Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від ________________ 2013 року
селище Верховина
Про виконання рішення районної
ради від 31.05.2013 року «Про
депутатський запит О.Сваричевського»
Районна рада
вирішила:
1.Інформацію
Верховинської
дитячої
школи
мистецтв
щодо
використання коштів батьківської плати за навчання дітей у дитячій
школі мистецтв взяти до уваги (додається).
2. Рішення районної ради від 31.05.2013 року «Про депутатський запит
О.Сваричевського » зняти з контролю.

Голова районної ради

Ярослав Кікінчук

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від ___________ 2013 року
селище Верховина
Про виконання рішення районної
ради від 31.05.2013 року «Про
депутатський запит І.Гондурака»

Районна рада
вирішила:
1. Інформацію Верховинського селищного голови Мицканюка В.М. щодо не
закриття Верховинського НВК протягом червня - липня 2013 року взяти
до уваги (додається).
2. Рішення районної ради від 31.05.2013 року «Про депутатський запит
І.Гондурака» зняти з контролю.

Голова районної ради

Ярослав Кікінчук

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від___________2013 року
селище Верховина
Про виконання програми
соціально-економічного та
культурного розвитку району
за І півріччя 2013 року
Виконання завдань програми соціально-економічного та культурного
розвитку району на 2013 рік і спрямованих на реалізацію Указу Президента
України «Про Національний план дій на 2013 рік щодо запровадження
Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» заходи забезпечили
досягнення певних позитивних результатів у економічній та соціальній
сферах.
За звітний період в галузі промисловості працювало десять
підприємств, якими реалізовано промислової продукції на суму 3325,6 тис.
грн. Збережено чисельність поголів’я ВРХ. В районі діє два
сільськогосподарські кооперативи та функціонують 11 сімейних молочних
ферм, які утримують п’ять і більше корів.
Щотижнево відстежується цінова ситуація на продукти харчування в
торговій мережі району.
Виконуються завдання з будівництва об’єктів житла, освіти, торгівлі,
громадського харчування та комунального господарства. Ведуться ремонтні
роботи в закладах медицини та культури, дошкільних закладах, проводиться
ремонт електроліній в селищі Верховина.
Проведено низку культурно-мистецьких заходів, відзначення
державних свят, пам’ятних та ювілейних дат.
За І півріччя 2013 року за рахунок різних джерел фінансування на
підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності було
введено в дію 256 нових робочих місць, що становить 64 відсотки річного
завдання. Здійснювалася підтримка найвразливіших верств населення. В ході

реалізації соціальних ініціатив Президента України
приділено малозабезпеченим сім’ям з дітьми.

особливу

увагу

З урахуванням вищенаведеного, районна рада
вирішила:
1. Інформацію про виконання програми соціально – економічного та
культурного розвитку району за І півріччя 2013 року взяти до відома
(додається).
2. Управлінням та відділам районної державної
адміністрації,
селищній та сільським радам сконцентрувати зусилля і наявні ресурси на
розв’язання тих невирішених питань, які мають місце за результатами роботи
господарського комплексу району у І півріччі 2013 року.
3. Постійним комісіям районної ради брати активну участь у
втіленні в життя заходів щодо реалізації програми соціально –
економічного і культурного розвитку району на 2013 рік з питань, що
належать до їх відання, вносити висновки 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 будівництва, інфраструктури, житлово-комунального
та дорожнього господарства ( Ю.Ванджурак ) .

Голова районної ради

Ярослав Кікінчук

проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від ___________ 2013 року
селище Верховина
Про Схему планування
Верховинського району

території

Розглянувши лист районної державної адміністрації від 04.07.2013
року №353/01-14/21 про Схему планування території Верховинського
району, відповідно до статті 43 Закону України
«Про місцеве
самоврядування в Україні» та статті 14 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», доручення Кабінету Міністрів України від 13.09.
2011 року №31110/22/1- 09, підпункту 5.1 протоколу № 1 селекторної наради
Мінрегіону України від 29.01.2013 року, листа Мінрегіону України від
26.02.2013 року№7/6-1660,рішення колегії управління містобудування та
архітектури
Департаменту
будівництва,
житлово-комунального
господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації від
21.02.2013 року №1, та беручи до уваги рішення постійної комісії районної
ради з питань будівництва, інфраструктури, житлово-комунального та
дорожнього господарства районна рада
вирішила:
1. Визнати Схему планування території (Проект районного планування)
Верховинського району, розробленого інститутом «Діпромісто» ІваноФранківська філія в 1986 році придатним для подальшого використання до
моменту його розроблення (оновлення) та погодження згідно вимог чинного
законодавства.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань будівництва, інфраструктури, житлово-комунального
та дорожнього господарства (Ю.Ванджурак).
Голова районної ради

Ярослав Кікінчук

(проект)

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від ____________ 2013 року
селище Верховина
Про виконання рішення
районної ради від 31.05.2013
року „Про депутатський запит
В. Пугальського”
Районна рада
вирішила:
1. Інформацію філії ПАТ «Прикарпаттяобленерго» «Верховинський район
електромереж» щодо сприяння Голівській сільській раді в перенесенні лінії
електричних мереж ближче до центральної дороги для встановлення нічного
освітлення центра села Голови взяти до відома (додається).
2. Рішення районної ради від 31.05.2013 року „ Про депутатський
запит В. Пугальського” зняти з контролю.

Голова районної ради

Ярослав Кікінчук

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від ______________ 2013 року
селище Верховина
Про інформацію голови районної
ради Ярослава Кікінчука про хід
реалізації проекту «Місцевий розвиток
та передумови відкриття пункту
пропуску та будівництво автодороги
через румунсько-український державний
кордон в межах населених пунктів
Шибене (с.Зелене) Верховинського району
Івано-Франківської області та
Поеніле-де-суб-Мунте повіту
Марамуреш Румунія»
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", районна рада
вирішила:
Інформацію голови районної ради Ярослава Кікінчука про хід
реалізації проекту «Місцевий розвиток та передумови відкриття пункту
пропуску та будівництво автодороги через румунсько-український
державний кордон в межах населених пунктів Шибене (с.Зелене)
Верховинського району Івано-Франківської області та Поеніле-де-суб-Мунте
повіту Марамуреш Румунія» взяти до відома (додається).

Голова районної ради

Ярослав Кікінчук

Додаток
до рішення районної ради
від ________________ 2013 року
Інформація голови районної ради Ярослава Кікінчука
про хід реалізації проекту «Місцевий розвиток та передумови відкриття
пункту пропуску та будівництво автодороги через румунськоукраїнський державний кордон в межах населених пунктів Шибене
(с.Зелене) Верховинського району Івано-Франківської області та
Поеніле-де-суб-Мунте повіту Марамуреш Румунія»
З квітня 2012 року Агентство з розвитку приватної ініціативи розпочала
реалізацію проекту ««Місцевий розвиток та передумови відкриття пункту
пропуску та будівництва автодороги через румунсько-український
державний кордон в межах населених пунктів Шибене (с.Зелене)
Верховинського району Івано-Франківської області та Поеніле-де-суб-Мунте
повіту Марамуреш Румунія», співфінансування якого здійснюється
Європейським Співтовариством в рамках Програми транскордонного
співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна на 2007-2013 роки.
Партнерами проекту з української сторони є Івано-Франківська
облдержадміністрація, Верховинська районна рада та Громадська організація
«Туристична Асоціація Івано-Франківщини», зі сторони ЄС - місцева
адміністрація Поєніле-де-суб-Мунте, громадська асоціація «Іван Креван»
(Румунія).
Ділянка межі державного кордону між Івано-Франківською областю
України та повітом Марамуреш Румунії збігається з ділянкою кордону межі
Верховинського району: на південному заході цього району пролягає 49
кілометрів державного кордону України з Румунією. Спільна історія та
географія, схожість економічного розвитку й спільні прагнення до
благополучного життя створюють між двома транскордонними громадами
почуття єдності й готовності до співпраці.
Прикордонні громади Верховинського району Івано-Франківської
області України та Рущанської долини повіту Марамуреш Румунії в рамках
проекту мають намір співпрацювати задля сталого економічного розвитку,
раціонального використання місцевих природних ресурсів, збереження
традицій і звичаїв автентичних етнічних груп, що проживають на їх
території, маючи на меті координацію зусиль із соціально-економічного
розвитку прикордонних регіонів на тривалий період та відкриття пункту
пропуску українсько-румунського державного кордону у с.Зелене (Україна)
та с. Поєніле-де-суб-Мунте (Румунія).
Загальною метою проекту є підвищення економічної спроможності та
інвестиційної привабливості прикордонних громад Івано-Франківської
області України та повіту Марамуреш Румунії через просування сталого

розвитку, інвестиційних можливостей та інфраструктурних змін для
покращення доступності регіонів (будівництво автомобільної дороги та
відкриття пункту пропуску через українсько-румунський державний кордон в
районі Шибене Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.(Україна) та
Поеніле-де-суб-Мунте повіту Марамуреш (Румунія).
Пункт пропуску планується відкрити у Верховинському районі ІваноФранківської області, як міжнародний для автомобільного та пішохідного
сполучення, вантажно-пасажирського (з обмеженням вантажопідйомності
транспортних засобів до 3,5 тонн). Проект відкриття пункту пропуску
передбачає будівництво автодороги до державного кордону з обох сторін.
Кошторисна вартість Проекту:
загальний бюджет проекту: 531 045,00 євро
у тому числі:
грант ЄС:
430 410,00 євро
внесок партнерів:
100 635,00 євро
бюджет для України: 495 855,00 євро
Термін реалізації Проекту:
Фактична дата початку проекту - 01.04.2012
Запланована дата завершення проекту – 31.03.2014
Міжнародна угода, в рамках якої виконується Проект:
Угода про фінансування Спільної операційної Програми прикордонного
співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 роки
(ENPI-CBC/2008/020-302).

-

-

Окремими завданнями проекту є:
Об’єднання зусиль прикордонних громад задля планування сталого
соціально-економічного розвитку.
Просування інвестиційних можливостей прикордонних територій ІваноФранківської області України та повіту Марамуреш Румунії.
Дослідження соціальних, техніко-економічних та екологічних аспектів
відкриття пункту пропуску та будівництва дороги через державний
кордон шляхом виготовлення проектно-кошторисної документації для
будівництва частини дороги з української сторони та вивчення впливу
цього проекту на навколишнє середовище.
Підтримка офіційного публічного діалогу щодо відкриття пункту
пропуску між урядами обох країн шляхом, проведення лобістської
кампанії щодо відкриття міжнародного пункту пропуску на УкраїнськоРумунському кордоні, а також сприяння налагодженню співпраці між
громадами, бізнес-асоціаціями та організаціями охорони довкілля.

В рамках проекту було створено та проведено декілька засідань комітету
зі стратегічного планування економічного розвитку Верховинського району
(Україна) та Рущанської долини (Румунія).
 29 – 30 серпня 2012 року у селищі Верховина Івано-Франківської
області відбулося засідання комітету зі стратегічного планування
економічного розвитку Верховинського району (Україна) та
Рущанської долини (Румунія).
Під час засідання було погоджено склад експертного комітету з
розробки стратегії економічного розвитку зазначених прикордонних районів
Івано-Франківської області України та повіту Марамуреш Румунії, до якого
увійшли найактивніші лідери Верховинщини та Рущанської долини, в т.ч.
голова Верховинської РДА, прімар с. Поеніле-де-суб-Мунте, сільський
голова с.Зелене, керівники підприємств, бізнес-асоціацій та громадських
об’єднань з української та румунської сторони.
 12 – 13 грудня 2012 року засідання відбулось у місті Яремче ІваноФранківської області в рамках проекту «Місцевий розвиток та
передумови відкриття пункту пропуску та будівництва автодороги
через румунсько-український державний кордон в межах населених
пунктів Шибене (с.Зелене) Верховинського району Івано-Франківської
області та Поеніле-де-суб-Мунте повіту Марамуреш Румунія»
Основними завданнями, які ставились перед учасниками засідання, були
презентації громад Верховинського району та Рущанської долини;
підведення підсумків дослідження думки підприємців обох регіонів;
проведення SWOT – аналізу (сильні та слабкі сторони, сприятливі
можливості та загрози); формулювання стратегічних цілей стратегічного
плану економічного розвитку Верховинського району та Рущанської долини.
У засіданні взяли участь представники проекту з української та
румунської сторони, представники органів влади та місцевого
самоврядування Верховинського району та Рущанської долини.
Учасниками засідання були заповнені анкети для визначення сильних та
слабких сторін, можливостей та загроз Верховинського району та Рущанської
долини. Після обговорення було визначено основні стратегічні цілі
економічного розвитку регіонів, до яких належать: створення умов для
вільного пересування людей, товарів, послуг, підтримка розвитку малого та
середнього сектора, створення умов для залучення інвесторів та для
застосування інноваційних технологій, розвиток туристичної інфраструктури
регіонів відповідно до стандартів ЄС, створення центрів туристичної
інформації в кожному селі регіонів, підвищення підготовки місцевого
населення, створення робочих місць.
 18 червня 2013 року у м. Яремче Івано-Франківської області (Україна)
відбувся круглий стіл, присвячений перспективам відкриття пункту
пропуску на українсько-румунському державному кордоні в районі

Шибене (Івано-Франківська обл.) – Поеніле-де-суб-Мунте (повіт
Марамуреш).
В круглому столі взяли участь Надзвичайний і Повноважний посол
України
в
Румунії
Теофіл
Бауер,
голова
Івано-Франківської
облдержадміністрації Михайло Вишиванюк, перший заступник голови ОДА
Василь Плавюк, президент Повітової ради Марамурешу Замфір Чічеу,
сенатор Парламенту Румунії Лівію Мар’ян Поп, депутат Парламенту Румунії
Васіле Берч, представники центральних та місцевих органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та організацій громадянського суспільства
України та Румунії. Організаторами заходу виступили Івано-Франківська
облдержадміністрація та громадська організація «Агентство з розвитку
приватної ініціативи» (м. Івано-Франківськ).
Учасники круглого столу обговорили комплекс питань, пов’язаних з
відкриттям міжнародного пункту пропуску, оцінили зумовлені цим переваги
та перспективи.
Під час заходу вперше на такому представницькому рівні були
продемонстровані дані, щодо значного економічного ефекту від відкриття
пункту пропуску, створення нових інфраструктурних об’єктів та будівництва
автодороги; було наголошено на культурних та соціальних проблемах
прикордонних громад, які будуть вирішені, завдяки відкриттю пункту
пропуску. Досягненням круглого столу стали висловлена позиція щодо
даного питання учасниками обох країн та схвалений проект резолюції
круглого столу, що закликає Уряди двох держав здійснити конкретні заходи,
спрямовані на відкриття пункту пропуску.
 03 липня 2013 року в м. Вішеу-де-Сус (Румунія) голова районної ради
Ярослав Кікінчук та голова районної державної адміністрації Василь
Гондурак взяли участь в засіданні Наглядової ради у рамках виконання
проекту «Місцевий розвиток та передумови відкриття пункту пропуску
та будівництва автодороги через румунсько-український державний
кордон в межах населених пунктів Шибене (с.Зелене) Верховинського
району та Поеніле-де-суб-Мунте повіту Марамуреш, Румунія».
На засіданні було проведено презентацію промоційних профілів громад
Рущанської долини (Румунія) та Верховинського району, презентовано мапи
інвесторів Верховинського району та Рущанської долини, презентовано бази
даних місцевих виробників вищезгаданих громад, представлено та
обговорено їх стратегічний план економічного розвитку.
Підсумовуючи варто зазначити, що в результаті проекту на даний час
вже на завершальному етапі розроблення спільної стратегії сталого розвитку
двох транскордонних регіонів Рущанської долини (Румунія) та
Верховинського району (рамковий документ місцевого економічного
розвитку та залучення інвестицій); вироблено спільне бачення, розроблено
план дій та створено комітет з управління впровадженням стратегії. В межах
проекту вже визначено можливості та переваги для розвитку бізнесу в обох

цільових регіонах, проводиться робота по популяризації їх через профілі
громад, інвестиційні мапи пріоритетних секторів економіки в цільових
регіонах, формується база даних місцевих виробників та інвестиційних
об’єктів
(базу
даних
розміщено
в
інтернеті
за
адресою:
http://verchovyna.arpi.org.ua ). Одним з основних досягнень проекту є те, що
на даний час вже проводяться роботи по виготовленню проектнокошторисної документації для будівництва автодороги Ільці-Шибене та
здійснення оцінки впливу на навколишнє середовище даного
інфраструктурного об’єкту.

Голова районної ради

Ярослав Кікінчук

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від ______________ 2013 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
та рішення районної ради від 31.05.2013 року «Про підтримку звернення
Снятинської районної ради», районна рада
вирішила:
1. Схвалити текст звернення до Міністерства юстиції України,
Міністерства аграрної політики та продовольства України, ІваноФранківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської
обласної ради щодо розпорядження земельними ділянками за межами
населених пунктів з урахуванням особливостей гірської місцевості
(додається).
2. Направити
дане
рішення
Асоціації
органів
місцевого
самоврядування регіону Гуцульщини та Асоціації органів місцевого
самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна».

Голова районної ради

Ярослав Кікінчук

Додаток
до рішення районної ради
від ________________ 2013 року
Міністерство юстиції України
Міністерство аграрної політики та
продовольства України
Івано-Франківська обласна
державна адміністрація
Івано-Франківська обласна рада

ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Верховинської районної ради Івано-Франківської області,
глибоко стурбовані прийнятими змінами до законодавчих актів в частині
розпорядження
землями
сільськогосподарського
призначення,
розташованими за межами населених пунктів.
На території району площа земель (високогірних пасовищ-полонин),
розташованих за межами населених пунктів, становить 7,7 тис. га. Оскільки
пасовища розташовані на висоті 1000-1200 метрів над рівнем моря, період
вегетації рослин не більше 120 днів, дані землі використовуються виключно
для випасання худоби жителів району та сусідніх гірських районів.
Інших земель, які могли б бути використані для випасу худоби, немає,
оскільки площа земель, що припадає на одного жителя району, становить
0,04га.
В період 2010-2012 років районна рада та районна державна
адміністрація на конкурсній основі та за проектами землеустрою передали в
оренду біля 3 тис. га пасовищ, щорічна орендна плата за використання яких
складає 132 тис. грн.
У зв'язку із внесеними змінами до статті 122 Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності», наказу Міністерства аграрної
політики України №40 від 25.01.2013 року, повноваження щодо передачі
земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власність або
користування, надані територіальним органам виконавчої влади з питань
земельних ресурсів, унеможливлює здійснення контролю зі збереження
кількості поголів'я, виробництва тваринницької продукції, забезпечення
жителів району робочими місцями та наповнення сільських та районного
бюджетів.
Дані норми вищевказаного закону та наказу створили бюрократичні
умови, які не дають можливості оперативного вирішення забезпечення

худоби випасами, контролю використання земель за межами населених
пунктів.
Підтвердженням цього є те, що за 6 місяців 2013 року не затверджено
жодного проекту землеустрою щодо передачі в оренду пасовищ, не
зважаючи на те, що станом на 01.01.2013 року 26 проектів землеустрою на
площу 2,4 тис. га були готові до затвердження, громадяни за їх виготовлення
внесли певну суму коштів, проте договорів оренди не уклали, пасовища
пустують, а худоба здана на забій. Окрім вищезазначеного, за 6 місяців 2013
року недоотримано 66 тис. грн. орендної плати.
Враховуючи вищенаведене, просимо Вас внести зміни до чинного
законодавства в частині надання повноважень районній раді та районній
державній адміністрації розпорядження землями сільськогосподарського
призначення, розташованими за межами населених пунктів району.

Прийнято на вісімнадцятій сесії
Верховинської районної ради
шостого демократичного скликання
26 липня 2013 року

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від_____________ 2013 року
селище Верховина
Про Програму соціального захисту
громадян похилого віку у Верховинському
районі на 2013 – 2015 роки
Заслухавши та обговоривши Програму соціального захисту громадян
похилого віку у Верховинському районі на 2013 – 2015 роки та з метою
поліпшення соціально-побутових, культурних потреб ветеранів війни і праці,
осіб похилого віку, районна рада
вирішила:
1. Затвердити Програму соціального захисту громадян похилого віку у
Верховинському районі на 2013 – 2015 роки ( додається).
2. Управлінню праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації (В. Кімейчук):
2.1. Забезпечити виконання заходів Програми.
2.2. При складанні та поданні фінансовому управлінню районної
державної адміністрації (В.Ватаманюк) бюджетних запитів на 2014-2015
роки враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я
(І.Гондурак).

Голова районної ради

Ярослав Кікінчук

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від_____________ 2013 року
селище Верховина
Про районну комплексну Програму
«Здоров’я населення Верховинського
району 2013-2020»
Заслухавши та обговоривши районну комплексну Програму «Здоров’я
населення Верховинського районну 2013-2020», розроблену на виконання
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16.11.2012 року
№ 834 «Про комплексну програму «Здоров’я населення Прикарпаття 20132020» та з метою збереження і зміцнення здоров’я населення, профілактики
захворювань, зниження захворювань, інвалідності і смертності населення,
підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення
соціальної справедливості й захисту прав громадян на охорону здоров’я,
районна рада
вирішила:
1. Затвердити районну комплексну Програму «Здоров’я населення
Верховинського району 2013-2020» ( додається).
2. Центральній районній лікарні (В.Пугальський):
2.1. Забезпечити виконання заходів Програми.
2.2. При складанні та поданні фінансовому управлінню районної
державної адміністрації (В.Ватаманюк) бюджетних запитів на 2014-2020
роки враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я
(І.Гондурак).

Голова районної ради

Ярослав Кікінчук

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від ______________ 2013 року
селище Верховина
Про хід виконання рішення районної ради
від 30.12.2011 року «Про районну цільову
Програму розвитку культури
Верховинського району на 2012-2016 роки»
Відділ культури і мистецтв районної державної адміністрації проводить
відповідну роботу щодо забезпечення виконання районної цільової
Програми розвитку культури Верховинського району на 2012-2016 роки.
Дана Програма затверджена рішенням районної ради від 30 грудня 2011року.
Мета програми – ефективне підвищення культурно-мистецької роботи в
районі, організація дозвілля, розвиток народної аматорської творчості та
зміцнення матеріально-технічної бази.
У районі налічується 79 установ культури, з яких 38 – клубних
(знаходяться на балансі сільських рад), 38 бібліотек , Верховинська дитяча
школа мистецтв, районний організаційно-методичний центр та народний
музей Гната Хоткевича в с.Красноїлля (знаходяться на балансі відділу
культури і мистецтв).
Заслухавши та обговоривши інформацію про хід виконання рішення
районної ради від 30.12.2011 року «Про районну цільову Програму розвитку
культури Верховинського району на 2012-2016 роки», районна ради
вирішила
1. Інформацію про хід виконання рішення районної ради від 30.12.2011
року «Про районну цільову Програму розвитку культури Верховинського
району на 2012-2016 роки» взяти до уваги (додається).
2. Відділу культури і мистецтв районної державної адміністрації
(М.Корнелюк):

2.1. Забезпечити виконання заходів Програми.
2.2. Включити в перелік культурно-мистецьких заходів на 2014 рік
проведення дитячого фестивалю гуцульської співанки «Співаночки мої
милі».
2.3. Включити в перелік заходів Програми відзначення у районі 125річчя від дня народження Петра-Шекерика Доникового.
3. Районній державній адміністрації при формуванні районного
бюджету на 2014 рік передбачити кошти на виконання районної цільової
Програми розвитку культури Верховинського району на 2012 – 2016 роки.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань національного і духовного відродження, культури та
засобів масової інформації (О.Чубатько).

Голова районної ради

Ярослав Кікінчук

Довідка
про хід виконання рішення районної ради від 30.12.2011 року «Про
районну цільову Програму розвитку культури Верховинського
району на 2012-2016 роки»
Відділом культури і мистецтв районної державної адміністрації
проводилась відповідна культурно-мистецька робота щодо забезпечення
виконання районної цільової Програми розвитку культури Верховинського
району на 2012 – 2016 роки. Дана Програма затверджена рішенням сесії
Верховинської районної ради від 30 грудня 2011року. Мета програми –
ефективне підвищення культурно-мистецької роботи в районі, організація
дозвілля, розвиток народної аматорської творчості та зміцнення матеріально –
технічної бази.
У районі налічується 79 установ культури із яких 38 клубних
(знаходяться на балансі сільських рад), 38 бібліотек , Верховинська дитяча
школа мистецтв, районний організаційно-методичний центр та народний
музей Гната Хоткевича в с.Красноїлля (знаходяться на балансі відділу
культури і мистецтв ).
Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації
«Про реорганізацію відділу культури районної державної адміністрації »
затверджено Положення про відділ культури і мистецтв - юридичну
особу з самостійним балансом, реєстраційними рахунками в установах
Державного казначейства, із 3 штатними одиницями.
У клубних закладах району працюють 192 колективи, гуртки народної
аматорської творчості , з них 11 колективам присвоєно звання «народний»
та 3 дитячим колективам звання «зразковий». У сфері культури працює 147
працівників культури і мистецтв району. Це директори і художні керівники
Будинків культури, завідуючі клубами, керівники народних аматорських
колективів, працівники бібліотек-філіалів, викладачі
дитячої школи
мистецтв, завідувач народного музею Гната Хоткевича.
Програма розвитку культури Верховинського району на 2012-2016 роки
визначає 12 основних пріоритетних напрямки:
1. Збереження культурної спадщини та розвиток музейної справи
2. Розвиток бібліотечної справи
3. Підтримка і вдосконалення мистецької освіти в дитячій школі
мистецтв
4. Концертно - масові заходи
5. Народна культура та аматорське мистецтво
6. Відродження і розвиток народних художніх промислів
7. Наукові дослідження у сфері культури
8. Кадрове забезпечення
9. Зміцнення матеріально - технічної бази закладів культури і мистецтва
10.Міжнародні культурні зв'язки
11.Очікувані результати

12.Фінансове забезпечення
Протягом
2012року згідно даної програми проведено 36 масових
заходів з нагоди відзначення державних, релігійних, професійних свят,
організація і проведення гуцульських народних дійств, оглядів, фестивалів,
зокрема: районне свято «Гуцульська розколяда», районний огляд – конкурс
читців, присвячений 198-й річниці від дня народження Т. Г. Шевченка,
кращі виконавці взяли участь в обласному огляді – конкурсі.
У березні 2012 року колективи районного організаційно-методичного
центру при відділі культури і мистецтв, які носять звання «народний»,
«зразковий» та учасники народної аматорської творчості Верховинщини
провели обмінний концерт у Будинку культури в м. Косів, підготовлено та
проведено світлицю «Стежками Великого Кобзаря», присвячену 198-й
річниці від дня народження Т.Г.Шевченка, організовано святковий концерт,
присвячений 67-й річниці Дня Перемоги, мистецький тематичний захід,
присвячений Дню матері, урочистості з нагоди Всеукраїнського дня
працівників культури та майстрів народного мистецтва, організовано творчу
зустріч працівникам культури району з учасниками народної творчості
Будинку культури с. Лісний Хлібичин, Коломийського району для обміну
досвідом.
З метою виявлення та заохочення обдарованої молоді, популяризації
української пісні 24 травня у БК с. Верхній Ясенів проведено ІІ – й районний
фестиваль – конкурс української пісні «Музика весни».10 червня 2012 року в
с. Верхній Ясенів, урочище Запідок проведено народне гуцульське дійство
«Полонинське літо - 2012», в рамках якого проведено творчий звіт колективів
народної аматорської творчості Верховинщини за участю аматорів та майстрів
народного мистецтва, у святі взяли участь 340 учасників. 27 червня проведено
урочистості, присвячені 16-й річниці Конституції України, в селищі Верховина
організовано театралізоване свято «В ніч на Івана, на Купала », проведено
тематичні заходи та святкові концерти з нагоди Дня Державного Прапора та
21-ї річниці Незалежності України.
Проведено районний конкурс на кращу сільську установу культури
клубного типу, 1-е місце зайняв Будинок культури с. Красноїлля, які взяли
участь в обласному огляді- конкурсі.
Найбільшим у районі культурно-мистецьким заходом 2012 року є
організація і проведення 21-23 вересня 2012 року
ХХ- ювілейного
Міжнародного
гуцульського
фестивалю, який пройшов на високому
професійному рівні.
У жовтні проведено святковий концерт «Вчительству вкраїнському
хвала», організовано і проведено урочистості та святковий концерт «Пам’ятає
про вас Україна, й не забуде ще сотні віків», присвячені 70-річчю створення
УПА, організовано свято дитячої творчості у дитячій школі мистецтв з нагоди
Міжнародного Дня музики та Дня художника,проведено районне свято,
присвячене Дню української писемності та мови за участю місцевих поетів,
молодих авторів поетичного слова. Також проведено вечір-реквієм «Пам’яті
незгасна свіча», до Дня пам’яті жертв голодомору.

З метою популяризації та збереження гуцульського автентичного
пісенного мистецтва 27 листопада у Будинку культури с.Верхній Ясенів
організовано і проведено І-ий районний фестиваль гуцульської співанки
ім..Чукутихи. У грудні в народному музеї Г.Хоткевича організовано і
проведено урочистості та показ вистави «Гуцульський рік» з нагоди 135річчя від дня народження Г.Хоткевича та 25-річчя створення музею.
Завершується виконання Програми проведенням театралізованого свята
Миколая, відкриттям головної новорічної ялинки, дитячими ранками та
новорічними віншуваннями.
Відповідно до виконання Програми народні аматорські колективи
брали активну участь у проведенні обласних культурно-мистецьких заходах,
зокрема: народний аматорський оркестр народних інструментів БК с.
Замагора взяв участь у регіональному фестивалі оркестрів народної музики
«Кобзареві струни» у селищі Рожнятів, зразковий
аматорський
танцювальний колектив «Арніка» районного організаційно – методичного
центру взяв участь у Всеукраїнському фестивалі «Писанка - 2012» в м.
Коломия, у травні 2012року гуцульська капела «Черемош» під керівництвом
Заслуженого працівника культури України Романа Кумлика взяла участь у ІУ
– му Міжнародному фольклорному фестивалі етнографічних регіонів України
«Родослав» м. Івано – Франківськ, народні аматорські колективи районного
організаційно-методичного центру приймали участь у святкуванні 600-річчя
с. Космача та Міжнародному
фольклорно-етнографічному
фестивалі
«Коломийка»,взяли участь в обласному святі стрілецької і повстанської
пісні ім.Софії Галечко в м.Надвірна.
Методистами районного організаційно – методичного центру при
відділі культури і мистецтв та централізованої бібліотечної системи
надаються методична та практична допомоги працівникам сільських
закладів. Вони приймають участь в організації та проведенні літературно –
мистецьких вечорів, конкурсно-розважальних і тематичних заходів.
Додатково повідомляємо, що відповідно до плану роботи відділу
культури і мистецтв райдержадміністрації та затвердженого графіку протягом
2012 року проводились обмінні концерти, презентували своє мистецтво
колективи та учасники народної аматорської творчості 22 установ культури
району,представлено роботу більше 80 гуртків та колективів народної
аматорської творчості.
Протягом 2012 року організовувались свята
«Мистецтво одного села». Одним із наймасовіших було проведення свята у
селищі Верховина на яке завітали з обмінним концертом аматорські
колективи Косівщини, також відповідні свята проведені у клубних установах
сіл Кривопілля, Топільче, Черемошна, Голови, Замагора, Верхній Ясенів,
Яблуниця.
Протягом 2012 року для проведення культурно – мистецьких заходів у
районі використано 63тис. 350 грн., на проведення ХХ - ювілейного
Міжнародного гуцульського фестивалю використано кошти в сумі 176.175
гривень, загальна сума використання коштів становить 242.525 гривень.

Відділ культури і мистецтв райдержадміністрації спільно із керівниками
районних структурних підрозділів проводять відповідну роботу щодо
зміцнення матеріально-технічної бази, проведено ремонт опалювальної
системи районного організаційно – методичного центру на загальну суму
14тис. 540 грн., проведено поточний ремонт фасаду Верховинської дитячої
школи мистецтв на суму 8.890 гривень, встановлено, вікна, грати у
центральній районній бібліотеці на суму 5.415 гривень, придбано твердий
інвентар на суму 5.685 гривень та проведено поточний ремонт фасаду
дитячої бібліотеки за спонсорські кошти.
У рамках проведення ХХ- Міжнародного Гуцульського фестивалю для
зразкового вокального ансамблю «Гуцульські дівчата» придбано сценічні
костюми на суму 18.200 гривень. Програма проведення культурно-мистецьких
заходів у 2012 році виконана в повному обсязі.
Відповідна Програма проведення культурно-мистецьких заходів
затверджена на 2013 рік, якою передбачено в районному бюджеті 99.000
гривень. для проведення масових заходів у районі.
Протягом першого півріччя організовано і проведено ряд
культурно- мистецьких заходів, а саме: мистецький захід «Новорічна
ніч», театралізоване дійство «Гуцульська коляда», урочистості з нагоди
відзначення 94-річниці Дня Соборності України, тематична година
«Спом’яни їх, не забудь!» до Дня пам’яті героїв Крут, районний семінар
для керівників народних аматорських та зразкових колективів районну,
директорів Будинків культури на базі народного аматорського
фольклорно-етнографічного колективу с. Буковець, святковий концерт
«Одвічна біль...», присвячений Дню вшанування учасників бойових дій на
території інших держав, фольклорна світлиця «Барви рідного слова» до
Міжнародного дня рідної мови. У лютому- березні проведено 8 кущових
концертів-оглядів з нагоди відзначення в районі 199-ї річниці від дня
народження Т.Г.Шевченка, у яких були задіяні усі жанри аматорської
народної творчості, що сприяло утворенню нових колективів. Хорові
колективи представили – 4 установи, драматичні гуртки та колективи – 22
установи, вокальні ансамблі – 21 установа, художнього слова – 31
установа, соло-співу – 17 установ, танцювальних колективів – 4 установи,
троїстих музик – 2 установи, квартетів – 3 установи, тріо – 1 установа,
дуетів – 7 установ. Всього у кущових концертах, клубні установи
культури району представили 64 колективи аматорської народної
творчості, взяло участь 547 учасників. Культурно-мистецький захід
«Шевченкова доля - то правда свята» проведено в селищі Верховина за
участю аматорів народної творчості району. Організовано зустріч за
круглим столом поетів Верховинщини «Поезія-торкає струни душі...» до
Всесвітнього дня поезії.
Відповідно до Указу Президента України «Про проведення у 2013
році в Україні року дитячої творчості » в районі проведено творчі зустрічі
поетів Верховинщини з молоддю та учнями загальноосвітніх шкіл сіл
Красник , Криворівня та селища Верховина. Проведено проводи юнаків

до лав Збройних Сил України, тематичну годину «Чорнобиль — скорбота
пам»яті людської. Організовано і проведено святковий концерт «Живи і
пам’ятай», присвячений Дню Перемоги, урочистості з нагоди
професійного свята Всеукраїнського дня працівників культури та
майстрів народного мистецтва, III - районний фестиваль-конкурс
української пісні «Музика весни » за участю юних обдарованих дітей.
Народний аматорський оркестр народних інструментів БК с.
Замагора приймав участь у Міжнародному фестивалі «Писанка » в
м.Коломия. Солістка Верховинської ДШМ Кизик Христина взяла участь у
відкритому обласному фестивалі «Золотий тік» в м.Яремче. Організовано
і проведено Гуцульське народне дійство «Полонинське літо-2013» ,
святковий концерт з нагоди професійного свята медичних працівників.
Участь в XX Молодіжному регіональному фестивалі естрадної пісні та
танцю «Яблуневий цвіт» в м. Косові, організовано участь народного
аматорського
танцювального
колективу
с.Віпче,
зразкового
танцювального
колективу
«Гуцулята»
с.Ільці
та
чоловічого
танцювального колективу БК с. Замагора в обласному фестивалі
народного танцю «Арканове коло» в м. Івано-Франківську.
Працівники бібліотек району протягом відповідного періоду провели
наступні заходи: Бліц-тренінг «Інтернет -технології та їх роль в
обслуговуванні користувачів. Основи комп’ютерної грамотності » на базі
центральної районної бібліотеки ,бібліотек-філій сіл Красник, Красноїлля,
Устеріки. Проведено районний семінар бібліотечних працівників «Сучасна
сільська бібіліотека: формула успіху» на базі бібліотеки -філії с.Ільці ,
літературні та поетичні години ,літературні вечори з нагоди знаменних і
пам’ятних дат відомих поетів, прозаїків, політичних та культурних діячів.
Всі бібліотеки взяли участь в обласному фотоконкурсі «На гостини до
книжкової родини».
Також щорічно здійснюється передплата періодичних видань для
централізованої бібліотечної системи, зокрема передплата видань на 2012 рік
становила 20.606 грн., у 2013 виділено кошти в сумі 29.699 гривень.
Верховинська дитяча школа мистецтв є основою мистецької освіти для
подальшого забезпечення закладів культури і мистецтв кваліфікованими
фахівцями. Щорічно проведиться творчий звіт учнів, викладачів, перший та
останній дзвінок для учнів і випускників школи. Відповідно до плану роботи
методичного об'єднання викладачів державних шкіл естетичного виховання
та плану роботи школи проведено ряд заходів. Учні та викладачі школи
активно приймають участь як в районних так і в обласних заходах,
конкурсах, фестивалях, оглядах. Участь у XII обласному відкритому
конкурсі - фестивалі української естрадної пісні «Водограй» де вихованка
ДШМ Христина Кизик отримала найвищу нагороду Гран-Прі, вихованка
художнього відділу Христина Лабачук взяла участь у обласній олімпіаді з
рисунку на якій відзначена подякою, викладач образотворчого мистецтва
Оксана Рибчук відкрила персональну виставку у музеї «Гуцульщина»,
вокальний дитячий ансамбль взяв участь в обласному конкурсі вокальних

ансамблів де зайняли II- призове місце.
Відділ культури і мистецтв спільно із керівниками районних структурних
підрозділів веде відповідну фінансово-господарську роботу. На даний час
придбано 50 м.куб. твердого палива для центральної районної та дитячої
бібліотек, для сільських бібліотек району придбано 129 м. куб. на суму
20.548 гривень, 50м. куб. дров на суму 9.000 гривень завезено до дитячої
школи мистецтв, також замінено електропроводку першого поверху школи
на суму 17.400 гривень. На даний час проводиться поточний ремонт
навчальних класів.
За перше півріччя 2013 року використано 58 000 грн. для проведення
культурно-мистецьких заходів.
Фінансове забезпечення на виконання Програми розвитку
культури Верховинського району на 2012-2016 роки здійснюється за
рахунок коштів державного, обласного, районного та місцевого
бюджетів.
На сьогоднішній день проблемними питаннями в галузі культури
району є відсутність районного Будинку культури, реконструкція Будинку
культури с.Замагора, продовження ремонтних робіт підвального приміщення
Верховинської дитячої школи мистецтв, придбання музичних інструментів,
сценічних костюмів для учасників народних та зразкових колективів району.

Начальник відділу культури
і мистецтв райдержадміністрації

Мирослава Корнелюк

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від_____________ 2013 року
селище Верховина
Про створення комунальної
установи «Трудовий архів»
у Верховинському районі
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до статті 29 Закону України «Про Національний архівний фонд і
архівні установи», розпорядження Президента України від 13 квітня 2005
року № 957/2005–р «Про невідкладні заходи щодо збереження національних
архівних цінностей України», розглянувши звернення Верховинської
районної державної адміністрації та враховуючи висновки постійної комісії
районної ради з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я,
районна рада
вирішила:
1. Створити комунальну установу «Трудовий архів» у Верховинському
районі, як юридичну особу, на основі майна, що належить до спільної
власності територіальних громад селища та сіл Верховинського району з
формою управління в особі Верховинської районної державної адміністрації.
2. Затвердити Положення про комунальну установу «Трудовий архів» у
Верховинському районі згідно з додатком.
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації підготувати
пропозиції щодо фінансування новоствореної установи.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я
(І.Гондурак).
Голова районної ради

Ярослав Кікінчук

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від_____________ 2013 року
селище Верховина
Про роботу редакції газети
«Верховинські вісті» з висвітлення
питань національного і духовного
відродження у районі
Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу)
в Україні», районна рада
вирішила:
1. Інформацію про роботу редакції газети «Верховинські вісті» з
висвітлення питань національного і духовного відродження у районі взяти до
уваги (додається).
2. Редакції газети «Верховинські вісті» (Д.Кіращук) постійно
всесторонньо і різножанрово висвітлювати на сторінках газети питання
національного і духовного відродження у районі, публікуючи матеріали з
питань утвердження історичної правди, високої духовності, християнської
любові, будівництва Української державності, відродження традицій,
обрядів, народних ремесел Верховинщини.
3. Районній державній адміністрації (В.Гондурак) постійно
висвітлювати на сторінках періодичного друкованого видання проведену
роботу з питань національного і духовного відродження краю.
4. Рекомендувати селищній та сільським радам укласти угоди з
місцевими засобами масової інформації з питань висвітлення роботи органів
місцевого самоврядування.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань національного і духовного відродження, культури та
засобів масової інформації (О.Чубатько).
Голова районної ради
Ярослав Кікінчук

ІНФОРМАЦІЯ
про роботу редакції газети «Верховинські вісті»
з висвітлення питань національного і духовного
відродження у районі
«Верховинські вісті» – періодичний друкований засіб масової
інформації, заснований районною радою і колективом редакції та
зареєстрований відповідно до законодавства. Газета виходить щотижня
форматом 3 друковані аркуші. В 2012 році видрукувано 54 випуски
районного часопису (при плані 52). У першому півріччі 2013 року
забезпечено 26 випусків. При оголошенні передплати на 2012 і 2013 роки,
передбачалося випуск «Верховинських вістей» на 8 сторінках. Однак, з
об’єктивних причин, часто доводилося випускати газету на 12 сторінках, а
при відмові дирекції УП ППЗ «Укрпошта» розповсюджувати додаток з
телепрограмою «Наша область», з 1 квітня газета постійно виходить на 12
сторінках. Це вимагає додаткових фінансових затрат, які редакція оплачує за
рахунок коштів, додатково отриманих від реклами та передплати. Щороку,
починаючи з 2009 року, зростають надходження від реклами і передплати до
попереднього року в середньому на 10 відсотків. За останні два роки суттєво
змінився дизайн, верстка, чотири сторінки друкуються повноколірними.
Різножанровість подачі матеріалів, злободенність піднятих тем
дозволяє утримувати в області найвищий тираж на душу населення.
Практично, кожен шостий житель району є передплатником «Верховинських
вістей». Дотація, яку виділяє районна рада, у структурі загальноредакційних
видатків становить 39-40%. 60-61 відсоток – кошти, зароблені редакцією.
Третина всіх коштів (у 2012 році понад 321 тисячу грн.) йде на сплату
єдиного внеску податків.
Одним із важливих питань, яким редакція приділяє значну увагу, є
висвітлення питань національного і духовного відродження в районі. Якщо
проаналізувати кожен випуск «Верховинських вістей», то, практично,
щономера друкуються матеріали відповідної тематики. Постійними стали
рубрики «Сокровенне», «Грані душі», «Будуємо храм», «Душевна розмова»,
«Духовна спадщина», «Особистості» та інші.
Заслуговують на увагу інтерв’ю з гостями нашого краю. Серед них – з
відомим публіцистом і дисидентом Євгеном Сверстюком, лауреатом
Національної премії ім. Т.Шевченка, співачкою, актрисою Наталією
Половинкою, працівниками наукового Центру театрального мистецтва ім.
Леся Курбаса: Заслуженим артистом України Олегом Драчем та актрисою
Галиною Стефановою, ректором Українського католицького університету
Борисом Гудзяком, видавцем Андрієм Парамоновим, письменниками і
книговидавцями братами Віталієм і Дмитром Капрановими тощо. Кожне з
цих інтерв’ю – це сповідь про наболіле, вболівання за душу українця,
приклади високої моральності та чеснот.

Постійними є публікації про роботу працівників культури з питань
духовності, моральності, автентичності, про творчі успіхи митців – творців
прекрасного.
Виступи у газеті священиків з нагоди великих свят дають змогу
читачам глибше пізнати християнське вчення, навчають людей жити в мирі з
ближніми, любити рідний край, Україну.
З початку року запроваджено сторінку «Молодіжний меридіан», яка
виховує в молоді дух впевненості, дух патріотизму, дух творчості.
Важливим елементом духовного відродження є також постійні
літературні сторінки, авторами яких є місцеві поети, письменники.
Багато друкується матеріалів на історичну тематику, які дають змогу
читачам зрозуміти творення держави Україна, пізнання в боротьбі за волю
героїв минулого.
За підсумками 2012 року в конкурсі «Писанкове Прикарпаття»
«Верховинські вісті» визнано кращим друкованим засобом масової
інформації в області. Завідуюча відділом національного і духовного
відродження редакції Людмила Зузяк в номінації «преса» стала лауреатом
обласної премії в галузі журналістики імені Богдана Бойка.
Все це свідчить про те, що висвітлення питань національного і
духовного відродження в контексті державотворення є й будуть основною
тематикою сторінок «Верховинських вістей»
Редактор газети
«Верховинські вісті»

Дмитро Кіращук

