
                                                                       

                                                                       Проект   
 

 
 

 У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

       Шосте демократичне скликання 

(дев»ятнадцята  сесія) 

 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

    

від ___________ 2013 року 

селище Верховина  

 

Про виконання рішення районної 

ради  від 26.07.2013  року «Про 

депутатський запит В. Ватаманюка» 

                                                                                                                                               

                                                       Районна рада 

 

вирішила: 

 

 

1.Інформацію начальника філії ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 

«Верховинський РЕМ» А. Мельника щодо  заміни електричних опор та 

ліній електромереж на високогірних ділянках населених пунктів 

Гринява-Каптарга-Грамотне-Пробійна-Стовпні , які за час експлуатації  - 

з 1973 року прийшли у непридатність, взяти до уваги   (додається). 

    

2. Рішення районної ради від 26.07.2013 року «Про депутатський запит   

   В.Ватаманюка» зняти з контролю. 

 

 

 

  Голова районної ради                          Ярослав Кікінчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Проект   
 

 
 

 У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

       Шосте демократичне скликання 

(дев»ятнадцята  сесія) 

 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

    

від __________ 2013 року 

селище Верховина  

 

Про виконання рішення районної 

ради  від 26.07.2013  року «Про 

депутатський запит О. Сваричевського» 

                                                                                                                                               

                                                       Районна рада 

 

вирішила: 

 

 

1.Інформацію Верховинського селищного голови Мицканюка В.М. щодо 

встановлення нічного  освітлення по вулиці Незалежності в селищі 

Верховина  взяти до уваги   (додається). 

    

2. Рішення районної ради від 26.07.2013 року «Про депутатський запит   

   О. Сваричевського» зняти з контролю. 

 

 

 

  Голова районної ради                          Ярослав Кікінчук 
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                                                У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(дев»ятнадцята сесія) 

                                                             

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 
   

  

від _____________ 2013 року 

     селище Верховина 

 

Про звіти депутатів районної 

ради перед виборцями 

 

 Згідно зі статтею 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до розпорядження голови районної ради від 08.02.2011 року 

№12 «Про організацію діяльності депутатів в адміністративно-

територіальних одиницях району», враховуючи фракційну структуризацію 

політичних сил, представлених в районній раді, районна рада 

 

вирішила: 

 

 1. Провести у ІУ кварталі 2013 року звіти депутатів районної ради 

перед виборцями у відповідних адміністративно-територіальних одиницях 

району. 

 Рекомендувати депутатам районної ради звіти про свою діяльність 

поєднати з проведенням Єдиних днів депутата в адміністративно-

територіальних одиницях району – третій четвер кожного місяця. 

 Взяти до уваги, що при проведенні звітів за ініціативою депутатів 

районної ради в адміністративно-територіальних одиницях району вони не 

пізніше, як за сім днів повідомляють виборців про час і місце проведення 

звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб. 

 2. Депутатам районної ради у тижневий термін після проведення звітів 

інформувати керівників депутатських фракцій та постійну мандатну 

комісію районної ради з питань депутатської діяльності та етики, захисту 

прав людини,  законності і правопорядку про результати обговорення 

звітів, зауваження та пропозиції, висловлені виборцями на адресу ради, за 

формою, що додається. 

 

 

 

 



3. Виконавчому апарату районної ради сприяти депутатам у проведенні 

ними звітів перед виборцями у визначені районною радою терміни, 

підготувати для них інформативні відомості про діяльність районної ради, 

її постійних комісій, про прийняті радою рішення, хід їх реалізації для 

практичного використання при проведенні звітів. 

 4. Селищному, сільським радам відповідно до вимог чинного 

законодавства сприяти депутатам районної ради в організації їх звітів 

перед  виборцями, висвітлювати звіти у засобах масової інформації. 

 5. Рекомендувати селищному, сільським радам для координації роботи 

органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань соціально-

економічного та культурного розвитку територій організовувати 

проведення звітів депутатів місцевих рад перед виборцями спільно із 

проведенням відповідних звітів депутатами районної ради. 

 6. Рішення районної ради опублікувати в засобах масової інформації. 

 7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  мандатну 

комісію районної ради з питань депутатської діяльності та етики, захисту 

прав людини, законності і правопорядку ( І.Сліпенчук ). 

 

 

 

 

 

 

 Голова районної ради                                                    Ярослав Кікінчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  

 
 

                                                                                                                 Проект                                                                           

              

 
 

                                                У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(дев»ятнадцята сесія) 

                                                             

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

від _____________ 2013 року 

селище Верховина 
  

Про надання дозволу на функціонування 

установ і  закладів   освіти   в   2013 - 2014  

навчальному році 

                

                 Відповідно до ст.53 Конституції України, законів України: “Про 

місцеве самоврядування в Україні”,  “Про освіту”, “Про загальну середню 

освіту”, “ Про дошкільну освіту”, постанов Кабінету Міністрів України: від 

14.06.2000 року № 964 „Про затвердження Положення про загальноосвітній 

навчальний заклад”(п.п.6;10) та від 12.04.2000 року № 646 “Про 

затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку”, рішення 

районної ради від 31.05.2013 року “Про очікувану мережу установ і закладів 

освіти району в 2013-2014 навчальному році”,  розпорядження голови 

районної державної адміністрації від 25.09.2013 року № 343 “Про дозвіл на 

функціонування установ і закладів освіти в 2013 - 2014 навчальному році”, 

розглянувши лист  районної державної адміністрації від 09.10.2013 року 

№487/01-12/28, враховуючи пропозиції постійних комісій районної ради: з 

питань освіти, дошкільного виховання, молоді і спорту та з питань бюджету і 

фінансів, районна рада 

                                                         вирішила: 

 

1. Надати дозвіл управлінню освіти, сім»ї, молоді та спорту районної 

державної адміністрації  на функціонування з 01 вересня  2013 року 

загальноосвітніх шкіл, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, 

груп продовженого дня, підготовчих груп для дітей п’ятирічного віку, 

пришкільних інтернатів в 2013-2014 навчальному році згідно з          

додатками  1- 6. 

 



2. Дозволити управлінню освіти, сім»ї, молоді та спорту районної 

державної адміністрації зберегти  кількість класів у школах,                     

класів-комплектів та діючі штати  (додаток 1). 

 

 

 

3. У зв’язку зі зміною контингенту учнів у загальноосвітніх школах в 

порівнянні з фактичною мережею  2012 - 2013 навчального року, 

зменшенням на 12 учнів, 4 класів, 2 класів - комплектів, вивільненням          

7,4 ставок педагогічних працівників погодити з 01 вересня 2013 року зміни в 

штатному розписі по школах на 2013-2014 навчальний рік: 

3.1. Скоротити посади: у Верховинській ЗОШ І-ІІІ ступенів 0,5 ставки 

постійного опалювача, Білоберізькій ЗОШ І-ІІІ ступенів – 2,5 ставки 

сезонного опалювача, Зеленській ЗОШ І-ІІІ ступенів – 0,5 ставки лаборанта, 

Красноїльській та Черемошнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів по 0,5 ставки 

керівника гуртка; Устеріківській ЗОШ І-ІІ ступенів – одну ставку завідувача 

господарства; Бережницькій, Білорічанській, Голошинській ЗОШ І ступеня 

по 0,5 ставки вихователя підготовчої групи для дітей 5-ти річного віку та в 

Голошинській ЗОШ І ступеня – 0,5 ставки кухаря. 

3.2.Продовжити поступову планову оптимізацію вечірньої школи, 

закрити з 01 вересня 2013 року Головівський та Замагорівський       

навчально - консультаційні пункти (додаток 2). 

3.3.Надати дозвіл на функціонування додаткової групи продовженого дня 

у Криворівнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів, в зв’язку з чим  ввести 0,5 ставки 

вихователя ГПД (додаток 1). 

3.4.Ввести у Білоберізькій ЗОШ І-ІІІ ступенів 0,7 ставки сторожа,           

0,5 ставки гардеробника, 4 ставки оператора, 2 ставки прибиральниці; в 

Пробійнівській ЗОШ І-ІІ ступенів 0,5 ставки керівника гуртка; в 

Голошинській ЗОШ І ступеня 0,25 ставки вихователя для супроводу дітей в 

шкільному автобусі. 

4.Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту районної державної 

адміністрації (В. Гуцуляк):  

- проводити фінансування навчальних закладів в межах кошторисних 

призначень; 

- розробити заходи з оптимізації  мережі навчальних закладів                    

на 2013 - 2014 навчальний рік; 

- сформувати станом на    15 червня  2014 року та подати на розгляд сесії 

районної ради очікувану мережу на наступний    2014 - 2015 навчальний рік. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію 

районної ради з питань освіти, дошкільного виховання, молоді і спорту 

(М.Федорчак). 
 

 

 

Голова районної ради                                                             Ярослав Кікінчук 

 
 

 



                                     

 

 

                                                                                       Додаток  1 

         до рішення районної ради 

     від _________________ 

 

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

загальноосвітніх навчальних закладів Верховинського району 

на 2013-2014 н.р. 

№ 

п/п 

Назва загальноосвітніх 

шкіл 

К-сть 

класів 

К-сть 

комп-

лектів 

К-

сть 

учнів 

К-сть 

ГПД 

К-сть 

ставок 

К-сть 

учнів 

у 

ГПД 
1. Верховинська ЗОШ І – ІІІ ст. 25 25 544 8 8 224 
2. Верховинська школа-інтернат 20 20 408 - - - 
3. Верховинський  ліцей 4 4 35 - - - 
4. Білоберізька ЗОШ І-ІІІ ст. 11 12 123 1 1 30 
5. В. Ясенівська ЗОШ  І-ІІІ ст. 17 18 193 2 2 50 
6. Гринявська ЗОШ І-ІІІ ст. 11 11 150 1 1 30 
7. Довгопільська ЗОШ І-ІІІ ст. 11 11 136 1 1 30 
8. Замагорівська ЗОШ І – ІІІ ст. 11 11 163 1 1 30 
9. Зеленська ЗОШ І-ІІІ ст. 13 14 143 1 1 23 

10. Ільцівська ЗОШ І-ІІІ ст. 11 11 154 1 1 30 
11. Красноїльська ЗОШ І-ІІІ ст. 15 15 281 3 3 88 
12. Кривопільська ЗОШ І – ІІІ ст. 11 12 166 2 1,5 60 
13. Криворівнянська ЗОШ І – ІІІ ст. 11 11 178 3 2,5 89 
14. Черемошнянська ЗОШ І –ІІІ ст. 15 15 223 1 1 30 
15. Бистрецька ЗОШ І – ІІ ст. 5 6 47 - - - 
16. Буковецька  ЗОШ І – ІІ ст. 9 9 89 1 1 30 
17. Великоходацька ЗОШ І – ІІ ст. 9 9 66 - - - 
18 Грамітнянська ЗОШ І – ІІ ст. 6 6 47 - - - 
19. Головівська ЗОШ І – ІІ ст. 11 11 127 1 0,5 30 
20. Красницька ЗОШ І – ІІ ст. 9 9 92 1 1 30 
21. Перехреснянська ЗОШ І – ІІ ст. 9 9 80 1 0,5 25 
22. Пробійнівська ЗОШ І–ІІ ст 6 6 48 - - - 
23. Стебнівська ЗОШ  –ІІ ст. 8 8 47 - - - 
24. Устеріківська ЗОШ І – ІІ ст. 8 8 78 1 1 30 
25. Барвінківська ЗОШ І ст. 1 2 13 - - - 
26. Бережницька ЗОШ І ст. 0 0 4 - - - 
27. Білорічанська ЗОШ І ст. 2 3 18 - - - 
28. Голошинська ЗОШ І ст. 1 2 13 - - - 
29. Синицька ЗОШ І ст. 0 1 7 - - - 
30. Чорнорічанська ЗОШ І ст. 2 2 25 - - - 
31. Явірницька  ЗОШ І ступеня 1 2 17 - - - 
32. Верховинський НВК 4 4 39 1 1 30 
33. Хороцівський НВК 3 3 23 1 0,5 19 
34. Яблуницький НВК 4 4 71 1 1 30 

 Всього: 284 294 3848 33 30,5 938 

 
Керуючий справами  

виконавчого апарату районної ради Василь Магнич 

 



 

 

                                                                               Додаток  2 

       до рішення районної ради 

  від________________ 

 

 

ФАКТИЧНА  МЕРЕЖА 

Верховинської вечірньої ЗОШ І-ІІІ ст. на 2013-2014 н. р. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради         Василь Магнич 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
                                                     

№ 

п/п 

Назва НКП К-

сть 

груп 

Кількість учнів по 

класах 

К-сть 

учнів 

 

В т.ч. 

к-сть 

учн. з 

індив. 

навч. 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

 12 

 

  

1. Верховинський 

НКП 

5 4 12 28 24 42 110 4   

/8 кл./ 

2. Буковецький НКП 3 - - 15 19 25 59 - 

3. Ільцівський НКП 3 - - 12 12 13 37 1 

4. Перехреснянський 

НКП 

3 - - 10 10 9 29 - 

 Разом: 14 4 12 65 65 89 235 1 

  

Всього учнів: 

 

                      235 

 



                                                                                                         Додаток  3 

                 до рішення районної ради 

                                                                                                          від __________________ 

 

 

 

     ФАКТИЧНА  МЕРЕЖА 
ПІДГОТОВЧИХ ГРУП 

при загальноосвітніх школах на 2013-2014 н. р. 

 

 

 

№ 

п/п 

Назва школи Кількість 

дітей 

Режим 

роботи 

Примітка 

1. Гринявська ЗОШ І-ІІІ ступенів 15 3 год.  

2. Зеленська ЗОШ І-ІІІ ступенів 9 3 год.  

3. Кривопільська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

7 3 год.  

4. Бистрецька ЗОШ І-ІІ ступенів 5 3 год.  

5. Буковецька ЗОШ І-ІІ ступенів 

/філія Черетів/ 

5 3 год.  

6. Великоходацька ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

11 3 год.  

7. Перехреснянська ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

6 3 год. До 

відкриття 

дитсадка у 

с.Перехресне 

8. Пробійнівська ЗОШ І-ІІ ступенів 5 3 год.  

9. Устеріківська ЗОШ І-ІІ ступенів 8 3 год.  

10. Явірницька ЗОШ І ступеня 5 3 год.  

  

                         Всього:                                          76               
 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради Василь Магнич 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

  
                       

 



                        

Додаток 4 

до рішення районної ради 

від _________________ 

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

дошкільних навчальних закладів освіти Верховинського району  

на 2013 – 2014 н. р. 
№ 

п/п 

Назва ДНЗ 

 

К-

ть 

гру

п 

В 

т.ч.я

сель

на 

В т.ч. 

груп 

для 

5-

річок 

Ін

ші 

Всь

ого 

діте

й 

В 

т.ч. 

в 

яс. 

гру

пі 

В 

т.ч. 

діте

й 5-

річо

к 

Інші Режим 

роботи 

(год) 
6 9 10.5 

1 Верховинський ДНЗ 

(ясла-садок) «Сонечко» 
7 1 2 4 160 25 55 80 - - 7 

2 Верховинський НВК 4 1 1 2 75 15 20 40 - - 4 

3 Білоберізький ДНЗ 

«Теремок» 
2 - - 2 29 -    7 22 - - 2 

4 Буковецький ДНЗ 

«Світлячок» 
1 - - 1 15 - 7 8 - - 1 

5 Верхньясенівський ДНЗ 

«Гуцулятко» 
2 - 1 1 48 - 25 23 - - 2 

6 Головівський ДНЗ 

«Ластівка» 
1 - - 1 24 - 16 8 - - 1 

7 Грамітнянський ДНЗ 

(ясла-садок) «Веселка» 

1 - - 1 18 7 4 7 - - 1 

8 Довгопільський ДНЗ  

«Струмок» 
2 - 1 1 33 - 11 22 - - 2 

9 Замагорівський ДНЗ 

 «Лісова казка» 
2 - 1 1 47 - 14 33 - - 2 

10 Ільцівський ДНЗ «Квітка 

Карпат» 
2 - 1 1 50 - 22 28 - - 2 

11 Красницьний ДНЗ 

«Смерічка» 
2 - 1 1 35 - 17 18 - 2 - 

12 Красноїлівський ДНЗ 

«Дударик» 
2 - 1 1 30 - 15 15 - - 2 

13 Криворівнянський ДНЗ 

 «Червона шапочка» 
2 - 1 1 38 - 18 20 - - 2 

14 Стебнівський ДНЗ 

«Гуцулочка» 
1 - - 1 16 - 6 10 - - 1 

15 Черемошнянський ДНЗ 

(ясла-садок) «Дзвіночок» 
3 1 1 1 40 14 10 16 - - 3 

16 Хороцівський НВК 1 - - 1 16 - 4 12 - - 1 

17 Яблуницький НВК 3 1 1 1 59 19 20 20 - - 3 

18 Перехреснянський ДНЗ 1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

20 

 

- 

 

5 

 

15 

 

- 

 

- 

 

1 

 

  Всього: 39 4 12 23 753 80 276 397 - 2 37 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                         Василь Магнич 
 



 

 
                                                                                Додаток  5 

                                                                                         до рішення районної ради 

                                                                                                    від ________________ 

 

                                    ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

пришкільних інтернатів в загальноосвітніх закладах району 

на 2012-2013 н. р. 

 

 

№ 

п/п 

Назва закладу Постійно 

чи 

сезонно 

К-сть учнів 

1. Верховинський  ліцей постійно 20 

2. В.Ясенівська ЗОШ І-ІІІ ступенів постійно 17 

3. Гринявська ЗОШ І-ІІІ ступенів постійно 33 

4. Замагорівська ЗОШ І – ІІІ ступенів сезонно 15 

5. Красноїльська ЗОШ І-ІІІ ступенів постійно 26 

6. Криворівнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів постійно 20 

7. Бистрецька ЗОШ І – ІІ ступенів постійно 17 

8. Буковецька ЗОШ І-ІІ ступенів постійно 25 

9. Головівська ЗОШ І – ІІ ступенів сезонно 26 

10. Перехреснянська ЗОШ І-ІІ ступенів сезонно 25 

11. Стебнівська ЗОШ І – ІІ ступенів сезонно 17 

  

Всього:        241 

 

 

 
 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради Василь Магнич 

 
 

  

 

                                                                           Додаток  6 

                                                                                                  до рішення районної ради 

                                                                                                  від ________________  

 

 
                                                  

 

                                    

 

 



 

     ФАКТИЧНА  МЕРЕЖА 

позашкільних навчальних закладів Верховинського району 

на 2013-2014 н. р. 

 

 

 

№ 

п/п 

Назва закладу К-сть ставок К-сть 

гуртків 

К-сть учнів 

1. Дитячо-юнацька 

спортивна школа 

23 47 458 

2. Центр дитячої та 

юнацької творчості 

38 99 1386 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради   Василь Магнич 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

  

 

 

 

 



 

Проект  

                                                

 

 від „___” жовтня 2013 р. 

 селище Верховина 

 

РІШЕННЯ 

 

Про надання дозволу на функціонування 

установ і закладів освіти в 2013-2014  

навчальному році 

                

                 Відповідно до ст.53 Конституції України, законів України: “Про 

місцеве самоврядування в Україні”,  “Про освіту”, “Про загальну середню 

освіту”, “ Про дошкільну освіту”, постанов Кабінету Міністрів України: від 

14.06.2000 року № 964 „Про затвердження Положення про загальноосвітній 

навчальний заклад”(п.п.6;10) та від 12.04.2000р. № 646 “Про затвердження 

інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку”, рішення районної ради 

від 31.05.2013 року “Про очікувану мережу установ і закладів освіти району в 

2013-2014 навчальному році”,  розпорядження голови районної державної 

адміністрації від 25.09.2013 року № 343 “Про дозвіл на функціонування 

установ і закладів освіти в 2013-2014 навчальному році”, розглянувши лист у 

райдержадміністрації від 09.10.2013 року №487/01-12/28, враховуючи 

пропозиції постійних комісій районної ради з питань освіти, дошкільного 

виховання, молоді і спорту та з питань бюджету і фінансів, районна рада 

                                                         вирішила: 

 

4. Надати дозвіл управлінню освіти, сім»ї, молоді та спорту районної 

державної адміністрації на функціонування з 01 вересня 2013 року 

загальноосвітніх шкіл, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, 

груп продовженого дня, підготовчих груп для дітей п’ятирічного віку, 

пришкільних інтернатів в 2013-2014 навчальному році згідно з          

додатками  1- 6. 

5. Дозволити управлінню освіти, сім»ї, молоді та спорту районної 

державної адміністрації зберегти кількість класів у школах, класи-комплекти 

та діючі штати відповідно до статті 14 п.2 Закону України «Про загальну 

середню освіту» (додаток 1). 

6. У зв’язку зі зміною контингенту учнів у загальноосвітніх школах в 

порівнянні з фактичною мережею  2013-2014 навчального року, зменшенням 

на 12 учнів, 4 класів, 2 класів-комплектів, вивільнення 7,4 ставок 

педагогічних працівників погодити з 01 вересня 2013 року зміни в штатному 

розписі по школах на 2013-2014 навчальний рік: 

3.1. Скоротити посади у Верховинській ЗОШ І-ІІІ ступенів 0,5 ставки 

постійного опалювача, Білоберізькій ЗОШ І-ІІІ ступенів – 2,5 ставки 

сезонного опалювача, Зеленській ЗОШ І-ІІІ ступенів – 0,5 ставки лаборанта, 

Красноїльській та Черемошнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів по 0,5 ставки 

керівника гуртка; Устеріківській ЗОШ І-ІІ ступенів – одну ставку завідувача 



господарства; Бережницькій, Білорічанській, Голошинській ЗОШ І ступеня 

по 0,5 ставки підготовчої групи для дітей 5-ти річного віку та в 

Голошинській ЗОШ І ступеня – 0,5 ставки кухаря. 

3.2. Продовжити поступову планову оптимізацію вечірньої школи, 

закрити з 01 вересня 2013 року Головівський та Замагорівський навчально-

консультаційні пункти (додаток 2). 

3.3. Надати дозвіл на функціонування додаткової групи продовженого 

дня у Криворівнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів (додаток 1), в зв’язку з чим  

ввести 0,5 ставки вихователя ГПД. 

3.4. Ввести у Білоберізькій ЗОШ І-ІІІ ступенів 0,7 ставки сторожа,           

0,5 ставки гардеробника, 4 ставки оператора, 2 ставки прибиральниці; в 

Пробійнівській ЗОШ І-ІІ ступенів 0,5 ставки керівника гуртка; в 

Голошинській ЗОШ І ступеня 0,25 ставки вихователя для супроводу дітей в 

шкільному автобусі. 

4. Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту районної державної 

адміністрації  фінансування навчальних закладів проводити в межах 

кошторисних призначень. 

5. Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту районної державної 

адміністрації  розробити заходи з оптимізації  мережі навчальних закладів на 

2013-2014 навчальний рік, сформувати станом на 15 червня  2014 року та 

подати на розгляд сесії районної ради очікувану мережу на наступний      

2014-2015 навчальний рік. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію 

районної ради з питань освіти та дошкільного виховання, молоді і спорту 

/М.Федорчак/. 
 

 

 

 

 

Голова районної ради                                               Ярослав Кікінчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Довідка  

 про підсумки виконання програми соціально-економічного та 

культурного розвитку району за 9 місяців  2013 року  

 

Промисловість          

            Протягом 9 місяців 2013 року основне  коло  промислових  

підприємств району представляли  10  підприємств, з  яких  8 займалися  

деревообробкою,  1- виготовленням  карпатських  чаїв  та  Верховинський  

РЕМ.  Підприємствами  деревообробної  галузі  виготовлено 6 тис. м. куб. 

пиломатеріалів. ТзОВ «Верховинка»   освоїло  виробництво  нового  виду  

продукції :  гуцульські   фіточаї,  які  мають  лікувально – профілактичну,  

загальнозміцнюючу  та  імунностимулюючу  дію, є високовітамінними: 

«Писаний камінь», «Чорногора», «Горгани», а також  пакетований  

гуцульський  фіточай «Говерла». Реалізовано  інноваційної  продукції  на 

75,8 тис. грн. 

         Обсяг  реалізації  промислової  продукції   за  січень – вересень                   

2013 року  склав  4965,1  тис. грн., що  в  розрахунку  на  одну  особу  

населення  складає  165,5  грн. Найбільша  частка  в  загальному  обсязі  

належить  СП «Крона» -38,2 відсотки , районному  лісгоспу – 28,8  відсотки,                         

ДП «Гринявське  лісове  господарство» - 21,0 відсотки. В структурі  

реалізованої  продукції  за  промисловими групами 97,9 відсотки становили  

товари  проміжного  споживання (деревообробка) , 1,9 відсотки- споживчі  

товари  короткострокового  використання (хліб,чаї), 0,2 відсотки- 

інвестиційні  товари (РЕМ). Збільшили обсяги  реалізації  порівняно  з  

відповідним  періодом  минулого  року  ДП «Гринявське  лісове  

господарство», ТзОВ «Парус» та ТзОВ «Верховинка». Іншим  підприємствам  

не  вдалося  забезпечити  обсяги  реалізації  на  рівні  відповідного  періоду  

минулого  року.  За 9 місяців 2013 року  від  промислових  підприємств  до  

зведеного  бюджету  району поступило  платежів  на  суму 2199,4 тис. грн.,  в  

тому  числі  до  місцевого – 1806,0 тис. грн. Середньомісячна  заробітна  

плата  одного працюючого  склала  1958 грн., в  еквіваленті  повної  

зайнятості -  2257 грн. 

                                                Сільське господарство 

 

 Станом на 01 жовтня 2013 року до аграрного комплексу району 

входить: ТзОВ „Водограй”, КСП „Заготівельник”, Білоберіський 

багатофункціональний обслуговуючий кооператив, сільськогосподарський 

обслуговуючий кооператив „Верховинський”, 51 фермерське господарство. 

Протягом 9 місяців 2013 року чисельність поголів’я основних видів 

сільськогосподарських тварин не змінилася і становила 19,4 тисяч голів ВРХ, 

9,4 тисячі корів, 9,4 тисячі свиней, 3,1 тисячі голів овець та 1 тисяча голів 

коней. 



За 9 місяців 2013 року в районі проведено зустрічі, створено ініціативні 

групи по організації двох кооперативів у селах Бережниця та Ільці. Ведеться 

робота щодо налагодження діяльності зареєстрованих кооперативних 

об’єднань в напрямку забезпечення сприятливих умов для заготівлі та 

реалізації надлишків тваринницької продукції. Питання розвитку 

кооперативного руху заслухано на колегії районної державної адміністрації. 

Проведено три семінари з питань розвитку тваринництва, проведення 

земельної реформи.  

     Проводиться необхідна робота щодо налагодження роботи 

молокопереробного цеху в селі Кривопілля, створенню пунктів з заготівлі 

молока. 

Організовано участь делегації району в роботі виставки – ярмарки 

„Агро-2013”. 

 Забезпечено участь товаровиробників району в проведенні Великодніх 

ярмарок та ярмарки «Золота осінь» в місті Івано-Франківську та щотижневих 

ярмаркових заходів в селищі Верховина. Продукція двох фермерських 

господарств була представлена на виставці «Барвиста Україна» в місті Києві. 

Проведено необхідну роботу щодо раціонального використання 

полонин. 

Спільно з іншими управліннями та відділами райдержадміністрації 

проведено свято „Полонинське літо-2013”. Реалізацію тваринницької 

продукції проводили 19 господарів району та ряд господарів з інших регіонів 

області та України. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 342 

господарствам району нараховано 3035 тисяч гривень державної дотації за 

утримання молодняку великої рогатої худоби від 3 до 15 місяців та 803,8 

тисячі гривень дотації за проданий молодняк підвищених вагових кондицій. 

Господарствами населення закуплено дві установки індивідуального доїння 

корів. Матеріали подані до облдержадміністрації для відшкодування вартості 

закуплених апаратів з державного бюджету.  

Розпочато реалізацію спільного з об’єднанням кооперативів 

«Прикарпатські кооперативи» інвестиційного проекту відновлення роботи 

заводу мінеральних вод «Буркут» в напрямку створення бази для переробки 

молочної продукції, дикоростучих ягід та грибів, виготовлення 

безалкогольних напоїв, розливу столової води. 

                                                           

                                       Туристична діяльність 

 

         Туристична галузь Верховинщини є стратегічним напрямком розвитку 

району, важливим чинником динамічного збільшення надходжень до 

бюджету, істотно позитивного впливу на стан справ у багатьох галузях 

економіки. Туризм на Верховинщині сприяє підвищенню зайнятості 

населення, розвитку ринкових відносин. Об’єктивно район має всі 

передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та міжнародного 

(в’їзного) туризму. 

          Виходячи з наявності загальновизнаних можливостей для розвитку 

туризму, зумовлених унікальними природними, історико-культурними, 



етнографічними особливостями, в районі розвивається розмаїття різних видів 

туризму, серед яких пріоритетними є гірський, пішохідний, водний, 

оздоровчий, сільський - зелений, культурно-пізнавальний, екскурсійний. 

         За 9 місяців 2013 року туристичними послугами скористалося понад 

12000 туристів, з них 1655 чоловік оздоровилося в ДЗСТ ЛОК «Верховина». 

       05 лютого 2013 року в районі прийнята Програма розвитку туризму на 

2013-2020 роки, мета програми полягає у впровадженні ефективної 

регіональної політики у сфері інвестиційного клімату для забезпечення 

надходжень інвестицій в економіку регіону та прискореного економічного 

зростання, на 2013 рік виділено 35 000 гривень. На виконання нової програми 

протягом 9 місяців використано: 5 000 грн. для виготовлення рекламної 

продукції, а саме - настінні календарі, 5000 грн. на рекламну кампанію 

туристичного потенціалу району під час проведення свята "Полонинське 

літо-2013", 5000 грн. для видання тематичних випусків історико-

краєзнавчого характеру. 

         08.04.2013 року відбулося засідання круглого столу з суб’єктами 

туристичної діяльності щодо обговорення і розробки узгоджених пропозицій 

до проекту концепції Державної цільової програми розвитку туризму та 

курортів України до 2022 року. 

         На даний час цікавою й абсолютно новою справою, яка буде мати 

велике пізнавальне значення для вітчизняних і закордонних туристів, є 

розроблення спільно з відділенням «Філія Гуцульщина» проекту маршруту 

«Слідами кінофільму «Тіні забутих предків» з нагоди 50-річного ювілею з 

часу виходу кінострічки на екрани та 90-ліття від Дня народження режисера 

фільму Сергія Параджанова. 

         В районі ведеться робота з підготовки професійних кадрів в галузі 

туризму на базі Верховинського коледжу туризму і готельного господарства, 

а також кадрів з активних видів туризму (на базі філії обласного Центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді), які будуть затребувані як фахівці 

туристичного супроводу. 

         За 9 місяців поточного року підприємці які займаються туризмом, 

сплатили до районного бюджету 42 800 гривень. Всього зареєстровано 94 

підприємці.  

                                  Торгівельна діяльність 

 

Протягом ІІІ кварталу 2013 року введено в експлуатацію 6 нових 

магазинів в селищі Верховина: (чотири по вул. Франка 6а «Посуд», «Дитячий 

одяг», «Підлітковий одяг для дівчат», «Техноленд»), а також «Зоомагазин», 

«Спорт» та  салон «Наш стиль» по наданню перукарських послуг. 

Робочою групою у серпні  проведено інвентаризацію працюючих 

ринків. 

    26.09.2013 року на черговій колегії було розглянуто питання 

наповнення споживчого ринку району товарами місцевих виробників. 

9.10.2013 року у заступника голови райдержадміністрації проведена  

розширена нарада  за участю спеціалістів управлінь економічного розвитку 

та торгівлі і агропромислового розвитку, селищного голови та  голів 

Верхньоясенівської, Ільцівської, Красноїльської та Яблуницької сільських 



рад, на якій було підведено підсумки роботи по налагодженню на територіях 

їх сільських рад  торгівлі сільськогосподарською продукцією і розроблено 

план подальших дій  для співпраці у даному напрямку. 

На виконкомі Верховинської селищної ради для бажаючих  реалізувати 

сільськогосподарську продукцію, вирощену у власному господарстві, 

погоджені земельні ділянки для встановлення 2 МАФів при в’їзді до 

сільськогосподарського ринку та на вулицю Жаб’євський потік. 

Заплановано створити  протягом 2013-2015 років новий кооператив по 

виробництву сільськогосподарської продукції та надавати посилену 

допомогу уже працюючим кооперативам. Рекомендовано керівникам 

дошкільних установ, при закупівлі продуктів харчування надавати  перевагу 

продукції місцевих виробників. 

На території с. Черемошна   розпочато будівництво і вже  зведено 

каркас для павільйону площею 18 кв. м для торгівлі сільськогосподарською 

продукцією від виробника. На території ринку «Верховинський» щоденно  

здійснюють продаж сільськогосподарської продукції 15-18 підприємців, 

близько 15 приїжджих, що реалізують городину та садовину з присадибних 

ділянок. В суботу та четвер кількість продавців вищезгаданою продукцією на 

сільськогосподарському ринку  та прилеглій  до нього території коливається 

від 25 до 40 ( основна  маса реалізує власноруч вирощені овочі та фрукти).  

 

Підприємництво 

 Станом на 01.10.2013 року загальна кількість  суб’єктів 

підприємницької діяльності в районі налічує 1475 осіб, а саме:  406 -  

юридичних осіб та 1067 -  фізичних – осіб.  

З початку року суб’єктами підприємницької діяльності сплачено 

податків до бюджетів всіх рівнів на суму 5981,9 тис. грн., в тому числі 

юридичними особами – 3987,8тис. грн., та фізичними особами – 

підприємцями сплачено – 1994,1 тис. грн. 

Рішенням районної ради від 05 лютого 2013 року  прийнято «Програму 

розвитку  малого та середнього підприємництва в Верховинському районі на 

2013-2014 роки», планом заходів якої на 2013 рік передбачено 140 тисяч 

гривень для надання безвідсоткових кредитів.  

При райдержадміністрації діє  координаційна рада з питань розвитку 

підприємництва, 50 відсотків чисельного складу якої є представники 

підприємницького середовища району, засідання ради проводяться 

щоквартально.  

З метою підтримки розвитку підприємництва в районі на чергових  

засіданнях Координаційної ради з питань розвитку підприємництва  

визначено 5 переможців на кращі бізнес-проекти та надано їм 

короткотермінові безвідсоткові кредити на суму 140 тис. грн. 

Для створення  сприятливих умов розвитку підприємництва, 

спрощення та прискорення проходження дозвільних процедур при 

райдержадміністрації працює дозвільний центр. Також діє Верховинський 

бізнес - центр, яким станом на 01.07.2013 р. прийнято участь в 3 семінарах та 

надано 6 послуг з розробки бізнес-планів.  

 



 

 

 

Будівництво 
№ 

п/п 

Назва об’єкту Короткий опис примітка 

1 Криворівнянська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Поточний ремонт системи опалення та заміна 2 котлів на 

суму 129 тис. грн. (районний бюджет). 

Проведено (упр. 

освіти РДА) 

2 Пробійнівська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

Поточний ремонт системи опалення на суму 16 700 

грн.(районний бюджет). 

Проведено (упр. 

освіти РДА) 

3 ДНЗ «Сонечко» 

с.м.т. Верховина 

Заміна вікон на енергозберігаючі в приміщенні садочка 

на суму 65 610 грн. (бюдж. розвитку селища). 

Проведено 

Верховинська 

селищна рада. 

4 Будинок культури 

с. Красник 

Проведено заміну вікон та дверей на енергозберігаючі на 

суму 40 861 грн. Кошти бюджету розвитку с. Красник. 

Виконано 

Красницька 

сільська рада. 

5 вул. селища 

Верховина  

Капітального ремонту та реконструкцію вуличного 

освітлення на суму 54 459 грн.(бюдж. розвитку селища). 

Проводиться  

6 Селище Верховина Замінено 70 метрів водопровідної мережі по вул. 

Данищука. 

Проведено 

водопровідно-

каналізаційним 

підприємством. 

7 Управління освіти, 

молоді та спорту 

райдержадміністра

ції 

Закуплено меблі для 2-х груп у Верховинському НВК за 

кошти місцевого бюджету в сумі 12 тис. грн. 

Виконано 

8 Філія 

Верховинський 

ДЕД  

Проводилось зимове та експлуатаційне утримання доріг 

району. 

Виконано 

9 Філія 

«Верховинський 

РЕМ» 

Проведено частково реконструкцію ІІІ черги ПЛ-04 Квт 

по вул. Грушевського протяжністю 6 км. в селищі 

Верховина 

Виконано 

10 Філія 

«Верховинський 

РЕМ» 

Виконано капітальний ремонт ПЛ-10 кВт приєднання 

Красноїлля  протяжністю 2 км. 

Виконано 

11 Електрозв’язок Встановлено 18 нових установок та підключено 16 

абонентів до мережі Інтернету. 

Виконано 

12 Електрозв’язок Проведено ремонт лінії зв’язку на міській та сільській 

мережах телекомунікаційних послуг. 

Виконано 

13 Пробійнівська ГЄС 

№2 (друга черга 

будівництва) в 

с.Пробійнівка 

Кошторисна вартість 4387,499, потужністю  

182,4 кВт 

 

Виконано 

14 Відкриття 

підвісного моста 

через р. Білий 

Черемош в селі 

Довгопілля 

Вартість 18 тис. грн., з них 10 тис. грн. – Путильська 

районна державна адміністрація та Путивльська районна 

рада та 8 тис. грн. – спонсорська допомога голови 

обласної організації партії «Регіони»Чуднова В.М. 

Виконано  

15 Відкриття 

реконструйованого 

родильного залу 

центральної 

районної лікарні. 

Вартість ремонту 40 тис. грн. (кошти спонсорів) та 43 

тис. грн. (районний бюджет) 

Виконано  



16 Автобусна зупинка 

на пр. Гук в селі 

Пробійнівка 

Влаштовано за кошти ПП Миронюка В.В. Виконано  

17 Автомобільна 

дорога на вул.              

А. Скульського 

Протяжність 700 на суму 38,894 тис. грн. субвенція з 

державного бюджету 

Виконано  

18 Автомобільна 

дорога 

комунальної 

форми власності  с. 

Довгопілля 

26 тис. грн. – кошти сільської ради Виконано  

19 Капітальний 

ремонт 

приміщення 

Ільцівської 

сільської ради 

Використано 12,619 тис. грн. – кошти бюджету розвитку 

села 

Проводиться  

20 Гідрохімічна 

очистка 

опалювальної 

системи 

Верховинської 

поліклініки 

Власними силами Виконано  

21 Перекриття даху 

Перехресненської 

ЗОШ І-ІІ ст.. 

Перекриття даху Перехреснянської ЗОШ І-ІІ ст.., 120 

тис. грн. – кошти районного бюджету 

Виконано  

22 Управління освіти, 

молоді та спорту 

райдержадміністра

ції 

Влаштування внутрішніх санвузлів в пришкільному 

інтернаті Гринявської ЗОШ І-ІІІ ст., 96 тис. грн.. - кошти 

районного бюджету 

Виконано  

23 Управління освіти, 

молоді та спорту 

райдержадміністра

ції 

Влаштування санвузла в Голівській ЗОШ І-ІІ ст., 50 тис. 

грн. – кошти районного бюджету 

Виконано  

24 Відділ культури та 

мистецтв 

райдержадміністра

ції 

Заміна електропроводки в дитячій школі мистецтв на 

суму 18 тис. грн. кошти районного бюджету.  

Виконано 

25 Центральна 

районна лікарня 

Завершено ремонт Устеріківського ФАПу на суму 6,400 

тис. грн. кошти районного бюджету. Всього витрачено 

30 тис. грн.   

Виконано 

 

 

26 Управління освіти, 

молоді та спорту 

райдержадміністра

ції 

Розпочаті роботи  щодо здійснення капітального 

ремонту у Красноїльському ДНЗ «Дударик». Потреба 

для завершення робіт в сумі 180 тис. грн.  

Ведуться 

роботи 

27 Управління освіти, 

молоді та спорту 

райдержадміністра

ції 

Проводиться капітальний ремонт приміщення для 

відкриття навчального закладу в селі Зелене. 

Ведуться 

роботи 

28 Управління освіти, 

молоді та спорту 

райдержадміністра

ції 

Розпочато капітальний ремонт опалювальної системи в 

Зеленській ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Ведуться 

роботи 



29 Управління освіти, 

молоді та спорту 

райдержадміністра

ції 

Продовжуються роботи по влаштуванню внутрішніх 

санвузлів у Довгопільській, Кривопільській, 

Замагорівській, Гринявській ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Бистрецькій, Стебнівській, Устеріківській ЗОШ І-ІІ 

ступенів, однак є необхідність у фінансуванні для 

завершення розпочатих робіт.  

Ведуться 

роботи 

30 Селищна рада Проведено закупівлю меблів для 2-х груп у 

Верховинському НВК за кошти місцевого бюджету  на 

суму 12 тис. грн.  

Виконано 

31  Управління освіти, 

молоді та спорту 

райдержадміністра

ції 

Проведено влаштування внутрішнього туалету в 

Перехреснянській ЗОШ І-ІІ ступенів. 

Виконано 

32 Управління освіти, 

молоді та спорту 

райдержадміністра

ції 

Проведено влаштування внутрішнього туалету в 

Голівській ЗОШ І-ІІ ступенів. 

Виконано 

33 Управління освіти, 

молоді та спорту 

райдержадміністра

ції 

Проведено влаштування внутрішнього туалету в 

Зеленській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

  

Виконано 

34  Управління освіти, 

молоді та спорту 

райдержадміністра

ції 

Відкриття Білоберізької ЗОШ І-ІІІ ст. Виконано 

 

Освіта 

 Відповідно до Конституції України, вимог законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та інших 

нормативно-правових документів в районі функціонує мережа закладів 

освіти на 2012-2013 навчальний рік .: 

- 34 денні загальноосвітні школи втому числі  ліцей, школа-інтернат, три 

навчально-виховні комплекси із загальною кількістю учнів 3848; 

- вечірня школа – 235 учнів; 

- 2 позашкільні заклади (дитячо-юнацька спортивна школа, 

Верховинський Будинок школяра), в яких займаються у вільний від уроків 

час 1844 дітей; 

- 18 дошкільних закладів (дитсадки та три навчально-виховні 

комплекси), в яких виховуються та здобувають дошкільну освіту 753 дітей.  

          Для підготовки до школи дітей п’ятирічного віку в населених пунктах, 

де відсутні ДНЗ, діють 10 підготовчих груп при школах, де займаються  76 

дітей. 

Для дітей, які  проживають на віддалених високогірних присілках 

функціонують пришкільні інтернати при 11 школах в тому числі з постійним 

перебуванням 7, з сезонним – 4, в яких проживають 241 учень. 

Для учнів і педагогічних працівників, які проживають більше 3-х 

кілометрів від закладу освіти організовано підвезення 16 шкільними 

автобусами, на даний час потребують підвезення  1061 учнів (підвозиться  

919), 126 вчителів (підвозиться 126). Відсоток підвезення учасників 

навчально-виховного процесу складає 94 відсотки. 



Для 19 дітей, які потребують корекції фізичного розвитку організовано  

індивідуальне навчання вдома.  

Отже, в районі створені всі умови для здобуття якісної освіти кожної 

дитини, незалежно від місця проживання. 

Під постійним контролем подальше здобуття повної середньої освіти 

випускниками 9-х класів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. З 6-ти випускників (дітей-сиріт) 9-го класу 4 учні 

продовжують навчання у загальноосвітніх закладах району, 2 учні – у 

навчальних закладах  І-ІІ рівнів акредитації, а  випускник (дитина-сирота)           

11-го класу  продовжує навчання у вищому навчальному закладі.  

За 9 місяців 2013 року 7 учням-сиротам виплачено допомогу по 

досягненню ним 18-ти річного віку в розмірі 1810 гривень на особу. Загальна 

сума виплат складає 12670 грн. 

В школах району організовано безоплатне харчування, зокрема: 1601 

учень 1-4-х класів харчується з розрахунку 8 грн. на одну дитину 100 

відсотків; 

888 учнів 5-11-х класів із малозабезпечених сімей згідно поданих 

документів з розрахунку 8 грн. на одну дитину (забезпечено 100 відсотків від 

потреби). 

Діти пільгових категорій (43 сироти та позбавлені батьківської опіки) 

харчуються з розрахунку 16 грн. на одну дитину в робочі дні, а також у 

пришкільних інтернатах - 240 дітей. Середня вартість обіду складає 11 грн. 

на одну дитину в робочі дні. 

Впродовж 9 місяців на харчування дітей в школах району використано 

кошти з районного бюджету в сумі 1 млн.220 тис.65 грн. 

За 9 місяців 2013 року в галузі освіти виконано такі роботи: 

       Дошкільні навчальні заклади: 

     - відкрито дитсадок у с. Перехресне; 

- закуплено меблі для 2-х груп  у Верховинському НВК за кошти 

місцевого бюджету (12 тис.грн.); 

    - відновлені роботи щодо здійснення капітального ремонту у 

Красноїльському ДНЗ «Дударик» (потреба 180 тис.грн.); 
- продовжується будівництво типового приміщення (40 місць) діючого 

Верхньоясенівського ДНЗ; 

    - проводиться капітальний ремонт приміщення для відкриття дошкільного 

навчального закладу в селі Зелене. 

 

 Загальноосвітні навчальні заклади: 

 

- проведено реконструкцію та відкрито футбольне поле у Замагорівській 

ЗОШ  І-ІІІ ступенів; 

- замінено вікна на металопластикові у Головівській ЗОШ І-ІІ ступенів; 

- облаштовано внутрішні санвузли у Перехресненській, Головівській 

ЗОШ І-ІІ ступенів та Зеленській ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

-  завершуються роботи по  облаштуванню внутрішніх санвузлів у 

Кривопільській ЗОШ І-ІІІ ступенів та Устеріківській ЗОШ І-ІІ ступенів, 

а також продовжуються роботи в Стебнівську ЗОШІ-ІІ ступенів. 



 

 

 

 

 

 

Охорона здоров’я 

В нашому районі основною ланкою, яка забезпечує розвиток медичної 

допомоги, є центральна районна лікарня, в склад якої входять дві дільничні 

лікарні, дві лікарські амбулаторії та 38 ФАПів.  

На даний час в районі функціонує 159 стаціонарних ліжок, при 

центральній районній лікарні -139 ліжок, в Яблуницькій дільничній лікарні -

10 ліжок, в Білоберезькій   дільничній лікарні -10 ліжок, де лікуються хворі 

стаціонарно, крім цього функціонують ще денні стаціонари у Красноїльській 

сільській лікарській амбулаторії загальної практики сімейної медицини  - 5 

ліжок, у Зеленській сільській лікарській амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини – 5 ліжок та Яблуницькій  дільничній лікарні – 10 ліжок, 

Білоберезькій дільничній лікарні  – 5 ліжок, при поліклініці Верховинської  

центральної районної лікарні – 15 ліжок.  

Всього населення по району, яке обслуговується медичними закладами 

налічується 30040 осіб, з них дорослого населення 22787,  дітей до 18 років – 

7253, сільського населення – 24317. 

План по виконанню ліжкоднів по району виконано на 93,3 відсотки по  

центральній районній лікарні – 92,5 відсотки , Білоберезькій дільничній 

лікарні – 74,6 відсотки, Яблуницькій дільничній лікарні – 122,2відсотка. В 

стаціонарах району було проліковано за 9 місяців 2013 року 3999 осіб, а у  

денних стаціонарах - 1290 осіб. Амбулаторно абсолютне число відвідувань 

становить 179072 звернення, проти 174926 в минулому році. 

До спеціалістів районної поліклініки абсолютне число відвідувань 

становить 137356, проти 130955 в минулому році. 

В Зеленську сільську лікарську амбулаторію загальної практики 

сімейної медицини було  звернень 3112, проти 2371 в минулому році.  

В Білоберезьку дільничну лікарню  зареєстровано всього звернень 3451, 

проти 5379 в минулому році.   

В Яблуницьку дільничну лікарню всього було звернень 12463, проти 

12715 в минулому році.  

В Красноїльській сільській лікарській амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини зареєстровано 8057 звернень проти 8511 в минулому році.  

За 9 місяців 2013 року обслужено по району  11266 викликів, а в 

минулому  році - 12375 викликів. 

За 9 місяців 2013 року народилось 412 немовлят проти 428 за минулий 

рік. Показник народжуваності становить 13,7 (на 1 тис. нас.) проти 14,3 в 

минулому році. Померло  протягом 9 місяців 2013 року  260 осіб проти 267 за 

9 місяців 2012 року. Смертність населення становить 8,6  (на 1 тис. 

населення)  проти 9,0 в минулому році. За 9 місяців 2013 року померло 5 

дітей до 1 року. Малюкова  смертність за 9 місяців 2013 р. становить 12,0 



проміле, а  в минулому році за цей же період малюкової смертності 

становить 7,0. Природний приріст населення  становить  +5,1. 

 

 

 

Онкологічна служба 

 Всього на обліку онкохворих знаходиться 363 чол., з них 5 дітей, 2 

підлітки. 

За 9 місяців 2013 року виявлено 30 хворих (4 шийки матки, 1 сечового 

міхура, 2 шлунку, 1 підшлункової залози, 1 гайморової пазухи, 4 шкіри, 1 

пухлина заочеревени, 1 язика, 4 гортано - глотки, 1 печінки, 2 легень,                          

3 прямої кишки, 2 молочної залози, 1 мозку, 1 лейкома). З візуальних 12, 

запущених 2 ( грудна залоза). 

За 9 місяців 2013 року виявлено 28 хворих  (4 раки шлунку, 1 рак шкіри, 

2 метастатичні раки печінки, 1 сечового міхура, 2 легень, 1 лімфома шлунку, 

1 лімфогрануломатоз, 2 раки грудної залози, 1 статевого члена).  

Запущених форм – 11 проти 15 в минулому році. Померло за 9 місяців 

2013 року  25 онкохворих проти 31 в минулому році. 

 

Інфекційна служба 

На обліку на 01.10.2013 року знаходиться  ВІЛ - інфікованих 17 чол., з 

них 1 дитина. За 9 місяців 2013 року вперше виявлено з хворих, померло –3, 

вибуло -2.  

Фтизіатрична служба 

На обліку станом на 01.10.2013 року знаходиться 16 хворих на 

туберкульоз проти 20 в минулому році. За 9 місяців 2013 року вперше взято 

на облік 12 хворих на туберкульоз проти 13 хворих в минулому році.  

План по заготівлі донорської крові  за 9 місяців 2013 року виконано на  

76,2 % проти  61,9 % в минулому році. 

За 9 місяців 2013 року поступило бюджетних коштів на загальну суму 

17706,3  тис. грн. або 589,0 грн. на одного жителя району. На заробітну плату 

на рік заплановано 13701,2 тис.грн., а було профінансовано за 9 місяців 2013 

р. – 11950,3 тис. грн. Для надання медичної допомоги населенню району за            

9 місяців 2013 року  на  медикаменти використано 222,6  тис. грн., що на 

одного хворого становить 6,22 грн.,   в тому числі: 

1.Програма цукровий і нецукровий діабет заплановано на  2013 рік-                

16 000 грн., використано за 9 місяців 2013 року  – 10764 грн. 

2. На Програму і централізовані заходи боротьби з туберкульозом  

заплановано на 2013 рік 12 000грн., використано за 9 місяців 2013 року - 3967 

грн. 

3.На Програму боротьби з СНІДом на 2013 рік заплановано – 8000 грн., 

за 9 місяців 2013 року  використано – 3978. 

4.На Програму боротьби з онкозахворюваннями на 2013 рік заплановано 

10000 грн., за 9 місяців 2013 року використано – 5060 грн. 

На харчування хворих  з районного бюджету використано  – 107,8 тис.  

грн., що на одного стаціонарного хворого становить 5,58 грн. 



Всього працівниками ШМД протягом 9 місяців 2013 року було 

обслужено 6438 викликів, з них раптові захворювання - 5244, травми – 816 і 

до хронічних хворих зроблено 107 виїздів, що становить 1,7 % від загальної 

кількості викликів.  

 

 

Проблемні питання охорони здоровяۥ 

1. Придбання нового санітарного транспорту для Зеленської АЗПСМ, 

Білоберезької дільничної лікарні. 

2. Придбання біохімічних аналізаторів для лабораторії та мікроскопи, 

фотоелектроколориметри, центрифуги, сухожарові шафи. 

3. Придбання комп’ютерної техніки для ЦРЛ. 

4. Поновлення фізіотерапевтичної апаратури. 

5. Недостатність лікарських кадрів (фтизіатр, психіатр). 

6. Реконструкція третього поверху районної поліклініки для 

використання даного приміщення як додаткові кабінети для призовників та 

окремих спеціалістів. 

7. Проведення ремонтних робіт ФАПів. 

 

Культура 

      Відділом культури і мистецтв районної державної адміністрації 

проводилась  відповідна культурно-мистецька робота щодо забезпечення 

виконання Програми розвитку культури Верховинського району на 2012 – 

2016 роки. Дана Програма затверджена рішенням сесії Верховинської 

районної ради у березні  2013 року. Мета програми – розвиток культури 

Верховинського району та зміцнення її матеріально – технічної бази. 

      Протягом дев’яти місяців поточного  року  організовано і проведено ряд 

культурно-мистецьких заходів, а саме: 

- диско-вечір «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 ; 

- святкові концерти з нагоди відзначення 199-ї річниці від дня 

народження Т.Г.Шевченка  «Шевченкова доля – то правда свята» 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 сіл Красник, Криворівня  та селища 

Верховина. 

          Проведено  проводи  юнаків  до лав Збройних Сил  України, тематична 

година «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 ; 

- ІІІ районний  фестиваль-конкурс  української  пісні «Музика весни»; 

- Гуцульське народне  дійство «Полонинське літо-2013» ; 

- святковий  концерт з нагоди професійного  свята   медичних 

працівників; 

- святковий концерт  до Дня Незалежності України;  

- година пам’яті «Схиляю в жалобі чоло, перед світлим безсмертям твоїм, 

присвячена 100-річчю від дня смерті Лесі Українки» (РОМЦ); 

- святковий концерт до Престольного Свята Пророка Іллі за участю 

молодих естрадних виконавців району ( БК с. Кривопілля); 

- святковий концерт до Престольного Свята  Успіння Праведної Анни за 

участю молодих естрадних виконавців  району (БК с. Бистрець); 

- урочистості з нагоди Дня Державного Прапора України (РОМЦ); 

- урочиста частина та святковий концерт «Тобі, Україно, спів шани і 

слави», присвячений 22-й річниці незалежності України (РОМЦ); 

- свято  селища Верховина ; 

- участь зразкового та народних аматорських колективів у XXI 

Міжнародному гуцульському фестивалі в смт. Путила, Чернівецька обл.; 

- святковий концерт до Престольного свята Усікновення глави Іоанна 

Предтечі за участю молодих естрадних виконавців (РОМЦ у БК с. Зелене); 

- святковий концерт до Престольного свята Чудо архистратига Михаїла 

за участю молодих естрадних виконавців району ( клуб с. Черемошна); 

- святковий концерт з нагоди святкування Дня села в с. Верхній Ясенів 

(РОМЦ спільно з працівниками БК с. Верхній Ясенів); 

- урочистості з нагоди професійного свята – Всеукраїнського дня 

бібліотек ; 

- IV регіональний фестиваль-конкурс троїстих музик ім. Могура (БК с. 

Криворівня ); 

- свято села  «Моє село - ти для мене єдине» з нагоди  255 років від 

першої писемної згадки про село Перехресне ; 

- урочистості та святковий концерт з нагоди 80-річчя УТОС (РОМЦ); 

Колективи народної аматорської творчості району приймали  участь :  

- в ХХ Молодіжному регіональному  фестивалі естрадної пісні  та танцю 

«Яблуневий цвіт »  в м. Косові ,  

- у  Міжнародному фестивалі  «Писанка »  в м. Коломия. 

Солістка Верховинської ДШМ Кизик Христина  взяла участь у   

відкритому обласному  фестивалі «Золотий  тік» в  м. Яремче  та гала –

концерті  в м. Галичі, де отримала  диплом ІІ ступеня; 

 - обласному  фестивалі  народного танцю «Арканове коло» в м. Івано-

Франківську ; 



- ХХІ Міжнародному Гуцульському фестивалі в м. Путила,Чернівецької 

області; 

- обласному фестивалі  весільних та троїстих музик  в м. Івано-

Франківську;   

Бібліотеки району протягом  дев’яти місяців  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 ; 

- районний семінар бібліотечних працівників «Сучасна сільська 

бібліотека : формула успіху»  на базі бібліотеки –філії  с. Ільці ; 

- дні професійного спілкування (останній четвер місяця ); 

- літературна зустріч  з поетом-лауреатом  премій імені М.Підгірянки,  

В.Сосюри, Д.Загули, Б.Лепкого, С.Воробкевича  – Орестом Князьким «Життя  

в єднанні з творчістю – це радість»,  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 ».    

    Верховинська  дитяча школа мистецтв є основою мистецької освіти   

для подальшого забезпечення закладів культури і мистецтва кваліфікованими 

фахівцями. Проведено творчий  звіт учнів, викладачів  та останній дзвінок 

для 9 випускників школи.   Підведено підсумки  районного огляду конкурсу  

на кращу сільську  установу  культури. Переможцем визнано Будинок 

культури  с. Довгополе .     

    Відділ культури і  мистецтв  спільно із керівниками  районних 

структурних підрозділів  веде відповідну    фінансово-господарську  роботу . 

На даний час  придбано 200 м.куб. твердого палива  для бібліотек району на 

суму 35,718 гривень та 50 м.куб. дров  на суму 9000 гривень  для ДШМ,  

замінено електропроводку  у Верховинській  ДШМ на суму 18000 гривень. 

     За дев’ять місяців  2013 року  використано 50857  грн. для проведення 

культурно – масових заходів . 

 

Соціальний захист 

 

Управлінням праці та соціального захисту населення Верховинської 

районної державної адміністрації проводиться певна робота з виконання 

державних і місцевих соціальних програм, підвищення рівня добробуту 

сімей, захисту соціально вразливих верств населення – малозабезпечених 

сімей, одиноких матерів, дітей-сиріт, сімей, на утриманні яких є діти – 

інваліди та одиноких перестарілих громадян. 

Проводиться значна робота з надання пільг ветеранам війни, ветеранам 

військової служби та органів внутрішніх справ, особам, постраждалим 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. На постійному контролі знаходиться 

питання недопущення заборгованості з оплати праці  та скорочення робочих 

місць. 

Державна допомога сім’ям з дітьми  
Вид допомоги Кількість 

сімей(осіб), які 

Кількість 

одержувачів 

Нараховано 

одержувачам 

Нараховано 

одержувачам 



звернулись за 

допомогою з 

початку року 

допомоги за 

звітний місяць  

допомоги з 

початку року 

(тис. грн.) 

допомоги за 

звітний місяць 

(тис. грн.) 

1. допомога по вагітності і 

пологах 

272 30 325,9 42,2 

2. одноразова допомога 

при народженні дитини 

409 1257 17857,2 1983,6 

4. по догляду за дитиною 

до 3-х річного віку 

2201 1413 8734,0 986,0 

6. на дітей одиноким 

матерям 

250 571 3285,4 412,4 

7. дітям, що знаходяться 

під опікою 

63 20 968,9 78,1 

8. Тимчасова допомога на 

дітей, батьки яких 

відмовляються від сплати 

аліментів 

17 9 70,8 8,1 

 

Всього допомог сім’ям з 

дітьми        

3195 3291 31171,4 3502,3 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 

Станом на 01 жовтня  2013 р. 

Кількість сімей(осіб), які 

звернулись за допомогою з 

початку року 

Кількість 

одержувачів 

допомоги за звітний 

місяць 

Нараховано 

одержувачам допомоги з 

початку року (тис. грн.) 

Нараховано 

одержувачам 

допомоги за звітний 

місяць (тис. грн.) 

2109 830 21081,4 23594,1 

Допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 

Станом на 01 жовтня  2013 р. 

Кількість сімей(осіб), 

які звернулись за 

допомогою з початку 

року 

Кількість 

одержувачів 

допомоги за звітний 

місяць 

Нараховано 

одержувачам допомоги з 

початку року (тис. грн.) 

Нараховано 

одержувачам 

допомоги за звітний 

місяць (тис. грн.) 

71 324 3801,9 451,4 

                                       По догляду за психічно хворими 

Станом на 01 жовтня 2013 р. 

Кількість сімей(осіб), 

які звернулись за 

допомогою з початку 

року 

Кількість 

одержувачів 

допомоги за звітний 

місяць 

Нараховано 

одержувачам допомоги з 

початку року (тис. грн.) 

Нараховано 

одержувачам 

допомоги за звітний 

місяць (тис. грн.) 

118 70 724,5 125,0 

Прийомна сім’я 

Станом на 01 жовтня 2013 р. 

Кількість сімей(осіб), 

які звернулись за 

допомогою з початку 

року 

Кількість 

одержувачів 

допомоги за звітний 

місяць 

Нараховано 

одержувачам допомоги з 

початку року (тис. грн.) 

Нараховано 

одержувачам 

допомоги за звітний 

місяць (тис. грн.) 

1 5 257,8 40,7 

       

       Виплата усіх видів державних соціальних допомог проводиться у 

звітному місяці. Станом на 01.10.2013 року заборгованість по допомозі на 



догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу становить                      

409,1 тис. грн.. за червень - вересень 2013 року. 

 

Робота комісії 

        Згідно розпорядження голови райдержадміністрації,  працює комісія з 

призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.        

Протягом дев’яти місяців 2013 року відбулося 18 засідань комісії, на яких 

розглянуто 1428 справ. Призначено допомогу 1142 сім’ям. Відмовлено у 

призначені допомоги  286 сім’ям. Основна причина відмови - непрацюючі 

батьки. Протягом дев’яти місяців 2013 року соціальним інспектором складені 

1921 акти обстеження матеріально-побутових умов одержувачів. 

Субсидія  

        Станом на 01.10.2013 року прийнято документів для одержання субсидій 

і сформовано 786 справ, призначено 611 сім’ям на 441,0 тис. грн., виплачено 

584 сім’ям  в сумі 441,5 тис. грн. 

Робота відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій 

населення протягом  9 місяців 2013 року 

Станом на 01.10.2013 року в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі осіб, які мають право на пільги, зареєстровано 5712 пільговиків, з 

яких 849, ветерани війни, 467 ветерани праці, 14 ветеран військової служби 

та органів внутрішніх справ, 85 осіб, які постраждали внаслідок аварії на 

ЧАЕС, 1761 дітей війни, 83 пенсіонери з числа педагогічних і медичних 

працівників, 1363 багатодітних сімей та дітей з багатодітної сім’ї та 1090 інші 

категорії пільговиків. 

На відшкодування витрат за надання пільг вказаним категоріям 

громадян у 2013 році передбачена субвенція з державного бюджету в сумі 

2143 тис. грн.. За 9 місяців 2013 року нараховано пільг за користування 

житлово-комунальними послугами, на придбання твердого палива та 

скрапленого газу, за користування послугами зв'язку, іншими послугами та за 

проїзд у міському і приміському громадському транспорті на загальну суму 

1391,99 тис. грн.,  з них профінансовано 1196,13 тис грн. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 

року № 149 "Деякі питання виплати у 2013 році разової грошової допомоги, 

передбаченої Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань" за рахунок 

коштів державного бюджету управління станом на 01.10.2013 року провело 

виплату щорічної разової грошової допомоги до Дня Перемоги 875 ветеранам 

війни на загальну суму 195,07 тис. гривень. 

Разом з тим, на розгляді в судах станом на 01.10.2013 року знаходяться 

один позов до управління щодо забезпечення виплати зазначеної допомоги у 

розмірах, встановлених Законом України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту"; кількість судових рішень щодо виконання 

на користь ветеранів війни, які не підлягають апеляції, складає 5 на загальну 

суму 34,01 тис. грн.; сума стягнень з рахунку управління за рішеннями суду – 

4,7 тис. гривень. 



Протягом 9 місяців 2013 року забезпечено санаторно - курортними 

путівками 12 ветеранів та інвалідів. Видано 4 технічних засобів реабілітації 

для інвалідів району. 

 

 

 

Робота відділу праці  та контролю за правильністю призначення та 

виплати пенсій управління праці та соціального захисту населення 

райдержадміністрації  станом на  01.10.2013 року 

Протягом січня - вересня  2013 року  здійснено 30 перевірок установ, 

організацій з питань забезпечення дотримання чинного законодавства про 

соціальний захист працівників, зайнятих у важких та шкідливих умовах праці 

на підприємствах,  в установах та організаціях району усіх форм власності та 

проведено 8 обстежень щодо вивчення стану виконання вимог  Закону 

України „Про колективні договори та угоди “. 

Постійно  діючою робочою  групою з питань  легалізації заробітної 

плати  організовано та  здійснено обстеження щодо використання найманої 

праці без оформлення трудових відносин у 22  суб’єктів господарювання 

району,  з них порушення  нелегального використання найманої праці 

допущено у 17 роботодавців,   де виявлено   30 найманих працівників без 

оформлення належним чином трудових відносин. За результатами обстежень 

легалізовано 8 робочих місць,  державним інспектором праці складено і 

направлено до суду 5  протоколів про адміністративні правопорушення для 

відповідного реагування, а матеріали перевірок стосовно підприємців, які  не 

зареєстровані на території району,  державним інспектором направлено по 

місцях  реєстрації суб’єктів  господарювання. 

Протягом звітного періоду у районі організовано  проведення 3 

засідань робочої групи  з питань легалізації заробітної плати та зайнятості 

населення щодо недотримання  суб’єктами господарювання мінімально 

встановленого рівня заробітної плати на якому заслухано 25 суб’єктів 

господарювання, які за даними Пенсійного фонду України  та Державної 

податкової інспекції в  районі нараховували  заробітну плату працівникам  у 

розмірі нижче встановленого  державою мінімального рівня та чотирьох 

засідань районної тимчасової комісії з питань  погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат на якому заслухано 54 суб’єкти господарювання, які 

допустили борг по страхових внесках,  недоїмку по єдиному  соціальному 

внеску перед Пенсійним фондом України в районі, інше. За підсумками 

засідань керівникам підприємств та фізичним особам-підприємцям 

рекомендовано вжити заходів  щодо зменшення неповної зайнятості 

працівників та підвищення рівня заробітної плати, а керівникам, які 

допустили недоїмку  по соціальному  внеску - забезпечити ліквідацію 

заборгованості по внесках до Пенсійного фонду України та  подальшому  не 

допускати виникнення заборгованості  перед Фондами та бюджетами. 

Станом на 01.10.2013 року, за оперативними даними відділу  статистики, 

заборгованість по заробітній  платі  серед економічно активних підприємств 

основного кола району відсутня.  



Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, 

зайнятих на підприємствах, в установах, організаціях (з кількістю 

працівників 10 і більше осіб), розташованих на території  району, у січні-

червні поточного року  становила 2349 грн. і  перевищила у 2,0 рази рівень 

мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатної 

особи (з 1 січня 2013 року1147 грн.), однак до середнього рівня заробітної 

плати по регіону складає  89,6 відсотки (2622 грн). Порівняно із січнем - 

червнем 2012р.  заробітна плата збільшилась на 214 грн. (2135 грн.). 

Працівники відділу  праці та  контролю за правильністю призначення та 

виплати пенсій   сприяють  організації переговорного процесу між сторонами 

соціального партнерства, надають їм організаційно – методичну допомогу, 

забезпечують у межах повноважень дотримання законодавства з питань 

колективно – договірного регулювання. За звітний період, з метою 

засвідчення автентичності  примірників і копії поданих на реєстрацію  

колективних договорів здійснено повідомну реєстрацію 26  колективних 

договорів.    Проводячи повідомну реєстрацію колективних договорів,  відділ    

праці управління праці та соціального захисту населення 

райдержадміністрації здійснює експертизу щодо відповідності їх положень 

нормам   трудового  чинного  законодавства, генеральній, галузевим та 

регіональній угодам, надається практична і методична допомога, роз'яснення, 

у тому числі щодо дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці. 

Працівниками відділу протягом звітного періоду  перевірено 317 

пенсійних справ (159 новопризначених та 158 справи по яких проведено 

перерахунки пенсій, згідно заяв громадян, зареєстрованих у журналі форми 

12), кількість індивідуально – масових перерахунків 96, правильність 

нарахування і виплати пенсій  пенсіонерам, які перебувають на повному 

державному утриманні в стаціонарному відділені для громадян похилого віку 

(с. Красноїлля) – 58, правильність виплати допомоги на поховання 182  

особам та виплати недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера – 76 

особам. Фактів порушень пенсійного законодавства не виявлено.  

 У  районі  здійснюється постійний контроль  щодо стану умов праці на 

підприємствах, установах та організаціях різних  форм  власності  та 

господарювання,  а також проведення атестації  робочих місць за умовами 

праці та надання відповідних пільг та компенсацій за роботу в цих умовах. Із 

числа підприємств району,  де існують несприятливі  умови  праці, атестація 

робочих місць  на  даний час  проведена на 46 підприємствах, внаслідок чого 

проатестовано  145 робочих місць. 

 

Ринок праці 

У пошуках роботи до служби зайнятості району протягом 9 місяців 

2013 року звернулося 1389 осіб, що на 111 осіб більше проти відповідного 

періоду минулого року. Рівень безробіття в районі станом на 1 жовтня 2013 

року склав 4,61 відсотки до працездатного населення. 

 На обліку в районному центрі зайнятості перебуває 811 безробітних 

громадян, що на  84 особи більше проти  відповідного періоду минулого 

року. Серед незайнятих громадян, що перебувають на обліку питома вага 

складає : з повною вищою освітою - 6 відсотки, з базовою та неповною 



вищою освітою – 14 відсотки, з професійно-технічною освітою – 19 відсотки; 

жінки – 48 відсотки, молодь  у віці до 35 років – 38 відсотки; робітничі 

професії – 50 відсотки, службовці – 18 відсотки 

 За сприянням служби зайнятості працевлаштовано за дев’ять місяців 

2013 року на вільні та новостворені робочі місця 709 осіб, що на 28 осіб 

більше проти відповідного періоду минулого року, в тому числі шляхом 

надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для зайняття 

підприємницькою діяльністю 21 особі. 

 З метою розширення інформації до громадян, які звертаються до 

послуг центру зайнятості щодо забезпечення правильного підбору з 

врахуванням їхніх здібностей, центром зайнятості надаються безкоштовні 

профорієнтаційні  послуги. За 9 місяців було надано таких послуг 3838 

особам. 

 За рахунок різних джерел фінансування на підприємствах, в установах 

та організаціях  різних форм власності  було введено в дію 482 нових 

робочих місця, що становить 121 відсотки  річного завдання , в тому числі : 

для працівників у юридичних осіб - 144, для працівників у фізичних осіб – 

підприємців – 253, для фізичних осіб-підприємців – 85. 

 З метою подолання  професійно – кваліфікаційного дисбалансу на 

ринку праці та сприяння у працевлаштуванні соціально незахищених верств 

населення  служба зайнятості постійно співпрацює з роботодавцями : 

здійснює  під їхні потреби професійне навчання безробітних, надає їм дотації 

для створення робочих місць, організовує тимчасову зайнятість на 

оплачуваних громадських роботах.  

 Направлено на професійне навчання з початку року 239 осіб. 

Продовжують навчатися станом на 1 жовтня 2013 року 20 осіб. Навчання 

проводиться під замовлення роботодавців за робітничими професіями 

актуальними на ринку праці району. В оплачуваних громадських та інших 

роботах тимчасового характеру взяли участь 437 осіб. 

 Протягом дев’яти місяців 2013 налічувалося 685 вакансій, з них 

укомплектованих вакансій служби зайнятості  680 осіб. 

 

Служба у справах дітей 

      Службою у справах дітей райдержадміністрації проводилася відповідна 

робота щодо реалізації державної політики щодо дітей. Розроблено та 

затверджено на сесії районної ради Програму соціального захисту і 

підтримки, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

профілактики бездоглядності і безпритульності серед неповнолітніх на 2013 

рік. На реалізацію заходів даної програми в районному бюджеті передбачені  

кошти в сумі 6 тис. грн., використано 2,5 тис. грн. 

     Службою у справах дітей райдержадміністрації у звітному періоді 

організовано проведення 11 засідань комісії з питань захисту прав дитини,  

прийнято 24  рішення. 

       За 9 місяців влаштовано під опіку 6 дітей – сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. В районі функціонує 4  прийомні сім’ї, в яких 

виховується 7 дітей, створено один дитячий будинок сімейного типу, в якому 

виховується 5 дітей.  



З метою запобігання правопорушень серед неповнолітніх проводиться 

профілактична робота в навчально - виховних закладах району. Службою у 

справах дітей спільно з РЦСССДМ здійснено виїзди в 24 навчально - виховні 

заклади району, в яких  проведено  профілактичні заходи.   

В районі забезпечено діяльність всеукраїнської єдиної інформаційної 

системи «Діти», де занесені 60 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування ( 100 відсотки).    

Взято участь у розгляді 14 судових  справ щодо захисту прав 

неповнолітніх, які знаходилися у впровадженні Верховинського та Івано-

Франківського судів.  

         З дітьми, які перебувають на обліку за скоєння правопорушень, 

проводяться індивідуальні профілактичні бесіди, в окремих випадках за 

участю оперуповноваженого кримінальної міліції у справах дітей 

Верховинського РВ УМВС. На обліку КМСД Верховинського РВ УМВС 

дітей перебуває 17 дітей, які схильні до скоєння правопорушень. 

 Проведено інвентаризацію житла та майна  дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Розроблено відповідні заходи  щодо 

вирішення житлових проблем дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

 Налагоджено співпрацю з сільськими радами щодо систематичного 

інформування служби у справах дітей райдержадміністрації про проблемні 

питання щодо захисту прав. 

 

 

 

 

Заступник голови 

райдержадміністрації                Микола Максим’юк 
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                                                У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(дев»ятнадцята сесія) 

                                                             

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 
   

  

від _____________ 2013 року 

     селище Верховина 

 

 

Про виконання програми 

соціально-економічного та 

культурного розвитку району 

за 9 місяців 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                         

4965,1 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 9 місяців 2013 року рік за рахунок різних джерел фінансування на 

підприємствах, в установах  та організаціях різних форм власності було 

введено в дію 482 нових робочих  місць, що становить 121 відсоток річного 

 



завдання. Здійснювалася підтримка  найвразливіших верств населення. В 

ході реалізації соціальних ініціатив Президента України особливу увагу 

приділено малозабезпеченим сім’ям з дітьми. 

  З урахуванням  вищенаведеного, районна  рада 

вирішила: 

  1. Інформацію про виконання програми соціально – економічного  та  

культурного  розвитку  району  за  9 місяців 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 за 9 місяців 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 
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від _____________ 2013 року 

селище Верховина 

 

Про підсумки виконання  

районного бюджету  за 

9 місяців 2013 року 

 

 

Виконання районного бюджету по доходах за 9 місяців 2013 року 

забезпечено в сумі 130657,4 тис.гривень, що становить 97,9  відсотка до 

уточненого плану (133463,8 тис.гривень), з яких загальний фонд становить – 

129315,6 тис.гривень, або 97,5 відсотка до уточнених планових призначень 

на звітний період (132592,8 тис.гривень) та спеціальний фонд – 1344,8 тис. 

гривень, або 154,4 відсотка. 

Власних надходжень до районного бюджету поступило в сумі 6370,0 

тис.гривень, що складає 103,6 відсотка  до затвердженого плану (6149,6 тис. 

гривень) та 97 відсотків  до уточненого плану (6564,4 тис.гривень). В 

порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились 

на 259,3 тис.гривень, або приріст складає 4,2 відсотка. 

 Дотації вирівнювання з державного бюджету до районного бюджету 

надійшло надійшло в сумі 58061,9 тис.гривень, субвенцій з державного 

бюджету – 64608,9 тис.гривень, або 97,7 відсотка до плану на звітний період 

(66116,4 тис.гривень). 

Видаткова частина районного бюджету  за 9 місяців цього року  виконана 

по загальному фонду в сумі 133989,7 тис.гривень, що становить 93,7 відсотка 

до уточненого плану на звітний період (143069,8 тис.гривень).  

Обсяг виконання районного бюджету за 9 місяців поточного року по 

спеціальному  фонду склав 1027,3 тис.гривень, що становить 62,1 відсотка до 

уточненого плану на звітний період (1654,5 тис.гривень).  

 

 

 



 

 

З резервного фонду районного бюджету спрямовано за 9 місяців 2013 

року –  55,7 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  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1.Інформацію фінансового управління райдержадміністрації про 

підсумки виконання районного бюджету  за  9 місяців 2013 року взяти до 

уваги (додається). 

2. Затвердити : 

- звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2013 року 

(додаток №1); 

- розподіл  резервного фонду районного бюджету згідно розпоряджень 

голови райдержадміністрації ( додаток №2). 

3. Керівникам   бюджетних   установ,   сільським  і селищному головам 

вжити заходів щодо дотримання штатно - кошторисної дисципліни, 

раціонального використання бюджетних коштів, мобілізації доходних 

джерел до загального та  спеціального фондів бюджету з метою забезпечення  

виконання річних планових показників. 

          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань бюджету і фінансів (М Нечай). 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                       Ярослав  Кікінчук 
 

 

 

 

 

 
                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Довідка 
 

 

Про виконання бюджету 

району та районного бюджету 

за  9 місяців 2013 року 

 

 

 

 

 Зведений бюджет  району за 9 місяців 2013 року  по доходах  виконано  

на  96,1дсотка(при уточненому  плані – 149565,9тис. грн.,  фактично 

надійшло до бюджету  району – 143606,4 тис. грн.), з яких загальний фонд 

бюджету - на 95,7 відсотка  ( при  уточненому плані – 145835,1тис. грн., 

фактично надійшло – 139628,7 тис. грн.) та спеціальний фонд  - на 106,6 

відсотка ( при уточненому  плані –  3730,8тис. грн., фактично надійшло – 

3977,7 тис. грн.). 

Власні  та закріплені  доходи загального фонду  бюджету району за 9 

місяців цього року склали 11661,2 тис. грн., або 102,1 відсотка до  

затвердженого плану (11420,0 тис. грн.) та 98,2 відсотка до уточненого плану 

(11879,5 тис. грн.). 

 В порівнянні з надходженнями за відповідний період минулого року, 

надходження зросли на 621,9 тис. грн., або  приріст складає 5,6 відсотка . 

Найбільший відсоток  виконання  уточненого  плану  за звітний період  

досягнуто по  слідуючих платежах і понад план одержано :  

- плата за землю  (109,3 відс.,або 115,8 тис. грн.); 

- платежі за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого                        

значення  (124,1 відс., 91,8 тис.грн.); 

- надходження від орендної плати підприємств комунальної власності 

(115,7 відс.,19,6 тис. грн.) 

    Не виконали   планові показники на 9 місяців поточного року 

слідуючі сільські ради: Буковецька( недопоступило- 23,0 тис. грн., виконання 

становить  81 відс.),В. Ясенівська(- 5,5 тис.грн., 97,7 відс.), Голівська(-29,9 

тис. грн., 82,4відс.), Гринявська ( - 20,3 тис. грн., 86,7 відс.), Довгопільська    

(-15,4 тис. грн., 86,9 відс.), Зеленська (-13,4 тис. грн.,95,2 відс.), Замагорівська 

(-43,3 тис. грн., 73,8 відс.), Красноїлівська (- 0,3 тис. грн., 99,8 відс.), 

Криворівнянська (- 13,1 тис. грн., 89,9 відс.), Пробійнівська ( -59,4 тис. грн., 

78,2 відс.), Стебнівська- (-5,9 тис. грн., 90,6 відсотка),Хороцівська (-5,3 тис. 

грн.,88,6 відсотка).  

 

 

 

 

 

 



 

 

Рівень виконання  місцевими радами уточнених планових показників  

за 9 місяців 2013 року     по власних надходженнях  наведено нижче: 

(відс.) 

 
  

Дотації вирівнювання  з державного бюджету  надійшло в  сумі  

65683,8 тис. грн. , що становить 100 відс. до затвердженого плану 

(65683,8тис. грн.) та 97,4 відсотка до уточненого плану (67429,6 тис. грн.). 

Додаткової дотації в сумі 412,0 тис. грн., або забезпечено надходження на 

100 відсотків.  



 Субвенцій з Державного  та обласного бюджетів надійшло – 61871,6 

тис. грн. і  становить 93,6 відсотка  до  уточненого  плану на цей період ( 

66114,0 тис. грн.) . 

Питома вага джерел надходжень до загального фонду бюджету 

району наведена в слідуючій діаграмі: 

 

Податковий борг станом на 01.10.2013 року до загального та 

спеціального фондів місцевого бюджету становив 318,3 тис. грн., а саме : по 

податку  з доходів фізичних осіб – 73,1 тис. грн.,   по платі за землю – 176,5 

тис. грн.(найбільшим підприємством-боржником являється ТзОВ 

„Верховинська лісова компанія” ), по зборах за спеціальне використання 

лісових ресурсів – 24,5 тис. грн.,  податку з власників транспортних засобів – 

0,6 тис. грн., єдиному податку – 40,6 тис. грн., екологічному податку-3,0 тис. 

грн.  

Виконання районного бюджету по доходах за 9 місяців ц. р. 

забезпечено в сумі 130657,4 тис. грн., що становить 97,9  відсотка до 

уточненого плану (133463,8 тис. грн.), з яких загальний фонд становить – 

129315,6 тис. грн., або 97,5 відс. до уточнених планових призначень на 

звітний період (  132592,8тис. грн.) та спеціальний фонд – 1344,8тис. грн., або 

154,4 відсотка. 

Власних надходжень до районного бюджету поступило в сумі 6370,0 

тис. грн., що складає 103,6 відсотка до затвердженого плану (6149,6 тис. грн.) 

та 97 відсотків  до уточненого плану (6564,4 тис. грн.).В порівнянні з 

відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 259,3 тис. 

грн., або приріст складає 4,2 відсотка. 

 



Видаткова частина бюджету району за 9 місяців 2013 року  виконана по 

загальному фонду в сумі 147066,1 тис. грн., що становить 75,4 відсотка до 

уточненого плану на рік (195175,3 тис. грн.) та 93,0 відсотки до уточненого 

плану на звітний період (158081,4 тис. грн.).  

Обсяг виконання бюджету району за 9 місяців цього року по 

спеціальному фонду склав 2820,7 тис. грн., що становить 46,4 відсотка до 

уточненого плану на рік (6082,8 тис. грн.) та 54,0 відсотки до уточненого плану 

на звітний період (5226,9 тис. грн.).  

 У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг видатків 

загального фонду бюджету збільшився  на 18509,6 тис. грн.( на 14,4 

відсотка). 

        

Динаміка видатків загального фонду бюджету 

Верховинського району на галузі соціально-культурної сфери 

за  9 місяців 2012 та 9 місяців 2013 років 

тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 35,5 

відсотка від обсягу бюджету, або 52229,6 тис. грн., охорону здоров’я – 11,7 

відсотка  (17196,7 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 

43,6 відсотка (64158,5 тис.грн.), культуру – 3,3 відсотка (4846,7 тис. грн.). 

По відношенню до видатків відповідного періоду 2013 року, вони 

зросли: по освіті на 9,6 відсотка (+4558,3 тис. грн.), охороні здоров’я на 2,1 

відсотка (+346,4тис.грн.), соціальному захисту та соціальному забезпеченню 

на 27,6 відсотка (+13868,5 тис. грн.), культурі  на 5,3 відсотка (+242,0 

тис.грн.). 

 



Структура видатків загального фонду бюджету   району           

за 9 місяців 2013 року                                                                                                                                                                                    
                              (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 74927,9 тис.грн. або на 6,2 відсотка більше відповідного 

показника 2013року, на продукти харчування – 1805,3 тис.грн. (на 8,3 

відсотка більше), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2989,4 тис. 

грн. (на 10,6 відсотка більше), на трансферти населенню – 62268,4 тис.грн. 

(на 27,5 відсотка більше).  

На фінансування захищених статей видатків спрямовано 96,7 відсотка 

коштів загального фонду бюджету району, або 142222,6 тис.грн. із загального 

обсягу видатків. 

Видаткова частина районного бюджету  за 9 місяців цього року  виконана 

по загальному фонду в сумі 133989,7 тис. грн., що становить 75,9 відсотка до 

уточненого плану на рік (176628,9 тис. грн.) та 93,7 відсотка до уточненого 

плану на звітний період (143069,8 тис. грн.).  

Обсяг виконання районного бюджету за 9 місяців поточного року по 

спеціальному фонду склав 1027,3 тис. грн., що становить 60,4 відсотка до 

уточненого плану на рік (1702,3 тис. грн.) та 62,1 відсотка до уточненого плану 

на звітний період (1654,5 тис. грн.).  

З резервного фонду районного бюджету спрямовано за 9 місяців 2013 

року -55,7 тис. грн. 

 



З метою недопущення заборгованості по виплаті заробітної плати та за 

спожиті енергоносії протягом звітного періоду одержано короткотермінові 

позички в Головному управління Державної казначейської  служби в Івано-

Франківській області на загальну суму  53772,9 тис. грн. 

         Проводились заходи щодо економії бюджетних коштів, внаслідок чого 

зекономлено 1024,9 тис.грн., при плані на рік 1007,5 тис. грн.  

          Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної 

сфери станом на 1 жовтня поточного року складала в сумі 711,2 тис. грн., 

термін оплати якої згідно з укладеними договорами не настав. З метою 

погашення даної заборгованості спрямовано власні надходження та одержано  

короткотермінову позичку в казначейській службі. На даний час 

заборгованість по заробітній платі погашено в повному обсязі. 

         Незабезпеченість коштами на виплату заробітної плати працівникам 

бюджетних установ району до кінця цього року складає 8759,6 тис. грн., або 

1,1 місячного фонду оплати праці. Потреба в коштах на виплату заробітної 

плати працівникам бюджетних установ залишається не забезпечена в 

повному обсязі в 10 - ти сільських бюджетах ( Білоберізький, Буковецький, 

Голошинський, Довгопільський, Криворівнянський, Устеріківський, 

Хороцівський, Стебнівський,  Перехреснянський, Яблуницький), у 

Верховинському селищному бюджеті та в  установах, що фінансуються з 

районного бюджету (управління освіти, відділ культури, центральна районна 

лікарня, територіальний центр по обслуговуванню пенсіонерів, центр 

реабілітації, районний центр молоді), що суперечить вимогам Бюджетного 

кодексу України та „Порядку складання, розгляду, затвердження та основних 

вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”, який затверджений 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. №228. 

Керівниками зазначених установ та сільськими і селищним головами не 

внесено зміни до штатних розписів бюджетних установ щодо приведення 

штатної чисельності працівників  до фонду оплати праці в поточному році та 

не вжито інших  належних заходів щодо економії бюджетних коштів. 

       Крім того, при незабезпеченості коштами обов»язкових виплат по 

заробітній платі в бюджетних установах району  мають місце виплати 

стимулюючого та іншого необов»язкового  характеру. Зазначені виплати 

проведено  Білоберізькою, Буковецькою, Голошинською, Перехреснянською, 

Стебнівською,Устеріківською,Хороцівською сільськими радами, 

Верховинською селищною радою та управлінням освіти, сім»ї, молоді та 

спорту.   

        Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету району 

станом на 01.10.2013 року  складає 2383,7 тис. грн., з яких :  

- 711,2 тис.грн.- заборгованість по заробітній платі, термін оплати якої не 

настав; 

- 199,4 тис. грн. - за придбанні товари і послуги ; 

- 23,6 тис.грн.- по медикаментах; 

- 170,8 тис. грн. – по продуктах харчування; 
- 289,6 тис .грн. – по оплаті послуг, інших видатках; 
- 59,0 тис.грн. -  по  видатках на  відрядження; 
- 149,8 тис.грн.- по комунальних послугах та енергоносіях; 



- 112,5 тис.грн. - по окремих заходах щодо реалізації  програм; 
-63,3тис.грн. – заборгованість  по поточних трансфертах  підприємствам, 
установам – компенсаційні виплати на пільговий проїзд; 
- 601,4 тис. грн. – по інших виплатах населенню; 
- 3,1  тис.грн.- по інших виплатах; 
                Дебіторська заборгованість по загальному фонду складає 0,7 тис.грн.-
переплата виявлена при ревізії по фонду соціального страхування в 
управлінні освіти, по спеціальному   фонду  на звітну  дату відсутня. 

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 
01.10.2013 року становить  637,2  тис.грн. 

 

Начальник фінансового            

управління                                                             Всеволод Ватаманюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                 

                                Додаток №1 

до рішення районної ради 

  від   _________ 2013 року 

 

Звіт 

про виконання районного бюджету                                                                                                           

за  9 місяців  2013 року              
                                                                                              

                                                                                                                                         (тис. грн.) 

 

 

Код  платежу 

                 

                    

               Найменування доходів 

Затверджено 

на 2013 рік з 

урахуванням 

змін 

Виконано 

за 9 місяців 

2013 року  

  

Загальний фонд 

  

11010000 Податок з доходів фізичних осіб 9658,1 6176,6 

11020200 Податок на прибуток підприємств і організацій , що 

належать до комунальної власності 

34,0 14,9 

21010000 Частина чистого прибутку, що вилучається до 

бюджету 

4,0 6,8 

22010300 Реєстраційний збір за проведення державної 

реєстрації 

 7,4 3,2 

22020000 Плата за утримання дітей у школі- інтернаті 30,0 18,0 

22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та 

іншого майна, що знаходиться у комунальній 

власності 

129,5 144,6 

24060300 Інші надходження - 5,9 

  

Разом  власних доходів 

 

9863,0 

 

 

6370,0 

41020100 Дотація вирівнювання, що одержується з 

Держбюджету  

77458,6 58061,9 

 
4102000             
 Додаткові дотації з державного бюджету  

 

 

274,8 

 

 

274,8 

41030000 Субвенції з Держбюджету 88253,9 64608,9 

  

 

Разом доходів загального фонду 

 

 

175850,3 

 

 

129315,6 

 

 

21110000 

  СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

   

Надходження від відшкодування  втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва 

 

 

1,0 

 

 

2,0 

25000000 Власні надходження бюджетних установ 190 513,1 

41030000 Субвенції з державного та обласного бюджету 831,3 829,7 

 Разом доходів спеціального фонду 1022,3 1344,8 

 Всього доходів загального і спеціального фондів  176872,6 130657,4 

 

 Загальний фонд   



010000 Державне управління  1347,4     979,4 

070000 Освіта 58274,1  45607,7 

080000 Охорона здоров'я 21380,7   17196,7 

090000 Соцзахист та соцзабезпечення 87395,5  64150,6  

110000 Культура і мистецтво   3984,0     3004,6 

120000 Засоби масової інформації     715,1       494,5 

130000 Фізкультура і спорт   1071,3       829,5 

160000 Сільське господарство        10,0           3,0 

170000 Транспорт, дорожнє господарство     702,6        378,0 

210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха 

      45,3         30,0 

250000 Видатки не віднесені до основних груп   1702,9    1315,7 

 Разом видатків загального фонду 176628,9 133989,7 

 Спеціальний фонд   

070000 Освіта       91,7      176,9 

080000 Охорона здоров'я       90,0        56,1 

090000 Соцзахист  та соцзабезпечення        -       147,6 

100000 Житлово- комунальне господарство       23,5         23,5 

110000 Культура і мистецтво       56,3        43,0 

130000 Фізкультура і спорт       10,0         - 

150000 Будівництво     174,0        42,1 

200000 Охорона навколишнього середовища         1,0         - 

210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха 

       7,4          7,4 

240000 Цільові фонди     758,4      158,4 

250000 Видатки не віднесені до основних груп     490,0      372,3 

 Разом видатків спеціального фонду    1702,3    1027,3 

 Всього видатків загального і спеціального фондів 178331,2 135017,0 

 

 

Начальник  

фінансового управління                                                 Всеволод Ватаманюк 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 2 

до рішення районної ради 

                          від___________2013 року  
 

ПЕРЕЛІК 

розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з якими виділено 

кошти з резервного фонду районного бюджету за 9 місяців 2013 року 
 

№ 

п/п 

 

 

Назва установи, 

якій виділено 

кошти 

Дата і номер  

розпорядження 

 

 

Сума (грн.) 

 

Назва заходів, на які 

направлено кошти 

Згідно 

розпо 

ряджен 

ня 

Фак 

тично 

профі- 

наносо 

вано 

1. Управління праці 

та соцзахисту 

населення  

30.01.2013 р. №40 3000 3000 Матеріальна допомога жительці 

с. Красноїлля Бельмезі Л.Д. для 

відновлення житлового будинку, 

знищеного внаслідок  пожежі  

2. Районна державна 

адміністрація 

 

 

 

30.01.2013 р. №41 

 

 

5000 5000 

 

 

 

 

 

 

 Для придбання паливно - 

мастильних матеріалів   та 

передачі їх  філії «Верховинська 

ДЕД» з метою недопущення 

виникнення на об'єктах 

дорожнього господарства 

надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з ускладненням 

погодних умов зимового періоду                           

 

3. Районна державна 

адміністрація 

 

 

 

22.03.2013р. №106 1480 1480 Оплата за телефонізацію 

приміщень дільничних виборчих 

комісій  

4. Управління праці 

та соцзахисту 

населення 

 

29.03.2013 р. №114 

 

 

3000 3000 

 

 

 

Матеріальна допомога: 

- Шикману М.Ю. жит. с. 

Голошино для відбудови 

житлового будинку, знищеного 

внаслідок пожежі  

5. Районна державна 

адміністрація 

  

08.04.2013р.№126 5031 5031 Закупівля системи циркулярного 

виклику – програмно-апаратного 

комплексу АТРИС з метою 

інформування і оповіщення 

населення району про загрозу 

виникнення надзвичайних 

ситуацій 

6. Управління освіти   

 

11.04.2013 р. №129 7400 7400 Придбання генератора та 

забезпечення стійкої роботи 

електроенергетичного 

господарства в умовах 

надзвичайних ситуацій  в 

Криворівнянській ЗОШ І-ІІІ ст. 



7. Районна державна 

адміністрація 

 

 

 

29.04.2013 р.№148 10000 10000 Кошти за виконані роботи філії 

«Верховинська ДЕД» по 

відновленню проїзду до об’єктів 

життєзабезпечення с.Бистрець  

8. Районна державна 

адміністрація 

 

13.05.2013р. №168 3768,4 3768,4 Оплата послуг 

МКП»Косівміськводсервіс» за 

надані послуги на об’єктах 

каналізаційних мереж в селищі 

Верховина з метою недопущення 

виникнення надзвичайної 

ситуації 

9. Управління праці 

та соцзахисту 

населення 

 

29.07.2013р. №276 500 500 Матеріальна допомога: 

- Савчук О.В. жит. Смт. 

Верховина для відбудови 

господарської будівлі, 

пошкодженої внаслідок пожежі 

10. Управління праці 

та соцзахисту 

населення 

 

29.07.2013р. №277 500 500 Матеріальна допомога: 

- Дем’янюк П.М. жит. с. Топільче 

для ремонту житлового будинку, 

пошкодженого внаслідок пожежі 

11. Управління праці 

та соцзахисту 

населення 

 

29.07.2013р. №278 3000 3000 Матеріальна допомога: 

- Півнюк Г.М. жит. сел. Буковець 

для відбудови господарського 

комплексу, пошкодженого 

внаслідок пожежі 

12. Районна державна 

адміністрація 

  

19.08.2013 р.№294 10000 10000 Для придбання паливно – 

мастильних  матеріалів  з метою 

запобігання виникнення пожеж  

13. Управління праці 

та соцзахисту 

населення 

 

21.08.2013р.№298 3000 3000 Матеріальна допомога: 

- Костюку В.Д. жит. сел. В.Ясенів  

для відбудови житлового 

будинку, знищеного внаслідок 

пожежі 

 

Всього спрямовано  55679,4 (п’ятдесят п’ять тисяч шістсот сімдесят дев’ять гривень 

сорок копійок). 

 

 

 

Начальник фінансового 

управління райдержадміністрації                        Всеволод  Ватаманюк 
 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                 Проект                                                                           

              

 
 

                                                У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(дев»ятнадцята сесія) 

                                                             

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 
   

  

від _____________ 2013 року 

селище Верховина 
 

Про внесення змін до рішення 

районної ради від 28.12.2012 р. 

«Про районний бюджет на 2013 рік» 

 

 

          Відповідно до Бюджетного кодексу України, рішення обласної ради від 

20.08.2013 р. №1024-23/2013, протоколу постійної комісії районної ради з 

питань бюджету і фінансів від 23.08.2013 р.  №63, від 30.09.2013 р. №64 та 

від 24.10.2013 р. №65, районна рада 

                                                

                                                        вирішила:  

 

           1. Відповідно до рішення обласної ради від 20.08.2013 р. №1024-

23/2013  збільшити обсяг дохідної частини районного бюджету за  загальним 

фондом по коду бюджетної класифікації: 

           1.1  41035000 «Інші субвенції» на суму 210000 гривень, спрямувавши 

їх головним розпорядникам коштів районного бюджету: 

           - управлінню освіти, сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації – 

92200 грн. для придбання меблів Білоберізькій ЗОШ І-ІІІ ст.(КФКВ 070201 

КЕКВ 2210) та 18000 грн. облаштування внутрішнього санвузла  в 

Стебнівській ЗОШ І-ІІ ст. (КФКВ 070201 КЕКВ 2240);  

           - управлінню праці та соціального захисту населення –21500 грн. 

(КФКВ 090412 КЕКВ 2730), з них 19500 грн. для проведення виплати 

доплати до пенсії, як ветеранам визвольних змагань ОУН- УПА та 2000 грн. 

на виплату одноразової матеріальної допомоги; 

- центральній районній лікарні – 80300 грн. на реалізацію норм Закону 

України «Про екстренну медичну допомогу» (КФКВ 080101 КЕКВ 2111- 

58914 грн., КЕКВ 2120 – 21386 грн.); 

 



 

 

 

          1.2   41035800 «Субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам 

на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з 

дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям» -139500 

гривень, спрямувавши їх  управлінню праці та соціального захисту населення 

для проведення виплати зазначеної державної соціальної допомоги  (КФКВ 

070303 КЕКВ 2730); 

           1.3  41032600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для 

забезпечення швидкої медичної допомоги» - 213980 гривень, спрямувавши їх 

центральній районній лікарні  на придбання медикаментів та виробів 

медичного призначення (КФКВ 080101 КЕКВ 2220). 

          2. Відповідно до рішення обласної ради від 20.08.2013 р. №1024-

23/2013  збільшити обсяг дохідної частини районного бюджету за  

спеціальним  фондом по коду бюджетної класифікації: 

          2.1  41035000 «Інші субвенції» на суму 128000 гривень, спрямувавши їх 

головним розпорядникам коштів районного бюджету: 

- управлінню освіти, сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації – 

75000 грн. для придбання персональних комп’ютерів  Білоберізькій ЗОШ І-ІІІ 

ст.(КФКВ 070201 КЕКВ 3110), 14000 грн. для придбання меблів 

Верховинській ЗОШ І-ІІ ст., 14000 грн. для придбання меблів 

Красноїлівській ЗОШ І-ІІ ст. та 20000 грн. для зміцнення матеріально - 

технічної бази Верхньо-Ясенівської ЗОШ І-ІІІ ст. (КФКВ 070201 КЕКВ 3110;  

- фінансовому управлінню райдержадміністрації –5000грн. (КФКВ  

250380 КЕКВ 3220) для надання субвенції Пробійнівському сільському 

бюджету з метою зміцнення матеріально - технічної бази Грамітнянського 

ДНЗ; 

         2.2 4136600 «Субвенція з державного бюджету на погашення 

заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, 

транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв’язку з 

невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що 

затверджувалися, або погоджувалися  відповідними органами місцевого 

самоврядування» на суму 23504,52 гривні, спрямувавши їх фінансовому 

управлінню райдержадміністрації (КФКВ  100602 КЕКВ 3220) для 

перерахування зазначених коштів водопровідно - каналізаційному 

підприємству на погашення заборгованості по електроенергії. 

     3. Зменшити невикористані бюджетні призначення районної ради: 

- по КФКВ 010116  КЕКВ 2240 в сумі 50000 гривень, з яких 25000 грн. 

передати  до спеціального фонду (бюджету розвитку) за КФКВ 150101 КЕКВ 

3110 на придбання котла для опалення адміністративного приміщення 

районної ради та 25000 грн. спрямувати  за КФКВ 010116 КЕКВ 2111; 

- по КФКВ 250404 КЕКВ 2282 (Програма розвитку місцевого 

самоврядування, орієнтованого на громаду) у сумі 45000 грн. та спрямувати 

їх за КФКВ 010116 КЕКВ 2111. 

 



 

 

4. Зменшити кошторисні призначення управління освіти, сім»ї, молоді 

та спорту районної державної адміністрації по КФКВ 070201 

«Загальноосвітні школи» КЕКВ 2111 в сумі 230228 грн., КЕКВ 2120 в сумі 

58186 грн. та відповідно збільшити їх по таких КФКВ і КЕКВ: 

-  070202 «Вечірні школи» КЕКВ 2111 в сумі 63136 грн.; 

- 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з 

дітьми» КЕКВ 2111-57792 грн. та КЕКВ 2120 - 21383 грн.; 

- 070804 «Централізована бухгалтерія» КЕКВ 2111-51857 грн. та КЕКВ 

2120-22644 грн.; 

- 070805 «Група централізованого господарського обслуговування» 

КЕКВ  2111-33443 грн. та 2120-5359 грн.;  

- 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-

юнацьких спортивних шкіл» КЕКВ 2111-24000 грн. та КЕКВ 2120-8800 грн. 

5. Здійснити перерозподіл зекономлених коштів установами 

управління, освіти, сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації 

та спрямувати їх на оплату електроенергії, а саме:  

- зменшити планові призначення по КФКВ 070201 КЕКВ 2210 в сумі 

40000 грн., КЕКВ 2240 - 25000 грн., КЕКВ 2282 - 11000 грн., КЕКВ 2800 - 

3000 грн. та КЕКВ 2230 - 315100 грн.; 

- збільшити планові призначення по КФКВ 070201 КЕКВ 2273 в сумі 

394100 грн. 

6. Зменшити невикористані кошторисні призначення в сумі 53735 грн. 

по:  

- програмі підвищення ефективності державного управління 

народногосподарським комплексом району на 2013 рік по заходах 

райдержадміністрації ( КФКВ 250344 КЕКВ 2620) в сумі 18735 грн. 

- програмі розвитку туризму в районі на 2013-2020 роки на 2013 

рік (КФКВ 250404 КЕКВ 2282) в сумі 20000грн. 

- комплексній програмі забезпечення правопорядку, боротьби із 

злочинністю і корупцією, захисту свобод громадян та здійснення 

профілактичних заходів з безпеки дорожнього руху та недопущення 

дорожньо – транспортних пригод на 2013 рік по заходах РВ УМВС (КФКВ 

250344 КЕКВ 2620) в сумі 15000 грн. 

Збільшити кошторисні призначення на 2013 рік головного 

розпорядника коштів – управління освіти, сім’ї, молоді та спорту районної 

державної адміністрації по КФКВ 070201 КЕКВ 2210 в сумі 53735 грн. на 

придбання меблів для кабінетів та шкільної їдальні для новозбудованої 

Білоберізкої ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

7. З метою ефективного використання бюджетних коштів внести зміни до 

абзацу першого пункту 8 рішення районної ради від 28.12.2012 р. „Про 

районний бюджет на 2013 рік” та затвердити  його в редакції слідуючого 

змісту: 

     - надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації  

протягом 2013 року: 

- здійснювати перерозподіл обсягів субвенцій з державного і обласного  



бюджетів між видами виплат та кодами функціональної і економічної 

класифікації видатків, виходячи з фактично нарахованих та очікуваних 

обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог населенню в межах 

загального обсягу субвенцій; 

- у разі, якщо суми перераховані ГУДКС в Івано- Франківській області 

не забезпечують отримання місячної або річної суми дотації вирівнювання 

місцевим бюджетам району згідно з нормативами щоденних відрахувань,  

фінансовому управлінню райдержадміністрації проводити врегулювання 

шляхом перерахування  на рахунок відповідного місцевого бюджету 

недоотриманої  суми дотації вирівнювання із загального фонду районного 

бюджету  на протязі місяця наступного за звітним, а в разі необхідності             

(невистачання коштів на проплату захищених статей) – до кінця поточного 

місяця, річної суми -  до кінця грудня поточного року; 

- здійснювати зміни помісячного розподілу видатків за економічною 

класифікацією за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів 

районного бюджету та при необхідності балансування проводити за рахунок 

короткотермінових позичок ГУДКС в Івано- Франківській області”. 

        8. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації 

(В.Ватаманюк) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення 

головних розпорядників коштів районного бюджету з врахуванням їх 

пропозицій щодо помісячного розподілу за функціональною та 

економічними ознаками.  

        9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань бюджету і фінансів ( М.Нечай ). 

 

 

Голова районної ради                                                  Ярослав Кікінчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Проект   

                 

                                             У К Р А Ї Н А                                               

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(девятнадцята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

від «__»______ 2013 року 

селище Верховина 

 

Про прийняття єдиного майнового 

комплексу Верховинської загальноосвітньої 

школи-інтернат I-III ступенів із спільної 

власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст області в спільну власність 

територіальних громад сіл та селища 

Верховинського району 

 

    Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішення Івано-Франківської обласної ради № 

1041-23/2013 від 20.08.2013 року, районна рада  

вирішила: 

 

1.Прийняти єдиний майновий комплекс Верховинської 

загальноосвітньої школи-інтернат I-III ступенів, що розташована в селищі 

Верховина, вул. Стуса, 6 із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст області в спільну власність територіальних громад сіл та селища 

Верховинського району. 

2. Верховинській районній державній адміністрації організувати 

передачу будівель і споруд, що знаходяться за адресою смт. Верховина, вул. 

Стуса, 6, та належать до спільної власності територіальних громад району на 

баланс Верховинського управління освіти, молоді і спорту 

райдержадміністрації. 

3.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 

                 

                                             У К Р А Ї Н А                                               

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(дев’ятнадцята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від ___________2013 року 

селище Верховина 

 

Про звіт постійної комісії районної ради 

з питань будівництва, інфраструктури, 

житлово - комунального та дорожнього 

господарства 

 

  

Заслухавши звіт постійної комісії районної ради з питань 

будівництва, інфраструктури, житлово-комунального та дорожнього 

господарства за період з грудня 2010 року по жовтень 2013 року, і 

відповідно до пункту 8 частини 1 статті 43 та частини 14 статті 47 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  районна 

рада 

 

вирішила: 

 

 

 Звіт постійної комісії районної ради з питань будівництва, 

інфраструктури, житлово-комунального та дорожнього господарства 

взяти до уваги  ( додається ). 

 

 

 
 
 
     Голова районної ради                                         Ярослав Кікінчук 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

З В І Т 

постійної комісії районної ради з питань 

будівництва, інфраструктури, житлово-

комунального та дорожнього господарства 

 

Відповідно до рішення районної ради від 07.12.2010 року затверджено 

Положення про постійні комісії районної ради , згідно з яким утворено 

постійну комісію районної ради з питань будівництва, інфраструктури, 

житлово-комунального та дорожнього господарства. 

До складу даної постійної комісії районної ради  обрано 6 депутатів 

районної ради: 

- Ванджурак Юрій Іванович – голова комісії; 

- Сіренчук Юрій Федорович – заступник голови комісії; 

- Дудидра Микола  Дмитрович – секретар комісії; 

- Сапріянчук Петро Петрович – член комісії; 

- Тупилюк Василь Іванович – член комісії; 

- Жикаляк Микола Миколайович – член комісії. 

Постійна комісія районної ради з питань будівництва, інфраструктури, 

житлово-комунального та дорожнього господарства у своїй діяльності 

керується Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

Регламентом районної ради та Положенням про постійні комісії районної 

ради, якими визначено повноваження, компетенцію та порядок організації її 

роботи.  

Під постійним контролем комісії знаходиться вирішення проблем 

будівництва, інфраструктури, житлово-комунального та дорожнього 

господарства. З часу утворення комісія бере активну  участь у підготовці 

матеріалів, вносить свої пропозиції та опрацьовує рішення, які виносяться на 

розгляд сесії районної ради. 

З початку роботи районної ради УІ демократичного скликання 

проведено 16 засідань комісії, на яких розглянуто 96 питань, що належать до 

її відання. 
Комісією розглянуто та опрацьовано 5 регіональних цільових програм, 

зокрема: 

– регіональну цільову програму впровадження в Івано-Франківській 

області другої фази проекту Європейського Союзу та Програми розвитку 

Організації Об’єднаних Націй “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” 

на 2011-2015 роки; 

– регіональну цільову програму підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського 

населення “Власний дім” на 2012-2016 роки;  

– регіональну цільову програму містобудівного кадастру Івано-

Франківської області на 2012-2016 роки;  

– регіональну цільову програму “Питна вода” на 2012-2020 роки;  

– регіональну цільову програму поводження з твердими побутовими 

відходами в Івано-Франківській області на 2012–2016 роки.  



Комісією рекомендовано райдержадміністрації підготувати проекти 

відповідних місцевих програм та подати районній раді для розгляду в 

комісіях та на пленарному засіданні сесії районної ради. Водночас, зважаючи 

на актуальність проблеми в районі щодо забруднення навколишнього 

природного середовища побутовими відходами, комісія рекомендувала сесії 

районної ради  заслухати звіт райдержадміністрації  про проектно-пошукові 

роботи для облаштування полігону твердих побутових відходів. Комісією 

було також рекомендовано органам місцевого самоврядування активізувати 

роботу щодо залучення у сферу поводження з твердими побутовими 

відходами грантів, шляхом участі у проектах і програмах міжнародних 

організацій та розробки інвестиційних проектів будівництва в області та 

районі сміттєпереробних комплексів. 

Комісія розглянула і рекомендувала на розгляд сесії районної ради 

програму соціально-економічного та культурного розвитку району, районну 

цільову програму “Питна вода” на 2012-2020 роки, районну Програму 

поводження з твердими побутовими відходами на 2012-2016 роки, Схему 

планування території Верховинського району, розглянула рішення про 

організацію роздільного збирання твердих побутових відходів на території 

району, про ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на території району, про 

затвердження тарифів на послуги централізованого водопостачання, питання 

пов’язані з управлінням комунальним майном, розглядала заяви громадян, 

листи райдержадміністрації та підприємств району. 

Окрім того, комісія розглянула і підтримала звернення депутатів 

районної ради до центральних органів виконавчої влади щодо необхідності 

ремонту автомобільних доріг району, про проведення ремонтно-

відновлювальних робіт автомобільних доріг державного значення 

“Кам”янець-Подільський – Татарів” та “Криворівня-Чернівці”, а також 

берегоукріплюючих споруд вздовж річок Чорний і Білий Черемош у 

Верховинському районі, зменшення тарифів на електроенергію для 

населення, щодо утворення на базі Верховинської СЕС відділення 

Держсанепідслужби у Верховинському районі. 

Вважаю, що комісії доцільно у подальшій своїй роботі спільно з 

районною державною адміністрацією та фінансовим управлінням РДА 

регулярно заслуховувати інформацію керівників організацій та бюджетних 

установ щодо стану будівництва, інфраструктури, житлово -комунального 

та дорожнього господарства району. 

Члени комісії, володіючи станом справ, щодо будівництва, 

інфраструктури, житлово-комунального та дорожнього господарства, 

вносили конкретні пропозиції до програми соціально-економічного та 

культурного розвитку району, а також розглядали звернення фізичних осіб та 

при необхідності на засідання комісії запрошували осіб, причетних до 

розгляду відповідних питань. 

Як голова комісії, вважаю і надалі своїм головним завданням 

об”єднувати зусилля членів комісії у вирішенні питань, які належать до 

компетенції комісії, представляти комісію у відносинах з іншими органами, 

об”єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також 



з громадянами та організовувати роботу для реалізації висновків і 

рекомендацій комісії. 

Шановні депутати ! У своєму звіті я коротко проаналізував роботу 

комісії, зупинився на основних питаннях, які розглядались протягом звітного 

періоду, відобразив питання та поставлені завдання, з якими комісія успішно 

справилася. 

Доповнення, зауваження, побажання та пропозиції депутатського 

корпусу будуть враховані комісією у подальшій роботі. 

 

Відвідування засідань постійної комісії  районної ради 

з питань будівництва, інфраструктури, житлово-

комунального та дорожнього господарства станом на 01.10.2013 

року 

 

№ 

п/п 

ПІБ депутата Кількість 

засідань 

комісій 

Кількість 

пропусків 

1. Ванджурак Юрій Іванович 16 0 

2. Сіренчук Юрій Федорович 16 3 

3. Дудидра Микола Дмитрович 16 0 

4. Сапріянчук Петро Петрович 16 5 

5. Тупилюк Василь Іванович 16 5 

6. Жикаляк Микола Миколайович 16 7 

 

 

 

 

Голова постійної комісії районної ради 

з питань будівництва, інфраструктури,  

житлово-комунального та дорожнього  

господарства                                                                     Юрій Ванджурак 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              Проект 

                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(дев’ятнадцята сесія) 
 

                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

 

від ______________ 2013року 

селище Верховина 
 

Про дозвіл центральній районній 

лікарні на укладення договору 

оренди 

 

       Відповідно до статей 43 та 60 Закону України  «Про місцеве  

самоврядування  в Україні», розглянувши лист Верховинської центральної 

районної лікарні № 800/01-05 від 16.10.2013 року, з метою раціонального 

використання майна спільної власності територіальних громад району, 

районна рада 

 

вирішила: 

 

1.Дозволити Верховинській центральній районній лікарні укласти 

договори оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності 

територіальних громад району згідно з додатком. 

2. Верховинській центральній районній лікарні встановити розмір 

орендної плати за оренду майна, що належить до спільної власності 

територіальних громад району відповідно до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна» і Методики розрахунку орендної плати, 

затвердженої рішенням районної ради  від 25.06.2010 року. 

3.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 

 

 

 

 

 

   



Додаток 

до рішення районної ради  

 

                                                                         від _____________ 2013року      

 

 

№ 

п

/

п 

Оренда

р 

Характеристика, 

адреса, площа об’єкта 

оренди  

Ціл

ьове 

використ

ання 

Догові

р оренди 

Тер

мін 

1 Сапрія

нчук Ольга 

Петрівна         

Нежитлове 

приміщення,  

Корпус «Б» 

Верховинської ЦРЛ 

вул. Невестюка 

2. 

89,6 кв.м. 

Роз

міщення 

кафе-

магазину 

№5  

з 

01.11.2013 

по 

31.10.2018 

5 

років 

 

 

 

 

 

Головний   лікар  

Верховинської центральної  

районної   лікарні                                          Володимир Пугальський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(дев’ятнадцята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від ___________________ 2013 року 

селище Верховина  

 

 

Про виконання рішення районної 

ради від 26.07.2013 року «Про 

депутатський запит Д.Шкрібляка» 

 

Районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Інформацію фінансового управління Верховинської районної 

державної адміністрації щодо виділення коштів в сумі 25,0 тис.грн. для 

ремонту клубу с.Барвінково взяти до уваги (додається). 

 

2. Рішення районної ради від 26.07.2013 року «Про депутатський запит 

Д.Шкрібляка» зняти з контролю. 

 

 

 

    Голова районної ради        Ярослав Кікінчук 
 

 

 

 

 

 


