заходів 

Комплексної програми соціальної підтримки інвалідів по зору та соціально 
незахищених верств населення у Верховинському районі за КПКВК 0213242 

КЕКВ 2710 в сумі 10000 гривень, та спрямувати їх головному розпоряднику 
бюджетних коштів - управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації на реалізацію заходів програми соціального захисту 
населення Верховинського району за КПКВК 0813242, КЕКВ 2710 в сумі 

10000 гривень, для виплати одноразової грошової допомоги  
малозабезпеченим  громадян Білоберізької ОТГ. 

12. Збільшити обсяг дохідної частини районного бюджету за кодом 

доходів 410539000 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 71413 
гривень, врахувавши міжбюджетні трансферти з: 

-  Пробійнівського сільського бюджету у сумі 32120 гривень, 
Бистрецького сільського бюджету у сумі 25313 гривень  спрямувавши їх  

головному розпоряднику коштів районного бюджету - відділу освіти 
райдержадміністрації за КПКВК  0611020 «Надання загальної середньої 



освіти  загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим 
садком,  інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами», КЕКВ 2230 – 57433 гривень ( 25313 гривень для 
харчування  учнів  Бистрецької  ЗОШ  І – ІІ ст. та  Дзембрінської  ЗОШ  І ст.),  

(32120 гривень для Пробійнівської  і Грамітнянської ЗОШ І-ІІ ст.); 
- Верховинського селищного бюджету у сумі 5000 гривень 

спрямувавши їх  головному розпоряднику коштів районного бюджету – 
районній державній адміністрації за КПКВК 0212111 «Первинна медична 

допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико -
санітарної) допомоги» для оплати за використані енергоносії 

«Верховинським центром первинної медико-санітарної допомоги» за КЕКВ 
2610; 

- В.Ясенівського сільського бюджету у сумі 8980 гривень спрямувавши 
їх  головному розпоряднику коштів районного бюджету - відділу освіти 
районної державної адміністрації за КПКВК  «Дошкільна освіта» КЕКВ 

2240- 8980  гривень для виготовлення проектно-кошторисної документації на 
зовнішнє електропостачання для ЗДО на присілку Довга на 40 місць. 

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

    13. Зменшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 
бюджету за кодом доходів 410539000 «Інші субвенції з місцевого бюджету»в 

сумі  19000 гривень, передбачені як трансферти з Верховинського селищного 
бюджету та відповідно планові призначення головного розпорядника коштів 

районного бюджету - відділу освіти районної державної адміністрації в сумі 
19000 гривень за КПКВК 0611020 КЕКВ 2210 - 19000 гривень.          

14. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного 
бюджету за кодом доходів 410539000 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в 
сумі 19000 гривень, передбачені як трансферти з Верховинського селищного 

бюджету та відповідно планові призначення головного розпорядника коштів 
районного бюджету - відділу освіти районної державної адміністрації в сумі 

19000 гривень за КПКВК 0611020 КЕКВ 3110, передбачені для придбання 
плазмових телевізорів Верховинському НВК.  

 15. Внести зміни до додатку 5 рішення районної ради від 22.12.2018 
року «Про районний бюджет на 2019 рік»: по міжбюджетному трансферту 

«Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету на 
реалізацію проекту розвитку місцевого самоврядування: «Краща 

етнокультурна громада», одержувача субвенції «Замагірська сільська рада» 
замінити на «Красноїльська сільльська рада».  

16. Зменшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 
бюджету за кодом доходів 410539000 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

на додаткову виплату бійцям добровольцям, які брали участь у захисті 
територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, з 
розрахунку 500,0 гривень в місяць на одну особу   в сумі 6000 гривень, та 

відповідно зменшивши  обсяг видатків  головного розпорядника коштів 
районного бюджету – управління  соціального захисту населення  

райдержадміністрації за КПКВК 0813242 «Інші видатки на соціальний захист 
населення» КЕКВ 2730 в сумі 6000 гривень.           



          17. Перепланувати видатки передбачені за ТПКВКМБ 0611161 
«Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» на ТПКВКМБ 

0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів». 
          18. Зменшити планові призначення головного розпорядника 

бюджетних коштів - районної державної адміністрації на суму 726291 
гривень за КПКВК 0217693, передбачені на реалізацію заходів Програми 

соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів району, 
збільшивши бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних 

коштів: 
         18.1. Районної державної адміністрації на суму 51091 гривня, з яких:  

          - за КПКВК 0215011 – 21091 гривень на реалізацію заходів Районної 
програми «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань» (ФСК 

«Черемош»);          
          - за КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню» - 30000 гривень для транспортування 40-ка функціональних 

ліжок. 
         18.2. Відділу освіти райдержадміністрації на суму 573200 гривень за 

КПКВК 0611020, з яких:  
          - на виплату заробітної плати КЕКВ 2111 – 400000 гривень,  КЕКВ 2120 

- 100000 гривень;  
          - на будівництво димоходу Красницької  ЗОШ І- ІІ ст. – 36600 гривень;                   

          - на капітальний ремонт котельні в Буковецькій ЗОШ І-ІІ ст. 
(встановлення електричних тенів, ремонт шафи управління) – 36600 гривень, 

передавши бюджетні призначення в сумі 73200 гривень до спеціального 
фонду (бюджету розвитку) районного бюджету. 

         18.3. Фінансового управління райдержадміністрації за КПКВК 3719770 
на суму 102000 гривень на реалізацію заходів Програми соціально-
економічного розвитку сільських населених пунктів району для спрямування 

субвенції:   -  Верховинській селищній раді – 20000 гривень на поточний 
ремонт клубу в с.Віпче; 

         - Красницькій сільській раді (облаштування купальні) в сумі 30000 
гривень, передавши їх до спеціального фонду бюджету розвитку районного 

бюджету; 
         - Яблуницькій сільській раді (капітальний ремонт будинку культури в 

с.Яблуниця) – 52000 гривень, передавши зазначені призначення до 
спеціального фонду (бюджету розвитку) районного бюджету.  

19. Зменшити обсяг планових призначень за загальним фондом по 
головному розпоряднику коштів районного бюджету - відділу 

освітирайдержадміністрації за КПКВМБ  0611040  «Надання загальної 
середньої освіти загальноосвітніми школами інтернатами» КЕКВ 2111- 

9422902 гривень, КЕКВ 2120 - 2040615 гривень, КЕКВ 2210 - 85000 гривень, 
КЕКВ 2220 - 10000 гривень, КЕКВ 2230 - 289800 гривень, КЕКВ 2240 – 
80000 гривень, КЕКВ 2250 - 10000 гривень, КЕКВ 2272 - 64360 гривень, 

КЕКВ 2273 - 324433 гривень, КЕКВ 2275 – 153160 гривень, КЕКВ 2800- 2000 
гривень, та спеціальним фондом КЕКВ 2230 - 179852 гривень. 

20. Збільшити обсяг планових призначень за загальним фондом по 
головному розпоряднику коштів районного бюджету - відділу освіти 

райдержадміністрації за КПКВМБ  0611020  «Надання загальної середньої 
освіти загальноосвітніми школами інтернатами» КЕКВ 2111 - 9422902 



гривень, КЕКВ 2120 - 2040615 гривень, КЕКВ 2210 - 85000 гривень, КЕКВ 
2220 - 10000 гривень, КЕКВ 2230 - 289800 гривень, КЕКВ 2240 – 80000 

гривень, КЕКВ 2250 - 10000 гривень, КЕКВ 2272 - 64360 гривень, КЕКВ 2273 
- 324433 гривень, КЕКВ 2275 – 153160 гривень, КЕКВ 2800 - 2000 гривень, та 

спеціальним фондом КЕКВ 2230 - 179852 гривень. 
 21. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету по коду 41020200 «Додаткова дотація передана з державного 
бюджету місцевому бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я» в сумі 
1024300 гривень. 

  22. Збільшити видаткову частину загального фонду районного 
бюджету в сумі 1024300 гривень відповідно збільшивши бюджетні 

призначення головному розпоряднику коштів районного бюджету – відділу 
освіти районної державної адміністрації по 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 1024300 гривень за КЕКВ 2111 - 846500 гривень, 

КЕКВ 2120 – 177800 гривень. 
    23. Зменшити кошторисні призначення по головному розпоряднику 

коштів районного бюджету – районній раді за КПКВМБ 0110150 
«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне  

забезпечення діяльності районної ради та її виконавчого комітету», КЕКВ 
2240 у сумі 175000 гривень та відповідно збільшити призначення за КЕКВ 

2110 – 150000 гривень, КЕКВ 2120 – 25000 гривень.  

         24. Спрямувати залишок коштів освітньої субвенції, що склався 

станом на 01.01.2019 року  за КПКВМБ 0611020 «Надання загальної 
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою 
– дитячим садком, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, 

гімназії, колегіуми» в сумі 647494 гривень з них: 

 - на придбання матеріалів по встановленню  спортивних майданчиків 

з штучним покриттям у Криворівнянській  ЗОШ І-ІІІ ступенів - 199594 
гривень і Красноїльській ЗОШ І-ІІІ ступенів 199000 гривень;  

 - придбання покрівельних матеріалів для Пробійнівської ЗОШ І-ІІ 
ступенів 49900 гривень; 

 -  придбання лічильника для обліку використання електроенергії у 
Верховинської ЗОШ І-ІІІ ступенів - 50000 гривень, передавши зазначені 

призначення до спеціального фонду (бюджету розвитку); 

 - на придбання парт для Верховинської ЗОШ І-ІІІ ступенів -  30000 

гривень; 

          - придбання матеріалів по утеплення горища Ільцівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів -  75000 гривень; 

          - придбання матеріалів по ремонтах для Черемошнянської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів - 12000 гривень і Явірницької ЗОШ І ступеня  – 20000 гривень, та 

придбання обладнання для шкіл району – 12000 гривень. 

  25. Спрямувати залишок коштів спеціального фонду районного 

бюджету (надходження від відшкодування втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва) в сумі 219800 гривень головному 

розпоряднику коштів районного бюджету – районній раді за КПКВК 



0110180 на реалізацію заходів Програми покращення ефективності 
використання земель, які розташовані на території Верховинського району 

на 2019 рік . 

 26. 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. 
            27. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію 

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

 
 

Голова районної ради                                                              Іван Шкіндюк        
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У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 
(Двадцять п»ята сесія) 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від  ____________2019  року 
селище Верховина 

 
Про  звернення    районної    ради 

щодо надання грошової компенсації 
за земельні ділянки учасникам АТО/ООС 

  
          Відповідно до статей 43, 49 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши звернення ГО «Бойове товариство 
Гуцульщини», районна рада 

                                                      в и р і ш и л а: 
   1. Схвалити    звернення районної ради до   Президента  України 

Порошенка П.О., Прем»єр-міністра України Гройсмана В.Б.,   Голови   
Верховної Ради України Парубія А.В., голови Івано-Франківської обласної 
ради Сича О.М., голови  Івано-Франківської обласної державної адміністрації  

Гончарука О.Р. щодо надання грошової компенсації за земельні ділянки 
учасникам АТО/ООС  (додається). 

 
   2.Звернення     опублікувати    у    районній    газеті     «Верховинські вісті»,     

оприлюднити на веб-сайті районної ради. 
 

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

 

         Голова районної ради                                                         Іван Шкіндюк 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



Президенту України 
Петру Порошенку 

 
Прем’єр-міністру України 

Володимиру Гройсману 
 

Голові Верховної Ради України 
Андрію Парубію 

 
Голові Івано-Франківської 

обласної ради 
Олександру Сичу 

 
Голові Івано-Франківської 

облдержадміністрації 

Олегу Гончаруку 
 

         У Верховинському районі, як і в багатьох регіонах Україна склалася 
критична ситуація із неможливістю першочергового надання 

військовослужбовцям  Збройних Сил України – учасникам 
антитерористичної операції на сході України земельних ділянок для 

індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва. 
Прийняті Верховною Радою України законодавчі нормативні  акти, зокрема 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 
(п.14 частини першої стаття 12) регламентують пільгове забезпечення 

учасників бойових дій АТО земельними ділянками. 
         Виконання даної законодавчої норми унеможливлене через відсутність 
земель запасу комунальної власності як у місцевих радах нашого 

високогірного Верховинського району, так і в ряді інших районів та областей 
України. Отже, державні гарантії військовослужбовцям Збройних Сил 

України, інших військових формувань та членам їх сімей, які беруть чи брали 
участь у виконанні завдань щодо здійснення антитерористичної операції на 

сході нашої держави, не мають практичної реалізації. 
          Учасники АТО/ООС вже кілька років справедливо вимагають від 

органів місцевої влади обіцяних державою та урядом соціальних пільг у 
питанні отримання законних земельних ділянок, однак реально необхідної 

кількості земель запасу дійсно немає в наявності. Воїни-патріоти 
справедливо обурюються, бо не виконуються їхні права та інтереси 

         Виходячи зі звернень до районної ради учасників АТО/ООС – активістів 
громадської організації «Бойове товариство Гуцульщини» та з метою 

вирішення даної проблеми, ми, депутати Верховинської районної ради, 
пропонуємо на законодавчому рівні впровадити механізм надання грошової 
компенсації за земельні ділянки учасникам бойових дій АТО/ООС відповідно 

до чинного законодавства. Вважаємо, що у такий спосіб буде вирішені дана 
проблема в межах всієї України. 

 
Прийнято на двадцять п’ятій сесії 

Верховинської  районної  ради  
VIІ демократичного14.03. 2019 року 



            Проект 
 

 
 
 
 

        У К Р А Ї Н А 

         ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
           Івано-Франківської області 

          Сьоме демократичне скликання 
        (Двадцять п’ята  сесія) 

 

        Р І Ш Е Н Н Я 

від ____________2019 року 

селище Верховина 

 
Звіт голови районної державної 
адміністрації про підсумки 

виконання програми соціально-
економічного та культурного 

розвитку району за 2018 рік 
 

Підбиваючи підсумки виконання Програми соціально – економічного 
розвитку району слід відмітити, що в 2018 році головна увага органів 

виконавчої влади, керівників підприємств та організацій району була 
зосереджена на забезпеченні стабілізації економічних і соціальних процесів 

та основні зусилля в районі були спрямовані на реалізацію завдань  
визначених Указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів 

України, розпорядженнями голови облдержадміністрації щодо подолання 
негативних наслідків в економіці та соціальній сфері. 

За звітний період в галузі промисловості працювало дев’ять  
підприємств основного кола, якими реалізовано промислової  продукції на 
суму 30773,3 тис.грн. Темп  росту  обсягу реалізації  продукції  проти    

минулого року склав 102,1 відс.  
В галузі агропромислового виробництва основна увага в звітному  

періоді була спрямована на реалізацію державної політики щодо розвитку 
сільського господарства і забезпечення функціонування аграрного ринку. 

Виробництво валової продукції сільського господарства по 
сільськогосподарських підприємствах становило близько 0,7 млн. грн. в 

порівняльних цінах 2010 року. 
Ведеться робота щодо налагодження діяльності зареєстрованих 

кооперативних об’єднань в напрямку забезпечення сприятливих умов для 
заготівлі та реалізації надлишків тваринницької продукції. 

Виконуються завдання з будівництва об’єктів житла, освіти, торгівлі, громадського харчування, 

дорожньо-транспортної інфраструктури.  Протягом  2018 року на будівництво, капітальні та поточні 

ремонти використано коштів з державного, обласного та місцевих бюджетів на загальну суму 55542,520 

тис.грн.   

Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці 
С.Бандери, збудовано спортивний майданчик з штучним покриттям на 

території Замагорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  та облаштовано актовий зал в 
Красницькій ЗОШ І-ІІ ступенів, проведено капітальні ремонти сільських 

будинків культури в селах Замагора, Голови, Яблуниця та Криворівня . 

 



  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. Впродовж року трьом суб’єктам 

господарювання надано безвідсоткові короткотермінові кредити в сумі 140 
тис.грн. 

Впродовж  2018 року скористались послугами служби зайнятості  2530 
незайнятих осіб. Рівень безробіття в районі на 1 січня 2019 року склав  2,76 

відс. до працездатного населення, що на 0,17 відс. менше в порівнянні з 
минулим роком. 

 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 
культурно-мистецьких заходів 127,622 тис. 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. Звіт голови районної державної адміністрації  про виконання 

програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2018 
рік 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 2019 рік . 

3. Постійним комісіям районної ради брати активну участь у втіленні в 
життя заходів щодо реалізації програми соціально-економічного і 

культурного розвитку району на 2019 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, 
будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства, комунальної власності, розвитку малого і середнього бізнесу 
(Ю.Ванджурак).  

 

Голова  районної ради                         Іван Шкіндюк 
 

 
 

 
 



Довідка 
про виконання програми соціально-економічного та культурного 

розвитку району за  2018 рік 
Головним завданням органів виконавчої влади, суб’єктів 

господарювання району впродовж  2018 року було забезпечення стабільної 
роботи діючих підприємств у всіх галузях економіки, наповнення бюджетів 

всіх рівнів, створення сприятливого інвестиційного клімату, стабільне 
функціонування системи охорони здоров'я, освіти, культури.  
Промисловість 

 Однією з базових  складових сфери матеріального виробництва в  

економіці  району є промисловість, яку представляють  підприємства  
деревообробної  та  харчової галузей. За  підсумками  2018 року в порівнянні 

з  попереднім  роком  обсяг  реалізованої  промислової  продукції  зріс на 2,1 
відс. і склав  30773,3 тис.грн.  В структурі реалізованої продукції за  
промисловими групами 59,4 відс. становили товари проміжного 

користування (деревообробка) та 40,6 відс. споживчі товари (харчові 
продукти).   підприємств  основного  промислового  кола забезпечили  

збільшення  обсягів  реалізації  продукції. Найбільші  виробники  в  
деревообробній  галузі   Районний  лісгосп, ДП «Гринявське  лісове  

господарство», СП «Крона»,  з  питомою  вагою  продукції  кожного близько 
20 відс. На 13,3 відс.  впродовж  2018  року наростило  обсяги  реалізації  

підприємство  харчової  галузі  ТзОВ «Верховинка», яке  виготовляє 
гуцульські фіточаї. Зайнятістю промислові підприємства охоплюють 323 

особи при рівні середньомісячної заробітної плати 5902 грн. 
Агропромисловий комплекс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Станом на 1 січня 2019 року до аграрного комплексу району входить, 
Білоберізький багатофункціональний обслуговуючий кооператив, 
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив „Верховинський” 

сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Стандарт», 34 
фермерських господарства. 

Протягом 2018 року чисельність поголів’я основних видів 
сільськогосподарських тварин збільшилася і становила на початок січня 18, 8 

тисяч голів ВРХ, з них 8,6 тисяч корів, 7,1 тисяч голів свиней, 2,6 тисячі голів 
овець та кіз,  1,2 тисячі голів коней. 

Виробництво валової продукції сільського господарства по 
сільськогосподарських підприємствах становило близько 0,7 млн. грн. в 

порівняльних цінах 2010 року. 
Ведеться робота щодо налагодження діяльності зареєстрованих 

кооперативних об’єднань в напрямку забезпечення сприятливих умов для 
заготівлі та реалізації надлишків тваринницької продукції. Кооператив 

«Стандарт» надав послуг на суму більше 105,0 тисяч гривень. Сплачено 15,0 
тисяч гривень податків. Сільськогосподарський кооператив 
«Верховинський» надав послуг на суму 67,0 тисяч гривень, сума сплачених 

податків становила 5,7 тисяч гривень.  В кооперативі постійно працювало 4 
основних працівники. 

     З ініціативи  відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації 
та асоціації фермерів району підготовлені пропозиції щодо державної 

підтримки господарств в галузі тваринництва. 



Збільшилась частка господарств, які утримують 3 і більше корів в 
одному господарстві. 

Розроблено ряд інвестиційних проектів в галузі вівчарства, які 
спрямовані на відродження галузі в районі, в тому числі і за рахунок коштів 

Державного фонду регіонального розвитку 
В 2018 році фермерське господарство Мартищука І.В. (селище 

Верховина) та фермерське господарство «Кичера» Рибака Д.І. отримало з 
обласного бюджету кошти в сумі 50,0 тисяч гривень на закупівлю молодняка 

великої рогатої худоби. Закуплено 5 голів великої рогатої худоби абердин-
ангуської породи. Сільськогосподарський кооператив «Верховинський» 

отримав 50,0 тисяч гривень з обласного бюджету для закупівлі 
молокопереробного обладнання. 

 Громадою та активом села Голови підготовлено проект створення 
комунального підприємства з переробки сільськогосподарської продукції, 
яким в 2018 році передбачено кошти  в сумі 300 тисяч гривень .  

 Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації 
підготовлено матеріали та виготовлено рекламні буклети про діючі полонини 

Верховинського району. Ведеться активна робота щодо реалізації проекту 
«Підтримка виробників сиру Івано-Франківської області щодо присвоєння 

географічних зазначень», що фінансується за рахунок коштів Європейського 
району. В грудні 2018 року створена районна асоціація виробників сиру 

«Карпатські ватаги».  
Організовано участь делегації району в роботі виставки – ярмарки 

„Агро-2018». Забезпечено участь товаровиробників району ( ФГ Стефурака 
Ю.М., господар Ділюк М.С., МП «Аліса», сільськогосподарський кооператив 

«Стандарт»)  в проведенні ярмарки «Золота осінь» в місті Івано-Франківську 
та щотижневих ярмаркових заходів в селищі Верховина.  

Спільно з іншими управліннями та відділами райдержадміністрації 

проведено необхідну роботу щодо організації та проведення народного 
дійства «Полонинське літо -2018».  

Проведено необхідну роботу щодо організації заготівлі дикоростучих 
ягід та грибів. Відповідно до інформації Верховинського відділення 

Коломийської об’єднаної податкової інспекції сума сплачених коштів за 
спеціальне використання лісових ресурсів (заготівлю грибів та ягід)  

становила 252,0 тисячі  гривень, що на 90,0 тисяч гривень більше 
відповідного періоду минулого року. 
Будівництво 

Виконувалися завдання з будівництва об’єктів житла, освіти, охорони 

здоров’я, зв’язку, транспорту, комунального господарства, культурно – 
побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних 

вкладень, що спрямовуються на цю мету.  
Протягом 2018 року на будівництво, капітальні та поточні ремонти 

освоєно кошти з державного, обласного та місцевих бюджетів на загальну 

суму 55542,520 тис.грн.   
В т.ч.: 

          - з державного бюджету: 
 – з фонду регіонального розвитку та співфінансування з районного 

бюджету – 4557,888 тис.грн. на будівництво середньої школа на 33 класи на 
вулиці Івана Франка в смт. Верховині; 



 - за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій освоєно кошти в сумі 1967,352 

тис. грн., за які : проведено капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вулиці С.Бандери (від залізобетонного моста до турбази) вартістю робіт 

1467,358 тис. грн., збудовано спортивний майданчик з штучним покриттям 
на території Замагорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (300 тис. грн.) та 

облаштовано актовий зал в Красницькій ЗОШ І-ІІ ступенів, використавши 
кошти в сумі 199,994 тис. грн.  

 Продовжувалися будівельні  роботи з  реконструкції будівлі ЗОШ І-ІІІ 
ст. з добудовою навчального корпусу та спортивного залу в с . Красноїлля, 

освоєно кошти в сумі 1842,273 тис. грн. 
- з обласного бюджету : виділено кошти в сумі 4805,686 тис. грн., 

зокрема: на придбання батарей та влаштування опалення приміщення 
молодіжного центру «Вільний простір «Думка», проведення ремонту 
котельні та заміну дверних блоків (499,500 тис. грн.), капітальний ремонт 

адміністративного корпусу, лабораторного відділення (заміна вікон і дверей 
на енергозберігаючі) та ренгенкабінету Верховинської центральної 

районної лікарні,  проведення капітального ремонту котельні з перекриттям 
даху та монтаж твердопаливних котлів ЦРЛ, облаштовано санвузли у 

відділенні екстреної (невідкладної) медичної допомоги та ВАІТ  на загальну 
суму 1060 тис. грн., проведено заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в 

Яблуницькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини (20 тис. 
грн.), придбано вікна для фельдшерсько-акушерського пункту с. Дземброня 

(30 тис. грн.); 
- проведення капітального ремонту сільських будинків культури в 

селах Замагора, Голови, Яблуниця та Криворівня (заміна вікон та дверей на 
енергозберігаючі) на суму 370 тис. грн., для покращення опалення Будинку 
культури села Красник придбано котел вартістю 49,950 тис. грн., замінено 

вікна і двері у Верховинській центральній районній бібліотеці (10 тис. грн.), 
відремонтовано приміщення Верховинської дитячої школи мистецтв (25 

тис. грн.);  
-  проведення капітального ремонту Грамітнянської ЗОШ І-ІІ ступенів 

та заміну вікон і дверей в приміщенні Стебнівської ЗОШ І-ІІ ступенів на 
суму 230,000 тис. грн., влаштування системи опалення (придбання котла) 

для Довгопільської ЗОШ І-ІІІ ст. (100 тис. грн.); встановлено 
енергозберігаючі вікна в Довгопільському ДНЗ на суму 60,000 тис. 

грн.,облаштовано санвузли та внутрішні туалети в Яблуницькому НВК (50 
тис. грн.), придбано спортивний майданчик зі штучним покриттям для 

Верхньоясенівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (650,0 тис. грн.), придбано та 
встановлено дитячі ігрові майданчики  для дитячих садочків та 

Яблуницького НВК на загальну суму 358,118 тис. грн., проведення 
капітального ремонту спортивного залу Ільцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 
28,000 тис. грн.; 

 
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 18 об’єктів  на 
які передбачено кошти в сумі 16592,633 тис. грн.,  для проведення окремих 

природоохоронних заходів виділено кошти з обласного фонду охорони 
навколишнього середовища, зокрема 16066,617 тис. грн.  

Зареєстровано на он-лайн платформі Мінрегіону України 8 проектів, 
що реалізуватися за рахунок коштів Державного Фонду Регіонального 

розвитку.  
Виконувалися ремонтні роботи на дорогах загального користування 

місцевого значення Устеріки – Пробійнівка в селі Гринява, Гринява – 
Голошино,  Ільці – Буркут, Довгополе – Кохан, Топільче – Бистрець на 

загальну суму 1835,801 тис. грн. 
 Протягом  2018 року на замовлення служби автомобільних доріг в 

області проводилось експлуатаційне утримання автомобільних доріг 
державного значення, за рахунок коштів державного бюджету в сумі 2704,4 
тис. грн. 

 За кошти ДФРР було здійснено поточний середній ремонт 
автомобільної дороги державного значення Р-24 Татарів - Кам'янець-

Подільський – 6500,0 тис. грн. 
 За кошти місцевого бюджету (субвенції з державного бюджету) було 

проведено поточний дрібний ремонт автомобільних доріг місцевого значення 
на загальну суму 10807,4 тис. грн. 

 На експлуатаційний ремонт доріг протягом 2018 року використано 
коштів в сумі 1710,5 тис. грн. за рахунок  місцевого бюджету (субвенції з 

державного бюджету 
Розвиток малого підприємництва 

Підприємництво є обов’язковим елементом розвитку та ефективного 
функціонування економіки та засобом досягнення якісно нового рівня життя 
населення. 

 Станом на 01.01.2019 року за даними Верховинського відділення 
Коломийської ОДПІ ГУ ДФС районі загальна кількість суб’єктів 

підприємницької діяльності в районі налічує 1293 осіб, а саме: 379 -  
юридичних осіб та 914 -  фізичних – осіб підприємців. 

 Впродовж 2018 року державним реєстратором зареєстровано 200 
суб’єктів господарювання, з них 178 фізичних осіб підприємців та 22 

юридичні особи. Припинили свою діяльність 160 суб’єктів господарювання, з 
них 150 фізичних осіб підприємців та 10 юридичних осіб. 

 Важливим фактором, що впливає на розвиток підприємництва, є 
фінансове забезпечення заходів програми розвитку малого підприємництва з 

місцевого бюджету. Рішенням районної ради від 22грудня 2016 року 
прийнято «Програму розвитку  малого та середнього підприємництва в 

Верховинському районі на 2017-2018 роки», планом заходів якої на 2018 рік 
було передбачено кошти в сумі 300 тисяч гривень для надання 
безвідсоткових кредитів.  

Впродовж 2018 року на засіданнях координаційної ради з питань 
розвитку підприємництва розглядалися бізнес-проекти, які були подані 

підприємцями району для одержання кредитної допомоги на розвиток 
власного бізнесу. Визначено трьох переможців на кращий бізнес-проект, 

яким надані короткотермінові безвідсоткові кредити за рахунок коштів даної 
програми в сумі 140 тис. грн. 



Туристична діяльність 

В районі, впродовж ряду років, 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 та 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 
„Івано-Франківськтурист”, який одночасно може прийняти 280 осіб.  

З початку 2018 року в лікувально-оздоровчому комплексі «Верховина»  
оздоровилось 1680  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 52,8 тис.грн. 
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 обласної державної адміністрації 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. 

Також було здійснено організаційну роботу щодо проведення 
кулінарного тревел-шоу «Їхали-їли» (проект UA: Перший, 2+2), з метою 

популяризації гуцульської кухні. 
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 виготовлено 

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. 

Виготовлено інформаційні довідники про гуцульську столицю-
Верховину, де відображено культуру,традиції предків і їх розповсюджено 

фізичним особам ,які займаються зеленим туризмом. 
З метою пропагування туристичної галузі району, як важливого 

напрямку виховання підростаючого покоління відділом освіти районної 
державної адміністрації проводиться відповідна робота серед учнів 
загальноосвітніх шкіл району. 

Загальноосвітні школах діють 11 туристичних гуртків, в яких 
займаються вивченням основ туризму більше 100 учнів. Щороку в районі 

проводяться змагання з туризму, краєзнавства, спортивного орієнтування та 
інше. 
Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність 

Створення сприятливого інвестиційного  клімату є одним із основних 

пріоритетів розвитку району. На території району діють 4 підприємства із 
залученням іноземних інвестицій, якими станом на 1 жовтня цього року 

вкладено в економіку району 1,3 млн. дол. США прямих іноземних 
інвестицій (акціонерного капіталу). 

Основними інвесторами району залишаються нерезиденти з  Кіпру, 
частка яких складає 75,8 % загального обсягу вкладень. Привабливими для 
інвесторів є підприємства промисловості, де зосереджено 92,5 % іноземного 

капіталу.  
У січні-вересні 2018 року підприємствами та організаціями району за 

рахунок усіх джерел фінансування освоєно 44,8 млн. грн. капітальних 
інвестицій ( за січень-вересень 2017 року – 33,7 млн. грн.). Весь обсяг 

капітальних інвестицій спрямовано у матеріальні активи. На інвестиції у 
житлові будівлі припадає 64,8% загального обсягу капітальних інвестицій. 

Частка інвестицій у інженерні споруди склала 20,3%, машини,обладнання та 
інвентар і транспортні засоби -12,4%, інші матеріальні активи – 2,5%. У 

розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій в районі 
склав 1457,8 грн. 
Населення та ринок праці 

Середня чисельність наявного населення становить 30,6 тис.осіб., в 

тому числі міського – 5,8 тис. осіб, сільського – 24,8 тис. осіб. 
 

Впродовж  2018 року скористались послугами служби зайнятості  2530 
незайнятих осіб. Рівень безробіття в районі на 1 січня 2019 року склав  2,76 
відс. до працездатного населення, що на 0,17 відс. менше в порівнянні з 

минулим роком. 
Станом на 01 січня 2019 року в районному центрі зайнятості 

перебувало на обліку  496 безробітних громадян. 



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 303 особи, з них 

113 осіб працевлаштовані після закінчення професійного навчання. Навчання 
проводиться під замовлення роботодавців за робітничими професіями, 

актуальними на ринку праці нашого району.  
В громадських та інших тимчасових роботах впродовж звітного 

періоду взяло участь 589осіб, що більше в порівнянні з минулим роком на 
217 осіб. 
Споживчий ринок 

У сьогоднішніх ринкових умовах галузь торгівлі є однією з 

найрозвинутіших та активно діючих галузей економіки району. Діяльність 
суб’єктів господарювання  у сфері торгівлі була спрямована на забезпечення 
населення району необхідними товарами. 

На сьогоднішній день на території району діє 383 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.  
Відзначаються позитивні зміни в структурі самої мережі в сторону 

збільшення кількості магазинів, що займаються реалізацією продовольчих та 
непродовольчих груп товарів у сільській місцевості. Загалом, у звітному 

періоді відкрито 5 підприємств торгівлі у населених пунктах району, 
зокрема, Ільці, Красник, Красноїлля, Бистрець, Верховина. Діюча 

торговельна мережа та мережа надання послуг повністю задовольняє попит 
населення в товарах першої необхідності, крім того, на території району 
здійснюється виїзна торгівля.  
Освіта 

   Мережу закладів освіти у районі на 2018-2019 н.р. складають: 

- 30 денних закладів загальної середньої освіти, в яких навчається 4128 
учнів; 

- 20 закладів дошкільної освіти, з яких 4 у складі НВК, де виховуються 
957 дітей; 

- 2 позашкільні заклади (ДЮСШ, та Центр дитячої та юнацької 
творчості), в яких займається 1465 учнів. 

В населених пунктах, де відсутні дошкільні заклади при школах 
працюють 6  підготовчих груп,  в яких навчається 52 дітей 5-ти річного віку та 

при 11 школах функціонують пришкільні інтернати, де проживає 201 учень .  
З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами 

на здобуття освіти, 24.05.2018 року створено районний інклюзивно-ресурсний 
центр та в 11 школах для 17 учнів організовано інклюзивне навчання.  

Впродовж року відкрито по дві дошкільні групи при Кривопільському і 

Зеленському навчально-виховних комплексах, що додатково забезпечило 
охоплення дошкільною  освітою 71 дитину. 

У школах та садках району створені умови для надання послуг з 
харчування всіх дітей та 340 учнів і 58 дошкільнят відповідної категорії 

забезпечені безоплатним харчуванням.  



Згідно з цільовою програмою «Шкільний автобус» організовано 
підвезення 1315 учнів та 184 працівників освіти. Підвезення учасників 

освітнього процесу здійснюють 17 шкільних автобусів, в т.ч. 2 автобуси 
придбані у 2018 році. 

Для належного медичного обслуговування учнів придбано 
медикаментів на 20 тис.грн. та для дошкільнят на 18 тис.грн. Впродовж року 

10 дітей-сиріт отримали одноразову допомогу при досягненні повноліття на 
загальну суму  18,1 тис. грн.  

В кінці  минулого навчального року організовано та проведено 
атестацію педагогічних працівників і державну підсумкову атестацію для 

учнів 4-х, 9-х та 11 (12) класів. Свідоцтво про базову освіту отримали 367 
випускників 9 класів, з них 59 з відзнакою та 242 випускники 11 (12) класів 

отримали атестати, з них 1 із золотою медаллю та 102 випускники продовжили 
навчання у вищих навчальних закладах. 

Впродовж березня-квітня 2018 року проведено районний зліт 

обдарованої учнівської молоді, в якому взяли участь більше 200 учнів 8-11-х 
класів навчальних закладів району та у травні відбувся ХХІ регіональний зліт 

обдарованої учнівської молоді Гуцульщини за участю більше 300 учасників з 
8-ми районів та 16-ти ОТГ гуцульського краю. 

На належному організаційно-методичному рівні проведені 27 районних 
семінарів з різних  навчальних дисциплін та практичні семінари для 

керівників навчально-виховних  закладів району. Методистами РМЦ відділу 
освіти райдержадміністрації проведено районні предметні методичні 

об’єднання, засідання творчих груп педагогів та олімпіади з навчальних 
дисциплін. Забезпечено участь переможців районного етапу предметних 

олімпіад в обласних олімпіадах з базових дисциплін, за результатами яких 
учні району посіли 10 призових місць 

За кошти освітньої субвенції в сумі 614,7 тис.грн. придбано килимки та 

наочно-дидактичне обладнання для всіх 38 перших класів. Школи району 
забезпечені наочно-методичними посібниками та роздатковим матеріалом з 

контейнерами для їх зберігання. Всі 457 учнів перших класів забезпечені 
ігровими наборами «Lego».  

Шляхом спів фінансування на суму 321 тис.грн. (30 тис.грн. місцевий 
бюджет) придбано комп’ютерне обладнання для 20-ти перших класів та 

департаментом освіти, науки та молодіжної політики ОДА забезпечено 
поставку шкільних меблів для 388 учнів. Впродовж грудня 2018 року заклади 

загальної середньої освіти району отримали для перших класів 13 
інтерактивних дощок. 
Охорона здоров’я  

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.  

Станом на 31 жовтня 2018 року до Єдиного державного реєстру внесено 
запис про державну реєстрацію юридичної особи КНП « Верховинський 

ЦПМСД»  та 1 листопада видано виписку з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

          Дане комунальне некомерційне підприємство  (КНП «Верховинський 
ЦПМСД») складається з таких структурних підрозділів: три амбулаторії 



загальної практики сімейної медицини ( далі -  АЗПСМ) селище Верховина, 
с. Зелене та с. Красноїлля; 24 Пункти охорони здоров’я (далі – ПОЗ). 

КНП « Верховинський районний центр ПМСД» обслуговує  21953 осіб, 
з них: дорослого населення – 16000 осіб та дітей – 5953 осіб.    

Згідно штатного розпису КНП «Верховинський ЦПМСД» 
зареєстровано  21,50 посад лікарів, з них зайнято 14,50, на яких працює 15 

осіб. Загальна укомплектованість лікарями  становить – 67,40 %.  
Середнього медичного персоналу зареєстровано 57,5 посад, з них 

зайнято 45,25, на яких працює 49 фізичних осіб. 
Укомплектованість середніми медичними спеціалістами становить 

78,70%. Молодшого медичного персоналу зареєстровано 6,50 посад з них 
зайнято 5,00, на яких працює 6 особи.  

Уже у квітні цього року розпочалася  національна кампанія  "Лікар 
для кожної сім'ї", де українці зможуть  обрати терапевтів,  педіатрів чи 
сімейних лікарів шляхом підписання  з ними  декларації. Декларація –  це 

документ, який підтверджує волевиявлення пацієнта про вибір лікаря, 
який надаватиме йому первинну медичну допомогу.  

Так, пацієнт має право обрати лікаря, який надає первинну медичну 
допомогу ( далі – ПМД), незалежно від зареєстрованого місця проживання з 

числа осіб, які зазначені в договорі про медичне обслуговування населення, 
укладеному між відповідним надавачем ПМД та Національною службою 

здоров'я. 
 10.12.2018 року КНП «Верховинський ЦПМСД» подано пакет 

документів до Національної служби здоров’я України для опрацювання,  а  
16.01.2019 року укладено договір про медичне обслуговування населення за 

програмою медичних гарантій. Станом на 21 січня 2019 року 9271 особою 
вже обрано свого лікаря та підписано з ним декларацію. .   
         На 2018 рік поступило бюджетних коштів 7224452 грн., з них на 

заробітну плату – 6950909 грн. та на господарські видатки - 273543грн., крім 
цього з місцевого бюджету було виділено коштів на суму  - 129925 грн. ( 

світло і дрова).  
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. 
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... 

Протягом  2018 року для проведення культурно – мистецьких заходів у 
районі використано кошти в сумі 127622, 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 у 2018 році проводилась 
відповідна робота щодо реалізації державної політики з питань соціального 

захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню 
правопорушень неповнолітніми. 
        У звітному періоді організовано проведення 7 засідань комісії з питань 

захисту прав дитини, на яких розглянуто 15 питань, надано статус 3 дітям, 
позбавленим батьківського піклування та влаштовано  в опікунські сім’ї.  

         В районі функціонує 4 прийомні сім’ї в яких виховується 7 дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування  та 3 дитячі будинки 

сімейного типу в яких виховується 15 дітей, позбавлених батьківського 
піклування.   

         Протягом року спеціалістами служби взято участь у 62 судових справах 
щодо захисту прав та інтересів дітей, які знаходилися в провадженні 

Верховинського та Косівського районних судів. 
         В районі забезпечено діяльність всеукраїнської єдиної інформаційної 

системи «Діти» та забезпечено її повне функціонування. Станом на 
31.12.2018 року до  ЄІАС «Діти» внесено 52 дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, з них: під опікою та 
піклуванням – 31; виховуються у ДБСТ – 1; виховуються у ПС – 6; 

перебувають на повному державному утриманні – 1; на обліку перебуває 13  
дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, що проживають у 4 

сім’ях, де батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання 
батьківських обов’язків, з первинного обліку знято 9 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. у зв’язку із досягненням повноліття.  
         З метою запобігання правопорушень серед неповнолітніх проводилося  

70 профілактичних лекцій в загальноосвітніх закладах району. Охоплено 
виховними заходами 4128 дітей шкільного віку. 

 Проведено 52  профілактичних рейди “Урок”, “Діти вулиці”, “Вокзал”.  
 До Дня захисту дітей 01.06.2018 р. здійснено поїздку до м. Івано -

Франківськ  для 20 дітей пільгових категорій на перегляд мультфільмів в 
кінотеатрі «Люм’єр» , відвідано різні виставки, музеї і направлено дітей на 
оздоровлення до ДЗСТ «Сокіл» Галицького району. До Дня Святого Миколая 

для 20 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування організовано 
поїздку до розважального центру «Чубі Бум» м. Івано-Франківськ. 
Соціальний захист населення 

Станом на 1 січня 2019 року на обліку в управлінні соціального захисту 

населення райдержадміністрації перебуває 4733 пільговики, з яких 572– 
ветерани війни, 373 – ветерани праці, 15 – ветерани військової служби та 



органів внутрішніх справ, 74 – особи, які постраждали внаслідок аварії на 
ЧАЕС, 1301 – особи, які мають статус «Дитина війни», 116 – пенсіонери з 

числа педагогічних і медичних працівників, 1118 – багатодітні сім’ї та діти з 
багатодітної сім’ї та 1164 – інші категорії пільговиків.  

         Протягом  2018 року пільговим категоріям населення району 
нараховано пільг за користування житлово-комунальними послугами, на 

придбання твердого палива та скрапленого газу, на загальну суму 2,0млн.грн.               
          Впродовж  року 20 осіб забезпечено санаторно-курортними путівками.   

З них: 1 особу з інвалідністю внаслідок війни, 3 учасників бойових дій на 
території інших держав, 5 учасників бойових дій АТО/ООС, 2 членів сімей 

загиблих учасників АТО/ООС та 9 осіб з інвалідністю загального 
захворювання та з дитинства. 

         Крім того, особі з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи виплачено 
грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для 
деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, а також членів їх сімей в сумі  883,4тис. 
грн.  

          Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам 

(курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 28.12.2016р. №1045, вищим навчальним закладам на 

виплату соціальних стипендій окремих категорій громадян управлінням 
перераховано 123,5тис.грн.   

         У 2018 році демобілізованим військовослужбовцям строкової служби 
виплачені одноразові матеріальні допомоги на загальну суму 59,3тис.грн.  

         Станом на 1 січня 2019 року у Верховинському районі 2969 сімей  з 
дітьми отримують різні види соціальної допомоги (в т.ч. 7 сімей, в яких 
виховуються 20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), 

432 особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю забезпечуються 
соціальними виплатами.  За рік на ці виплати  профінансовано  113,2млн.грн.  

          Впродовж 2018 року 690 осіб отримували компенсаційну виплату по 
догляду за особою з інвалідністю  І групи або особою, яка досягла 80 років, 

на  загальну  суму 317,8тис.грн.; 109 осіб – щомісячну допомогу на догляд за 
особами з інвалідністю 1, 2 групи внаслідок психічного розладу – на суму 

3,1млн. грн.. 
         На виплату соціальної допомоги 190 особам, які не мають права на 

пенсію та особам з інвалідністю, а також дітям померлого годувальника 
профінансовано 3,6млн.грн. 

         За  2018 рік на виплату щомісячної  допомоги на проживання 
внутрішньо переміщеним особам перераховано 171,1тис.грн.  

         За звітний період здійснено одноразові виплати 7 жінкам району, яким  
присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” на суму 123,3тис.грн. 
            Загалом на виплату соціальних  допомог  за 12 місяців  

профінансовано  120,5млн.грн. 
            У 2018 році 2099 сім’ям  призначено субсидії для відшкодування 

витрат на оплату житлово–комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 7,9 млн. грн. 

Заборгованості станом на 1 січня 2019 року немає. 



           Протягом січня – грудня  2018 р. 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 січня 2019 року заборгованість із 
виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств 

району відсутня. 
Соціальний захист учасників антитерористичної операції т а 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 
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 
затверджену суму 300 тис.грн.. 
Районні цільові програми 

 Впродовж  2018 року в районі діяло 38 цільових програм у відповідних 

галузях і сферах діяльності. Із загальної кількості затверджених програм на 
поточний рік з районного бюджету передбачено фінансування в сумі 5164,82 



тис.грн. Станом на 01.01.2019 року профінансовано 33 програми на суму 
4831,72 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 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



            Проект 
 

 
 
 
 

        У К Р А Ї Н А 

         ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
           Івано-Франківської області 

          Сьоме демократичне скликання 
        (Двадцять п’ята  сесія) 

 

        Р І Ш Е Н Н Я 

від ____________2019 року 

селище Верховина 

 
Про затвердження переліку об’єктів 
комунального майна району, які 

підлягають приватизації в 2019 році 
 

       Відповідно  до статей  43 та 60 Закону України  «Про місцеве  
самоврядування  в Україні», розглянувши лист районної державної 

адміністрації від 04.01.2019 року № 2655/02-24/21, враховуючи рекомендації 
постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, 

інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу  

районна рада 
вирішила: 

1.Затвердити перелік об’єктів комунального майна району, які 
підлягають приватизації в 2019 році згідно з додатком. 

2. Приватизацію цих об’єктів здійснити шляхом продажу у відповідності 
з чинним законодавством. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, 
інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу 
(Ю.Ванджурак).. 

 

 
Голова  районної ради                         Іван Шкіндюк 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Додаток 
до рішення районної ради  

                                                                         від _________2019року 

 
 
 

Перелік 
 об’єктів комунального майна району, які підлягають приватизації в 

2019 році 
 

 
1. Приміщення котельні ДКП Тепловик Верховинського комбінату 

комунальних підприємств (селище Верховина, вул.. Грушевського).  
 

 
 

Керуючий справами  
виконавчого апарату  

районної ради                                                                   Роман Ванівський  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Проект 
 

 
 
 
 

        У К Р А Ї Н А 

         ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
           Івано-Франківської області 

          Сьоме демократичне скликання 
        (Двадцять п’ята  сесія) 

 

        Р І Ш Е Н Н Я 

від ____________2019 року                                                       
селище Верховина 

Про делегування Верховинській 
райдержадміністрації окремих 
повноважень засновника 

закладів освіти  
       Відповідно до статей 25, 62, 66 Закону України «Про освіту», ч. 2 

статті 43 та статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» , 

враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з гуманітарних 
питань: освіти, культури, молодіжної політики, спорту, національного і 

духовного розвитку та засобів масової інформації, районна рада 

вирішила: 

1. Делегувати Верховинській районній державній адміністрації наступні 
повноваження щодо управління закладами освіти району, засновником яких є 

Верховинська районна рада: 

1.1. укладати за дорученням районної ради строковий трудовий договір 

(контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, 
встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти; 

1.2. розривати за дорученням районної ради строковий трудовий договір 

(контракт) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених 
законодавством та установчими документами закладу освіти; 

1.3. за погодженням з районною радою затверджувати кошторис та 
приймати фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених 

законодавством; 
1.4. за погодженням з районною радою проводити матеріальне 

стимулювання та притягувати до відповідальності керівників комунальних 
закладів освіти; 

1.5. здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю 
закладу освіти; 

1.6. здійснювати контроль за дотриманням установчих документів закладу 
освіти; 

1.7. забезпечувати створення у закладі освіти інклюзивного освітнього 

середовища, універсального дизайну та розумного пристосування; 
1.8. здійснювати контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень 

(дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

 



інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального 
походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними 

або іншими ознаками; 
1.9 здійснювати контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядати 
скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами 

здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та 
приймати рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяти створенню 

безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживання заходів для 
надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які 

вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від 
булінгу; 

1.10. вести та зберігати кадрову документацію і трудові книжки 
керівників комунальних закладів освіти, погоджувати відпустки керівникам 
комунальних закладів освіти; 

1.11. забезпечувати утримання та розвиток матеріально-технічної бази 
закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти 

та ліцензійних умов; 
1.12. у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечувати 

здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні 
освіти; 

1.13. забезпечувати відповідно до законодавства створення в закладі 
освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, 

зокрема для осіб з особливими освітніми потребами; 
1.14. забезпечувати доступність дошкільної та середньої освіти для всіх 

громадян, які проживають на території району; 
1.15 забезпечувати підвезення учнів і педагогічних працівників до 

закладів початкової та базової середньої освіти і у зворотному напрямку (у 

разі потреби - транспортними засобами, пристосованими для перевезення 
осіб, які пересуваються на кріслах колісних); 

1.16. вести облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, 
затвердженому Кабінетом Міністрів України; 

1.17. оприлюднювати офіційну звітність про всі отримані та використані 
кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на 

потреби кожного із закладів освіти, та інші видатки у сфері освіти; 
1.18. готувати і вносити на розгляд районної ради проекти рішень з питань 

освіти. 
2. Голові районної державної адміністрації щорічно звітувати перед 

районною радою про виконання державною адміністрацією делегованих їй 
радою повноважень. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної 
політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової 

інформації. (О.Чубатько). 
 

Голова  районної ради                         Іван Шкіндюк 
 

 
 



            Проект 
 

 
 
 
 

        У К Р А Ї Н А 

         ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
           Івано-Франківської області 

          Сьоме демократичне скликання 
        (Двадцять п’ята  сесія) 

 

        Р І Ш Е Н Н Я 

від ____________2019 року                                                       
селище Верховина 

Про внесення змін в регіональну 
цільову програму заходів та робіт у 
галузі розвитку земельних відносин в 

Верховинському районі до 2020 року 
Керуючись статею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши лист відділу у Верховинському районі Головного 
управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області від 18 січня 2019 

року № 17-9-0/102-19, заслухавши та обговоривши зміни в регіональну 
цільову програму заходів та робіт у галузі розвитку земельних відносин в 

Верховинському районі до 2020 року, враховуючи рекомендації постійної 
комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу  

районна рада 
вирішила: 

1. Затвердити зміни в регіональну цільову програму заходів та робіт у 
галузі розвитку земельних відносин в Верховинському районі до 2020 року 
(додається). 

2. Сільським, селищній радам, відділу у Верховинському районі 
Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області 

(Я.Кікінчук) забезпечити виконання завдань, передбачених регіональною 
цільовою програмою заходів та робіт у галузі розвитку земельних відносин в  

Верховинському районі до 2020 року. 
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації 

(В.Ватаманюк) щорічно передбачати кошти на здійснення земельної реформи 
та виконання заходів з охорони земель, виходячи з можливостей дохідної 

частини районного бюджету. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, 
інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу 

(Ю.Ванджурак). 
 

Голова  районної ради                        Іван Шкіндюк 
             

 



Проект 
 

 
 
 
 

        У К Р А Ї Н А 

         ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
           Івано-Франківської області 

          Сьоме демократичне скликання 
        (Двадцять п’ята  сесія) 

 

        Р І Ш Е Н Н Я 

від ____________2019 року                                                       
селище Верховина 
 

Про встановлення розміру 
кошторисної заробітної плати при 

здійсненні будівництва об’єктів за 
рахунок коштів районного бюджету  

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 20.10.2016 року № 281, розглянувши 

лист районної державної адміністрації від 25.02.2019 року № 57/02-22/18, 

враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціально-
економічного розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, 

сільського і дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку малого 

та середнього бізнесу районна рада 
вирішила: 

1. Рекомендувати розмір кошторисної заробітної плати, який враховується 
при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, 

реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що 

споруджуються із залученням коштів районного бюджету, коштів державних і 

комунальних підприємств, установ і організацій у розмірі 14800,00 гривень для 
звичайних умов будівництва за розрядом складності робіт 3,8.  

2. Визнати таким що втратило чинність рішення районної ради від 

23.03.2018 року «Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при 
здійсненні будівництва об’єктів за рахунок коштів районного бюджету»  

 3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування району при 

встановленні розміру кошторисної заробітної плати при здійсненні будівництва 
(нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, 

технічного переоснащення) об’єктів за рахунок коштів місцевих бюджетів 

керуватись пунктом 1 цього рішення.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

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

комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу (Ю.Ванджурак).  
 

Голова  районної ради                         Іван Шкіндюк 

 
 

 



 
            Проект 
 

 
 
 

 

        У К Р А Ї Н А 

         ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
           Івано-Франківської області 

          Сьоме демократичне скликання 

        (Двадцять п’ята сесія) 
 

        Р І Ш Е Н Н Я 
від ____________2019 року                                                       

селище Верховина 
 

Про надання згоди на визнання 

права власності на житлове 
приміщення  

 
Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши лист відділу культури районної 

державної адміністрації від 06.06.2019 року № 30/01-21/01, враховуючи 
рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного 

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

дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку малого та 
середнього бізнесу районна рада 

вирішила: 

1. Надати згоду на визнання права власності на квартиру №1 що 
знаходиться в приміщенні другого поверху (мезоніну) центральної районної 

бібліотеки по вулиці В.Стуса,7 в селищі Верховина Верховинського району, 

Івано-Франківської області площею 62,1 метрів квадратних за Валігурською 
Ганною Степанівною. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 
будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього господарства, 

комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу (Ю.Ванджурак).  

 

 
 

 

Голова  районної ради                         Іван Шкіндюк 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

                                                                                                                                                  Проект 

                 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Двадцять п’ята сесія) 
 

        Р І Ш Е Н Н Я 

від ____________2019 року                                                       
селище Верховина 
 

Про вихід із складу засновників та 
передачу Білоберізькій сільській раді 

об’єднаної територіальної громади 
установ 

 
Відповідно до статей 43 та 60 Закону України  «Про місцеве  

самоврядування в Україні», статті 8 Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», «Прикінцевих та перехідних  положень 
Бюджетного кодексу України», враховуючи лист Білоберізької сільської ради 

об’єднаної територіальної громади № 71/02-53/02 від 15 лютого 2019 року, 
враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з гуманітарних 

питань: освіти, культури, молодіжної політики, спорту, національного і 
духовного розвитку та засобів масової інформації, районна рада 

 
вирішила: 

 
1. Вийти із складу засновників та передати у власність Білоберізькій 

сільській раді об’єднаної територіальної громади Верховинського району 
Івано-Франківської області Устеріківську ЗОШ І-ІІ ступенів та 

Устеріківський ДНЗ (дитячий садок) «Вишиванка». 
2.Доручити голові Верховинської районної державної адміністрації 

(О.Лютий) здійснити заходи по передачі даних установ Білоберізькій 
сільській раді об’єднаної територіальної громади відповідно до вимог 
чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію районної ради з 
гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики, спорту, 

національного і духовного розвитку та засобів масової інформації  заступника 
голови районної ради І.Маківничука. 

 
 

 
Голова районної ради                     Іван Шкіндюк 

   



           Проект 
                                                                                                                                                                                           

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять п»ята сесія)  

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від _____________2019 року 

селище Верховина 

 
Про підсумки виконання  

районного бюджету  
за 2018 рік. 
 

Районний бюджет за  2018 рік по доходах  виконано  на 100,1 відсотка 
(при уточненому  плані – 387673,1 тис.грн., фактично надійшло до районного 

бюджету –  387986,3 тис.грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 93,9 
відсотка  (при  уточненому плані – 366766,4 тис.грн., фактично надійшло – 

363010,2 тис.грн.) та спеціальний фонд  - на 104,5 відсотка (при уточненому  
плані –  23896,6 тис.грн., фактично надійшло – 24976,2 тис.грн.). 

Власних надходжень до загального фонду районного бюджету в 
звітному періоді надійшло в сумі 31684,9 тис.гривень, що складає 120,7 

відсотка до затвердженого плану  (затверджений план – 44076,2 тис.грн.) та 
102,9 відсотка до уточненого плану   (уточнений  план – 30788,6 тис.грн.).  В 

порівнянні з відповідним періодом минулого  року  надходження зросли на 
5724,8 тис.гривень, або  приріст складає 22,1 відсотка.  

Власні надходження бюджетних установ спеціального фонду 

районного бюджету  забезпечено в сумі 3961,2 тис.гривень, що складає 227,7 
відсотка до уточненого плану ( уточнений план – 1740,0тис. грн.) .  

Базової дотації   з державного бюджету до районного бюджету 
надійшло в сумі 15973,9 тис.гривень та дотації з місцевих бюджетів  іншим 

місцевим бюджетам  - 35097,7 тис.гривень, що становить 100 відсотків до 
планових показників. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

поступило 135306,8 тис.гривень, або виконання уточненого плану 
забезпечено на 100 відсотків  та субвенції з місцевих бюджетів  іншим 

місцевим бюджетам  - 144946,9 тис.гривень і уточнені планові показники 
виконано на 98,9 відсотка           ( уточнений план – 146609,4 тис.грн.).  

Районний бюджет  за 2018 рік по видатках  виконано  на  99,2 відсотків 
(при уточненому  плані – 389439,9 тис.грн.,  використано –   386302,3 

тис.грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 99,2 відсотка  (при  

 



уточненому плані – 361275,9 тис.грн., фактично використано – 358285,5 
тис.грн.) та спеціальний фонд  - на 99,5 відсотки (при уточненому  плані –  

28164,0 тис.грн., фактично використано – 28016,8 тис.грн.). 
В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 44,3 

відсотків від обсягу бюджету, або 158779,5 тис.гривень, охорону здоров’я 
11,3 відсотків  ( 40459,0 тис.грн.), соціальний захист та соціальне 

забезпечення – 38,4 відсотків (137667,3 тис.грн.), культуру – 2,3 відсотка 
(8132,0 тис.грн.).  

У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг видатків 
районного бюджету збільшився у цілому на 42047,7 тис.гривень, або на 12,1 

відсотків.  
Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної 

сфери  станом на 1 січня 2019 року складає 356,4 тис.гривень. Зазначена 
заборгованість склалась по Гринявському, Стебнівському, 
Перехресненському, Замагірському та Голівському сільських бюджетах.  

Крім того, у зв’язку з незабезпеченістю кошторисними призначеннями 
по бюджетних установах, що фінансуються за рахунок коштів районного 

бюджету (відділу освіти РДА, відділу культури і мистецтв РДА, 
територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг), РЦСССДМ) виникла не бюджетна заборгованість із заробітної плати 
у сумі 1722,4 тис.гривень, по установах, що фінансуються за рахунок 

додаткової дотації з державного бюджету в сумі  430,6 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  

                                               

                                                       вирішила: 
 

          1.Інформацію фінансового управління районної державної 
адміністрації про підсумки виконання районного бюджету  за  2018 рік  взяти 

до уваги (додається). 
2. Затвердити : 
- звіт про виконання районного бюджету за 2018 рік  (додаток 1); 

- перелік розпоряджень голови районної державної адміністрації, 
згідно з якими   виділено кошти з резервного фонду районного бюджету в 

2018 році     (додаток 2). 
3. Керівникам бюджетних установ, що фінансуються з районного 

бюджету, селищному та сільським головам: 
          3.1. Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення 

фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші 
види заохочення чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду 

заробітної плати, визначеного у рішеннях рад про затвердження бюджетів  і 
кошторисах бюджетних установ. 

         3.2. Забезпечити безумовне виконання статті 77 Бюджетного кодексу 
України в частині врахування у відповідних місцевих бюджетах у повному 



обсязі потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ і 
проведення розрахунків за надані комунальні послуги та  енергоносії. 

         3.3.   Вжити заходів щодо економії бюджетних коштів. 
         3.4.  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 01.01.2019 року, коштів від перерозподілу непершочергових видатків, та коштів, 
отриманих від перевиконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів за 

підсумками їх виконання у поточному році. 
         3.5. 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. 

3.6.  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.  

        4. Селищному та сільським  головам  з метою забезпечення виконання 
уточнених показників по доходах бюджету району в 2019 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 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Довідка 
про виконання бюджету району  

та районного бюджету  
                                                     за  2018 рік  

 
 

Зведений бюджет  району за  2018 рік по доходах  виконано  на 99,9 
відсотка (при уточненому  плані – 431719,8 тис.грн., фактично надійшло до 

бюджету  району –  431218,8  тис.грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 
99,8  відсотка  (при  уточненому плані – 389012,8 тис.грн., фактично 

надійшло – 388328,2 тис.грн.) та спеціальний фонд  - на 100,4 відсотка (при 
уточненому  плані –  42707,0 тис.грн., фактично надійшло – 42890,6 тис.грн.). 

 
Виконання податкових та неподаткових  доходів загального фонду 

бюджету  району за 2018 рік становить 52772,2 тис.гривень, що складає 119,7 

відсотка до затвердженого плану (затверджений план – 44076,2 тис.грн.) та 
102,4 відсотка до уточненого плану на звітний період (уточнений план – 

51551,7 тис.грн.). 
 

В порівнянні з  надходженнями за 2017 рік, надходження зросли на  
10228,6 тис.гривень, або  приріст складає 24,0 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 59,8 відсотка ресурсів загального фонду 
(власних надходжень). Обсяги цього податку проти відповідного показника 
минулого року зросли на 5690,8 тис.гривень  (з 25849,1 тис.грн. до 31539,9 

тис. грн.).   
По інших платежах у порівнянні з 2017 роком збільшились 

надходження, а саме від: 
 - плати за землю – на 3192,0 тис.гривень; 

 - єдиного податку – на 1358,5 тис.гривень;  
 -  платі за надання адміністративних послуг в сумі  431,0 тис.гривень.  

 
З джерел, які формують спеціальний фонд бюджету району,  необхідно 

відмітити зростання власних  надходжень  бюджетних установ (з 3164,4 тис. 
грн. до 4168,4 тис.грн.). 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



Аналіз виконання власних надходжень загального фонду за 2018 
рік місцевими радами наведено в слідуючій таблиці :                           

(тис.грн.)  

 

 

Динаміка власних  фактичних надходжень дохідної частини 
загального фонду бюджету району  за 2016, 2017 та 2018 роки  

                                            (в умовах 2018 року)                         (тис.грн.) 

  



 
Динаміка надходжень до загального фонду бюджету 

Верховинського  району за 2016, 2017 та 2018 роки                                                                                                         
                                                                                                              (тис. грн.) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Динаміка надходжень до спеціального фонду бюджету Верховинського  

району за 2016, 2017 та 2018 роки     (тис. грн.) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Районний бюджет за  2018 рік по доходах  виконано  на 100,1 відсотка 
(при уточненому  плані – 387673,1 тис.грн., фактично надійшло до районного 
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бюджету –  387986,3 тис.грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 93,9 
відсотка  (при  уточненому плані – 366766,4 тис.грн., фактично надійшло – 

363010,2 тис.грн.) та спеціальний фонд  - на 104,5 відсотка (при уточненому  
плані –  23896,6 тис.грн., фактично надійшло – 24976,2 тис.грн.). 

Власних надходжень до загального фонду районного бюджету в 
звітному періоді надійшло в сумі 31684,9 тис.гривень, що складає 120,7 

відсотка до затвердженого плану  (затверджений план – 44076,2 тис.грн.) та 
102,9 відсотка до уточненого плану   (уточнений  план – 30788,6 тис.грн.).  В 

порівнянні з відповідним періодом минулого року  надходження зросли на 
5724,8 тис.гривень, або  приріст складає 22,1відсотка.  

Власні надходження бюджетних установ спеціального фонду 
районного бюджету  забезпечено в сумі 3961,2 тис.гривень, що складає 227,7 

відсотка до уточненого плану (уточнений план – 1740,0 тис.грн.) .  
Базової дотації   з державного бюджету до районного бюджету 

надійшло в сумі 15973,9 тис.гривень та дотації з місцевих бюджетів  іншим 

місцевим бюджетам  - 35097,7 тис.гривень, що становить 100 відсотків до 
планових показників. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

поступило 135306,8 тис.гривень, або виконання уточненого плану 
забезпечено на 100 відсотків  та субвенції з місцевих бюджетів  іншим 

місцевим бюджетам  - 144946,9 тис.гривень і уточнені планові показники 
виконано на 98,9 відсотка           (уточнений план – 146609,4 тис.грн.).  

За 2018 рік видатки бюджету району склали   406945,5 тис.гривень, з  
них видатки загального фонду  - 374199,5 тис.грн., спеціального – 32745,9 

тис.грн.. 
           В порівнянні з 2017 роком обсяг видатків збільшився у цілому на 

40798,6 тис.гривень (на 11,1 відсотка).  
           В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 41,7 
відсотків від обсягу бюджету, або 156065,3 тис.гривень, охорону здоров’я – 

9,9 відсотків  (40462,1 тис.грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення 
– 33,9 відсотків  (137832,7 тис.грн.),  культуру – 2,7 відсотка (10926,6 

тис.грн.).         По відношенню до видатків минулого 2017 року вони зросли: 
по освіті на 19,5 відсотків (25432,9 тис.грн.), охороні здоров»я – 25,6 

відсотків (8255,7 тис. грн.), соціальному захисту та соціальному 
забезпеченню – 0,5 відсотка (612,8 тис. грн.), культурі – 30,1 відсоток (2523,0 

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 213563,6 тис.гривень, на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв – 8864,4 тис.гривень, на трансферти населенню – 134109,4 тис. 

гривень, на медикаменти – 782,3 тис.гривень, на продукти харчування – 
1376,0 тис.гривень. Питома вага захищених статтей видатків у загальній сумі 
склала 95,8 відсотків, заробітної плати – 57,1 відсотків. 

Районний бюджет  за 2018 рік по видатках  виконано  на  99,2 відсотків 
(при уточненому  плані – 389439,9 тис.грн.,  використано –   386302,3 

тис.грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 99,2 відсотка  (при  
уточненому плані – 361275,9 тис.грн., фактично використано – 358285,5 

тис.грн.) та спеціальний фонд  - на 99,5 відсотки (при уточненому  плані –  
28164,0 тис.грн., фактично використано – 28016,8 тис.грн.). 



В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 44,3 
відсотків від обсягу бюджету, або 158779,5 тис.гривень, охорону здоров’я 

11,3 відсотків  (40459,0 тис.грн.), соціальний захист та соціальне 
забезпечення – 38,4 відсотків (137667,3 тис.грн.),  культуру – 2,3 відсотка 

(8132,0 тис.грн.).  
У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг видатків 

районного бюджету збільшився у цілому на 42047,7 тис.гривень, або на 12,1 
відсотків.  

Динаміка видатків загального фонду бюджету Верховинського 
району на галузі соціально-культурної сфери 

за 2016, 2017 та 2018 роки 
                                                                                                         тис. грн. 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Структура видатків загального фонду бюджету 
                     Верховинського району  за 2018 рік              (тис. грн.) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної 
сфери  станом на 1 січня 2019 року складає 356,4 тис.гривень. Зазначена 
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заборгованість склалась по Гринявському, Стебнівському, 
Перехресненському, Замагірському та Голівському сільських бюджетах.  

Крім того, у зв’язку з незабезпеченістю кошторисними призначеннями 
по бюджетних установах, що фінансуються за рахунок коштів районного 

бюджету (відділу освіти РДА , відділу культури і мистецтв РДА, 
територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг), РЦСССДМ) виникла не бюджетна заборгованість із заробітної плати 
у сумі 1722,4 тис.гривень, по установах, що фінансуються за рахунок 

додаткової дотації з державного бюджету в сумі  430,6 тис.гривень. 
Керівниками зазначених установ та сільськими головами не внесено зміни до 

штатних розписів бюджетних установ щодо приведення штатної чисельності 
працівників  до фонду оплати праці та не вжито інших  належних заходів 

щодо оптимізації видатків. 
Потребує покращення робота щодо надання платних послуг 

установами району з метою залучення цих коштів на виплату заробітної 

плати та інших статей видатків, які не забезпечені асигнуваннями загального 
фонду.  

Надходження від надання платних послуг за звітний рік склали 417,4 
тис. гривень, з них по: клубних закладах району - 15,9 тис.гривень, 

бібліотеках - 0,4 тис.гривень,  музеях -  1,7 тис.гривень та центральній 
районній лікарні - 399,4 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  
497,4 тис.гривень, оплату тепло-енергоносіїв – 33,9 тис.гривень.  

За рахунок перевиконання дохідної частини на заробітну плату 
додатково спрямовано кошти в сумі 5482,0 тис.гривень, оплату енергоносіїв 

– 62,7 тис. гривень. За рахунок перерозподілу не першочергових видатків на 
заробітну плату додатково спрямовано кошти в сумі 1524,6 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 
відпусток без збереження заробітної плати, удосконалення мережі 

бюджетних установ зекономлено бюджетних коштів у сумі 6315,7 
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 

 



Додаток №1 

до рішення районної ради 

від   __________ 2019 року 

Звіт 

про виконання районного бюджету                                                                                                           
за  2018 рік                                                                                              

                                                                                                                                            (тис. 
грн.) 

 

Код   

платежу 

                 

                Найменування доходів 

Затверджено 

на  2018 рік з 

урахуванням 

змін 

Виконано  

за  2018 рік 

  

ЗАГАЛЬНИЙ  ФОНД 

 

  

11010000 Податок  та збір на доходи  фізичних осіб 30688,6 

 

31539,9 

11020200 Податок на прибуток підприємств і організацій , що 
належать до комунальної власності 

11,0 11,0 

21010000 Частина чистого прибутку, що вилучається до 

бюджету 

9,0  13,0 

22010000 

 

Плата за надання адмінпослуг  23,3 

22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та 
іншого майна, що знаходиться у комунальній 

власності 

80,0 90,0 

24060300 Інші надходження   7,7 

  

Разом  власних доходів 

 

 

30788,6 

 

31684,9 

41020100 Базова дотація 15973,9 15973,9 

41030000 Субвенція з Держбюджету місцевим бюджетам 135306,8 135306,8 

41040000 
 

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам 

35097,7 35097,7 

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим бюджетам 146609,4 144946,9 

  

Разом доходів загального фонду 

 

 

363776,4 

 

363010,2 

 
 
 

   

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

      

21110000 Надходження від відшкодування втрат 
сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва 

 0,1 

25000000 Власні надходження  1740,0 3961,2 

41030000 Субвенції  з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 

22156,6 21014,9 

 

 

 

Разом доходів спеціального фонду 
 

23896,6 

 
24976,2 

 

 
 

 

Разом доходів загального і спеціального фондів 

 

387673,0 387986,4 



Код 

функціональ

ної 

класифікації 

видатків 

 

 

Найменування видатків 

Затверджено 

на  2018 рік з 

урахуванням 

змін 

Виконано 

 за  2018 рік 

  

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

 

  

0100 Державне управління 4767,0 4713,4 

1000 Освіта 159798,5 158779,5 

2000 Охорона здоров'я 40660,0 40459,0 

3000 Соцзахист та соцзабезпечення 139022,3 137667,3 

4000 Культура і мистецтво 8167,9 8132,0 

5000 Фізкультура і спорт 2065,9 2026,1 

6000 Житлово-комунальне господарство 101,0 101,0 

7000 Економічна діяльність 23,5 23,5 

8000 Інша діяльність 1623,0 1584,6 

9000 Міжбюджетні трансферти 5046,8 4799,1 

  

Всього видатків загального фонду 

 

 

361275,9 

 

358285,5 

                                

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

 

  

0100 Державне управління 327,0 327,0 

1000 Освіта 3363,2 4570,4 

2000 Охорона здоров'я 2031,0 1306,4 

3000 Соцзахист та соцзабезпечення 1494,2 2168,1 

4000 Культура і мистецтво 30,0 18,6 

5000 Фізкультура і спорт 10,0 57,1 

6000 Житлово-комунальне господарство 80,0 80,0 

7000 Економічна діяльність 1213,0 1063,5 

8000 Інша діяльність 595,0 515,0 

9000 Міжбюджетні трансферти 19019,8 17910,8 

  

Разом видатків спеціального фонду 

 

 

28164,0 

 

28016,8 

  

Разом видатків загального і спеціального фондів 

 

 

389439,9 

 

386302,3 

 

 

Начальник фінансового управління 

районної державної адміністрації        Всеволод  
Ватаманюк 

 
 

 

 
 

 
                                                                                       
 

 



Додаток № 2 

до рішення районної ради 

                                                             від____________2019 року  

 

ПЕРЕЛІК 
розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з якими виділено 

кошти з резервного фонду районного бюджету у 2018 році 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Назва установи, 

якій виділено 

кошти 

 

Дата і 

номер  

розпоряд-

ження 

 

 

Сума (грн.) 

 

 

Назва заходів, 

на які направлено кошти Згідно 

розпоряд

дже ння 

Фактич 

но 

профі- 

нансо- 

вано 

1. Районна 
державна 

адміністрація 
(Верховинський 
центр 

соціального 
обслуговування 
(надання 

соціальних 
послуг) 

13.03.2018 р. 
№66/23-р 

10000 10000 Матеріальна допомога:  
-жительці с. Криворівня   

Тимчук У. І.. на відновлення 
житлового будинку, знищеного 
пожежею -10000 грн.; 

 

2. Районна 

державна 
адміністрація 

(Верховинський 
центр 
соціального 

обслуговування(
надання 

соціальних 
послуг) 

02.04.2018 р. 

№102/34-р 

22000 22000 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 грн.  

 

3. Районна 
державна 

адміністрація 
(Верховинський 
центр 

соціального 
обслуговування 

(надання 
соціальних 
послуг) 

12.06.2018 р. 
№179/59-р 

10000 10000 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. 



4. Районна 
державна 
адміністрація 

(Верховинський 
центр 

соціального 
обслуговування 
(надання 

соціальних 
послуг) 

04.07.2018 р. 
№192/65-р 
 

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

знищеного пожежею - 5000 грн. 

5. Районна 

державна 
адміністрація 
(Верховинський 

центр 
соціального 

обслуговування 
(надання 
соціальних 

послуг) 

24.07.2018 р. 

№215/71-р 
 

10000 10000 Матеріальна допомога:   

жителю с.Гринява Петрусеняку 
Ю.Ю. на відбудову житлового 
будинку, знищеного пожежею – 

10000 грн. 

6. Верховинська 
райдержадмініст

рація 
(Верховинський 
комбінат 

комунальних 
підприємств) 

02.08.2018 р. 
№232/74-р 

25000 25000 Кошти, виділені на ліквідацію 
стихійних сміттєзвалищ на 

території району з метою 
недопущення надзвичайної ситуації 
- 25000 грн. 

 

7. Районна 

державна 
адміністрація 

(Верховинський 
центр 
соціального 

обслуговування 
(надання 

соціальних 
послуг) 

10.08.2018 р. 

№239/77-р 

20000 20000 Матеріальна допомога:           

жителю с-ща Верховина 
Ласкурійчуку В.В. на відбудову 

житлового будинку, знищеного 
пожежею - 10,0 тис.грн.,                                                                                                                                                                  
- жителю с. Красник Романюку І.В. 

на відбудову житлового будинку, 
знищеного внаслідок пожежі - 5,0 

тис.грн.,                                                                                                                                                                    
-жительці с. Бережниця Дячук М.В. 
на відбудову житлового будинку, 

знищеного пожежею - 5,0 тис.грн. 
 

 

Всього спрямовано 104 000 (сто чотири) тисячі гривень. 

 
 

Начальник фінансового управління 
районної державної адміністрації       Всеволод Ватаманюк 

 

 

 
 

 
 

 
 
 



Проект 
 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять п’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від   _______________   2019 року 
селище Верховина  

  
 

Інформація начальника Верховинського 

відділення поліції Косівського відділу 
Головного управління Національної 

поліції в Івано-Франківській області 
про стан законності, боротьби із 
злочинністю, охорони громадського порядку 

та результати діяльності на території 
Верховинського району протягом 

11 місяців 2018 року 
 

 

Відповідно до пункту 36 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.5 Закону України «Про Національну поліцію», 

заслухавши інформацію начальника Верховинського відділення поліції 
Косівського відділу Головного управління Національної  поліції в Івано-

Франківській області Б.Сокола про стан законності, боротьби із злочинністю, 
охорони громадського порядку та результати діяльності на території  

Верховинського району протягом 11 місяців 2018 року, та враховуючи 
рекомендації постійної комісії районної ради з питань децентралізації влади, 

адміністративно-територіальної реформи, органів місцевого самоврядування, 
мандатна, депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, 

законності та правопорядку, районна рада 

 
вирішила: 

1. Інформацію начальника Верховинського відділення поліції 
Косівського відділу Головного управління Національної  поліції в Івано-

Франківській області Б.Сокола про стан законності, боротьби із злочинністю, 
охорони громадського порядку та результати діяльності на території  

Верховинського району протягом 11 місяців 2018 року взяти до уваги 
(додається). 

 



2. Рекомендувати начальнику Верховинського відділення поліції 
Косівського відділу Головного управління Національної поліції в Івано-

Франківській області Б.Соколу: 
- посилити роботу щодо зменшення криміногенної ситуації в районі 

та покращення охорони громадського порядку задля безпеки життя та 
здоров’я жителів району; 

- провести через місцеві засоби масової інформації інформування 
жителів району щодо змін у 2019 році, що стосуються правил дорожнього 

руху. 

3. З метою попередження правопорушень та сприяння їх розкриття 

правоохоронними органами, покращення громадської безпеки на території 
району, рекомендувати селищному та сільським головам спільно з 

працівниками поліції продовжити проведення відповідної роботи по 
встановленню камер відеоспостереження в необхідних для цього місцях та 
про проведену роботу поінформувати районну раду на сесії районної ради в 

ІІ кварталі 2019 року. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань децентралізації влади, адміністративно -
територіальної реформи, органів місцевого самоврядування, мандатна, 

депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, законності 
та правопорядку (Я.Кікінчук). 

 
 

 
 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



Проект 
 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять п’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від   _______________   2019 року 
селище Верховина  

  

Про стан законності, боротьби зі 
злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності 
Верховинського відділу Надвірнянської 

місцевої прокуратури на території  
Верховинського району у 2018 році 

 
Відповідно до пункту 36 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 6 Закону України «Про прокуратуру» та 
заслухавши інформацію керівника Надвірнянської місцевої прокуратури 

Івано-Франківської області В.Марчука про стан законності, боротьби зі 
злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності 
Верховинського відділу Надвірнянської  місцевої прокуратури  на території 

Верховинського району у 2018 році, районна рада 
вирішила: 

 

1. Інформацію керівника Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-

Франківської області В.Марчука про стан законності, боротьби зі 
злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності 

Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури  на території 
Верховинського району у 2018 році взяти до уваги (додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію районної ради з питань децентралізації влади, адміністративно -

територіальної реформи, органів місцевого самоврядування, мандатна, 
депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, законності 

та правопорядку (Я.Кікінчук). 
 

 
Голова районної ради       Іван Шкіндюк 

 

 



 
         Проект 

 
 

 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять п’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
   

  

від  ____________ 2019 року 

селище Верховина 
 

Про план роботи районної ради  
сьомого демократичного скликання 
на 2019 рік 

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

вирішила: 
 

1. Затвердити план роботи районної ради сьомого демократичного 

скликання   на  2019 рік (додається). 
 

2. Рішення "Про план  роботи районної ради сьомого  демократичного 
скликання на 2019 рік" опублікувати на веб-сайті районної ради. 

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

 
 

 
 

Голова районної ради   Іван Шкіндюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

рішенням районної ради 
                                                                                    від _____________2019 року 

 
 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 
Верховинської районної ради на 2019 рік. 

 

І. Питання, що розглядатимуться на пленарних засіданнях (сесіях) 
районної ради та на засіданнях профільних комісій районної  ради.  

 
 

І квартал 2019 року 
 

1. Звіт голови райдержадміністрації про виконання  програми соціально-
економічного та культурного розвитку  району за 2018 рік. 

Готують:  управління економіки  райдержадміністрації, 
 постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного розвитку, 
інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього 
бізнесу; 

 
2. Про підсумки виконання бюджету району та районного бюджету за 2018 

рік. 
Готують: фінансове управління райдержадміністрації,      

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

3. Про внесення змін до  районного бюджету на 2019 рік. 
Готують: фінансове управління райдержадміністрацїі,       

постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів і податків. 
 
4. Про уточнення планів заходів  районних програм на 2019 рік. 

Готують: фінансове управління райдержадміністрацїі,     
постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів і податків. 

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

підлягають приватизації у 2019 році. 
Готують: управління економіки  райдержадміністрації,         

 постійна  комісія районної ради з питань соціально-економічного розвитку, 
інвестицій, будівництва, туризму,  екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства,комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу.
           

6. Про фінансування закладів та установ освіти у 2019 році. 
Готують:  райдержадміністрація,         



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

засобів масової інформації; 
 

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

Готують: постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів і  
  податків; виконавчий апарат районної ради. 

 
8. Про організацію національного  та військово-патріотичного виховання 

учнівської молоді в 2017-2018 навчальному році.   

 Готують:  відділ освіти райдержадміністрації; 
 постійна  комісія районної ради з гуманітарних питань:  освіти, культури, 

молодіжної політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів 
масової  інформації. 

 

9. Інформація Верховинського комбінату комунальних підприємств про 

організацію роботи зі збору та вивезення сміття і твердих побутових  
відходів та надання населенню і суб’єктам підприємницької діяльності інших 
послуг. 

Готують: Верховинський комбінат комунальних підприємств. 
постійна  комісія районної ради з питань соціально - економічного розвитку,     

інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 
господарства,комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу. 

 
10. Про план роботи районної ради  сьомого демократичного скликання  на 

2019 рік. 
Готують: постійні комісії районної ради, 
                 виконавчий апарат районної ради. 
 
11. Звіт в.о.головного лікаря Петрус-Зітинюк У.П. про роботу комунального 
некомерційного підприємства «Верховинський центр первинної медико -

санітарної допомоги». 
Готують: комунальне некомерційне підприємство «Верховинський центр 
первинної медико-санітарної допомоги», постійна комісія районної ради з 

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

 
 

II квартал 2019 року 
 

1. Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку 
району за І квартал 2019 року. 

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

 



2. Про підсумки виконання  бюджету району та районного бюджету за 
перший квартал 2019 року. 

 Готують: фінансове управління райдержадміністрації,  
 постійна комісія  районної ради з питань бюджету, фінансів і 

податків. 

 

3. Про внесення змін до  районного бюджету на 2019 рік. 

Готують: фінансове управління райдержадміністрацїі, постійна комісія  
  районної ради з питань бюджету, фінансів і податків. 
 

4. Про очікувану мережу освітніх закладів на  2019-2020 навчальний  рік.      

Готують :  відділ освіти райдержадміністрації,  
 постійна  комісія районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, 

молодіжної політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів 
масової  інформації. 
 

5. Про виділення додаткових коштів  на придбання нових підручників та 
фахових видань для навчальних закладів району.  

Готують :  відділ освіти райдержадміністрації,  
 постійна  комісія районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, 

молодіжної політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів 
масової  інформації. 

 
 

6. Інформація філії «Верховинська ДЕД» про стан дорожнього будівництва та 
перспективи ремонту автомобільних доріг на території району.  
Готують: філія «Верховинська ДЕД»; 

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

7. Про звіт постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного 

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

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

 
8. Звіт в.о.начальника відділу культури і мистецтв райдержадміністрації про 
хід виконання рішення районної ради «Про районну програму проведення 
культурно-мистецьких заходів», в рамках програми розвитку культури 
Верховинського району на 2016-2020 роки, за 2018 рік. 

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



9. Інформація Верховинського районного лісгоспу про фінансово-
господарську діяльність за 2018 рік та І квартал 2019 року. 

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

 
12. Про хід виконання рішення районної ради від 01.04.2016 року «Про 
районну програму підтримки учасників бойових дій, осіб, які 

перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що 
утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України та інших громадян, які залучалися і брали 
безпосередньо участь в антитерористичній операції  в районах її  

проведення, воїнів ОУН-УПА та учасників бойових дій на території  
інших держав».  

Готують: Постійна комісія районної ради з питань захисту прав 
учасників і ветеранів антитерористичної операції на сході України та  

їх сімей; 
комісія районної ради підтримки учасників бойових дій, осіб, які 

перебувають чи перебували у складі  добровольчих формувань, що 
утворилися для захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України та інших громадян, які залучалися і 
брали безпосередньо участь в  антитерористичній операції в районах 
її проведення, воїнів  ОУН-УПА та учасників бойових дій на території 

інших держав. 
 

 
III квартал 2019 року 

1. Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку  
району за  перше півріччя 2019 року. 

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

 
2. Про підсумки виконання бюджету району та районного бюджету за  

перше півріччя  2019 року. 

Готують:   фінансове управління райдержадміністрації,   
постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів і 

податків. 
 

3. Про внесення змін до  районного бюджету на 2019 рік. 
Готують:    фінансове управління райдержадміністрації, постійна 

комісія районної ради з питань бюджету, фінансів і 

податків. 



 
4. Про надання дозволу на функціонування  освітніх закладів району  в 2019 

– 2020 навчальному році. 
Готують : відділ освіти райдержадміністрації,  

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

засобів масової інформації. 
 

5. Про звільнення від оплати за харчування дітей пільгових категорій.  
Готують : відділ освіти райдержадміністрації,  

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

засобів масової інформації. 
 

 

6. Про звіт постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення та пенсійного забезпечення.  

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

 
 

7. Про роботу районного радіомовлення «Вісті Верховини».  

Готують: районне радіомовлення «Вісті Верховини»; 
постійна комісія районної  ради з  гуманітарних питань: освіти,    

культури, молодіжної політики, спорту,  національного і духовного 
розвитку та засобів масової інформації. 

 
 

ІV квартал 2019 року 

1. Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку 
району за 9 місяців 2019 року. 

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

 
2. Про підсумки виконання бюджету району та районного бюджету за 9 
місяців 2019 року. 

Готують: фінансове управління райдержадміністрації, постійна комісія  
                    районної ради з питань бюджету,  фінансів і податків. 

 
3. Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік. 

Готують: фінансове управління райдержадміністрації, постійна комісія  
                    районної ради з питань бюджету,  фінансів і податків. 

 
4. Звіт голови районної ради. 



Готують: заступник голови районної ради, постійні комісії районної ради,  
                     виконавчий апарат районної ради. 

 

5.Про звіти депутатів районної ради перед виборцями. 
 Готує: виконавчий апарат районної ради. 
 
6. Інформація начальника Верховинського відділу Надвірнянської  

прокуратури Івано-Франківської області про стан виконання заходів щодо 
дотримання законності на території району за 2019 рік. 
Готують: відділ прокуратури у Верховинському районі,  

постійна  комісія районної ради мандатна ,  з питань децентралізації 
влади,  адміністративно-територіальної реформи, органів місцевого 

самоврядування, мандатна, депутатської діяльності, етики, регламенту, 
захисту прав людини, законності та правопорядку. 

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

районну цільову програму з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-
2020 роки» за 2019 рік. 

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

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

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

2020 рік. 

Готують:  управління економіки  райдержадміністрації,  

постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного розвитку, 
інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього 
бізнесу. 

 
9. Про затвердження районних програм. 

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

 

10. Про районний бюджет на 2020 рік. 
Готують: фінансове управління райдержадміністрації,  

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

 



 
II. Питання для розгляду на засіданнях президії районної ради. 

1.Пропозиції, рекомендації президії районної ради з питань, що  
вносяться на розгляд районної ради згідно з вимогами чинного  

законодавства. 
2. Узгодження плану роботи районної ради на 2019 рік. 

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

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

1.Постійні комісії районної ради проводять свої засідання згідно складених  

планів роботи, розглядають питання соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету району та інші питання, які вносяться на засідання   
районної ради. 

2.Плани роботи постійних комісій є складовою частиною плану роботи 
районної ради. 

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

 
 

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

 

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

    одномандатних  мажоритарних  виборчих округах. 
                                                       Третій четвер кожного місяця  

                                                      Керівництво районної ради, голови  
                                                        постійних комісій, виконавчий апарат  

                                                         районної ради 
 

2. Узагальнення   пропозицій і  зауважень   виборців,   висловлених  під      

час  
проведення «Єдиного дня депутата» у багатомандатному  та 

одномандатних  мажоритарних  виборчих округах, доведення  їх до 
виконавців для реалізації та інформування депутатів про вжиті заходи. 

 Щомісячно 

                                                                 Заступник голови районної ради, 

                                                           голови       постійних       комісій,        
                                                           виконавчий апарат районної ради. 

 
3. Робоча поїздка з питань обміну досвідом роботи з питань та організації 
територіальних громад у сусідніх областях України. 

         Протягом року 
               Керівництво районної ради, 

              депутати районної ради,  
             виконавчий апарат районної 

ради. 



 
4. Робоча поїздка постійної профільної комісії спільно з фахівцями до 

Румунії та Польщі з метою вивчення досвіду проведення децентралізації 
влади. 

Протягом року 
 Керівництво районної ради,        

депутати районної ради,        
виконавчий апарат районної 

ради; 
        галузеві фахівці. 

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

проблемних питань громади. 
      Протягом року 

               Керівництво районної ради, 

              депутати районної ради,  
             виконавчий апарат районної 

ради. 
 

6. Забезпечення участі членів комісії у роботі форумів та регіональних нарад 
з питань децентралізації  та адміністративно-територіальної реформи. 

     Протягом року 
               Керівництво районної ради, 

              депутати районної ради,  
              профільна комісія,   

                                виконавчий апарат районної 
ради. 
 

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

       Протягом року 
                Керівництво районної ради, 

                депутати районної ради,  
               профільна комісія,   

                       виконавчий апарат районної 
ради. 

 
8. Проведення Дня депутата в районній раді  за тематикою: 

 
I квартал 2019 року 

- Про реорганізацію Верховинської ЦРЛ шляхом її перетворення у 
комунальне некомерційне підприємство «Верховинська ЦРЛ».  

- Про відбудову Верховинського районного будинку культури.  

 
II квартал 2019 року 

- Про соціально-економічний та  культурний  розвиток  Верховинщини у  
2019  

році й на перспективу.  
 



 
 

 
III квартал 2019 року 

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

 
IV квартал  2019 року 

-  Про особливості формування місцевих бюджетів на 2019 рік. 
 

 

 

5. Узагальнення пропозицій і зауважень депутатів, висловлених на 

сесіях районної ради, доведення їх до виконавців для вжиття заходів  
щодо реалізації  та інформування депутатів.  

                                                                             Після проведення сесій 
районної         ради протягом 2019 

року 

                                                                             Заступник голови районної ради,  
                                                                             виконавчий апарат районної 

ради. 
 

6. Організація та проведення      виступів       депутатів    районної    ради     на       
      районному радіомовленні «Вісті Верховини». 

                                                                                    Постійно протягом 2019 року. 
                                                                           Заступник голови районної ради,  

                                                                           виконавчий апарат районної ради,  
                                                                          редакція районного радіомовлення 
 

7. Висвітлення   діяльності   районної   ради,   її   органів   у   районній   газеті  
"Верховинські вісті", запровадження нових рубрик з питань реалізації  

депутатських повноважень. 
   Постійно   протягом   2019   року. 

                                                                         Заступник голови районної ради,      
                                                                         виконавчий апарат районної ради,  

                                                                            редакція районної газети      
                                                                    "Верховинські вісті". 

 
 

V. Питання щодо реалізації Угоди між районною радою  
та селищною і сільськими радами. 

 

1. Організація роботи районного координаційного  комітету   при   
голові  

районної ради, розгляд за пропозиціями селищного та сільських голів 
на   його   засіданнях    питань,    що   стосуються     соціально-

економічного   та культурного розвитку селища та сіл району. 
                                                                            Постійно протягом 2019 року. 

                                                                         Заступник голови районної 
ради,  



                                                                         виконавчий апарат районної 
ради. 
 

2. Проведення  районних   нарад-семінарів   з   селищним  та  сільськими 

головами    з    метою    поліпшення    діяльності    органів    місцевого 
самоврядування щодо подальшого розвитку територій. 

 

                                                                            Постійно протягом 2019 року. 
                                                                       Керівництво    районної    ради,  

                                                                       виконавчий апарат районної ради 
 

3. Надання  консультативно-методичної та практичної допомоги в роботі 
селищної та сільських рад. 

 

                                                                            Постійно протягом 2019 року. 

                                                      Заступник   голови районної ради, 
виконавчий    апарат районної ради 

 

4. Організація підготовки та проведення заходів щодо відзначення органами 
місцевого самоврядування району Дня місцевого самоврядування. 
 

                                                                           IV квартал  2019 року. 
                                                                           Керівництво   районної  ради,  

                                                                          виконавчий апарат   районної 
ради 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 
апарату районної ради                           Роман Ванівський  
 


