УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 26 липня 2013 року
селище Верховина
Про Схему планування території
Верховинського району
Розглянувши лист районної державної адміністрації від 04.07.2013
року №353/01-14/21 про Схему планування території Верховинського
району, відповідно до статті 43 Закону України
«Про місцеве
самоврядування в Україні» та статей 8 і 14 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», доручення Кабінету Міністрів
України від 13.09. 2011 року №31110/22/1- 09, підпункту 5.1 протоколу № 1
селекторної наради Мінрегіону України від 29.01.2013 року, листа
Мінрегіону України
від 26.02.2013 року №7/6-1660, рішення колегії
управління містобудування та архітектури Департаменту будівництва,
житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури
облдержадміністрації від 21.02.2013 року №1, та беручи до уваги пропозиції
постійної комісії районної ради з питань будівництва, інфраструктури,
житлово-комунального та дорожнього господарства, районна рада
вирішила:
1. Визнати Схему планування території (Проект районного планування)
Верховинського
району,
розроблену
Івано-Франківською
філією
Українського державного інституту проектування міст «Діпромісто» в 1986
році, придатною для подальшого використання до моменту її розроблення
(оновлення) та погодження згідно вимог чинного законодавства.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань будівництва, інфраструктури, житлово-комунального
та дорожнього господарства (Ю.Ванджурак).
Голова районної ради

Ярослав Кікінчук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 26 липня 2013 року
селище Верховина
Про створення комунальної
установи «Трудовий архів
у Верховинському районі»
Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні",
відповідно до статті 29 Закону України «Про Національний архівний фонд і
архівні установи», розпорядження Президента України від 13 квітня 2005
року № 957/2005–р «Про невідкладні заходи щодо збереження національних
архівних цінностей України», розпорядження Івано-Франківської обласної
державної адміністрації № 893 від 10.12.2012року, розглянувши звернення
Верховинської районної державної адміністрації, враховуючи висновки
постійної комісії районної ради з питань соціального захисту населення та
охорони здоров’я, районна рада вирішила:
1. Створити комунальну установу «Трудовий архів у Верховинському
районі» як юридичну особу на основі майна, що належить до спільної
власності територіальних громад селища та сіл Верховинського району.
2. Затвердити Положення про комунальну установу «Трудовий архів у
Верховинському районі» (додається).
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації підготувати
пропозиції щодо фінансування новоствореної установи.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я
(І. Гондурак).
Голова районної ради

Ярослав Кікінчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради від
26 липня 2013 року

Положення
про комунальну установу «Трудовий архів у Верховинському районі»
1. Комунальна установа «Трудовий архів у Верховинському районі»
створюється для централізованого зберігання документів, нагромаджених у
процесі документування службових, трудових або інших правовідносин
юридичних і фізичних осіб та інших архівних документів, що не належать до
Національного архівного фонду (далі Трудовий архів), відповідно до пункту
10 статті 38 Закону України «Про національний архівний фонд та архівні
установи» і утримується за рахунок коштів районного бюджету, коштів,
отриманих за науково - технічне опрацювання і зберігання архівних
документів та коштів з інших надходжень не забороненим законом.
2. Комунальна установа «Трудовий архів у Верховинському районі» є
юридичною особою, має права і обов’язки юридичної особи з дня його
реєстрації, а також власну печатку зі своїм найменуванням, ідентифікаційним
кодом, штампи і бланки, рахунок в банку.
3. У своїй діяльності Трудовий архів керується Конституцією і
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,
рішеннями та розпорядженнями органів місцевого самоврядування, іншими
нормативно - правовими актами та положенням з урахуванням Примірного
положення про трудовий архів.
З питань організації й методики ведення архівної справи Трудовий
архів керується наказами і методичними рекомендаціями Державної архівної
служби України (Укрдержархіву), державного архіву області.
4. Трудовий архів працює відповідно до річного плану, який
затверджує орган управління, та звітує перед радою про проведену роботу.
5. Службові обов’язки працівників Трудового архіву визначаються
посадовими інструкціями, що затверджуються органом управління.
6. Основними завданнями Трудового архіву є:
• Виявлення та внесення до джерел комплектування документами
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, що
розташовані на території району;
• Зберігання відповідно до умов, визначених Укрдержархівом,
документів з особового складу, документів термінового та постійного
зберігання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності
та підпорядкування, що розташовані на території району, або ліквідованих
підприємств, установ та організацій, що були зареєстровані на території
району;

• Приймання від підприємств, установ і організацій – джерел
комплектування архівних документів з особового складу, фінансово –
господарської діяльності та інших документів, строки зберігання яких не
закінчилися;
• Науково - технічне опрацювання документів, що надійшли на
зберігання, згідно з правилами Укрдержархіву, створення необхідного
довідкового апарату до них;
• Облік документів, що зберігаються, у тому числі шляхом створення
та підтримання облікових баз даних;
• Організація користування документами у службових, соціально правових, наукових та інших цілях, видання юридичним особам і громадянам
у встановленому у Укрдержархівному порядку надання довідок, копій та
витягів з документів, що знаходяться у зберігання;
• Проведення експертизи цінності документів, що знаходяться на
зберігання, подання на затвердження експертної комісії архівного відділу
адміністрації описів справ тимчасового зберігання, документів особливого
складу, підприємств, установ і організацій – джерел комплектування та актів
про вилучення до знищення документів, строки зберігання яких закінчилися;
• Участь у заходах з підвищення кваліфікації працівників служб
діловодства, архівних підрозділів та експертних комісій підприємств, установ
та організацій;
• Здійснення інших видів діяльності, незаборонених чинним
законодавством.
7. Для виконання покладених на Трудовий архів завдань йому
надаємо право:
• Одержувати від підприємств, установ і організацій – джерел
комплектування або ліквідаційних комісій (ліквідаторів) архівні документи
згідно з номенклатура ми справ з оплатою цими суб’єктами відповідно до цін
і тарифів, затверджених в установленому порядку, вартості їхнього
опрацювання та наступного зберігання в Трудовому архіві на договірних
засадах;
• Одержувати від підприємств, установ і організацій - джерел
комплектування або ліквідаційних комісій (ліквідаторів) відомості, необхідні
для роботи;
• Інформувати районну раду про стан зберігання документів
підприємств, установ та організацій – джерел комплектування та вносити
пропозиції щодо поліпшення цієї роботи;
• Надання рекомендацій підприємствам, установам і організаціям –
джерелам комплектування або ліквідаційним комісіям (ліквідаторам) з
питань, що входять до компетенції Трудового архіву;
• Брати участь у засіданнях експертної комісії у разі розгляду на них
описів справ тимчасового зберігання документів з особового складу
підприємств, установ і організацій – джерел комплектування трудового
архіву та актів про вилучення для знищення документів, строки зберігання
яких закінчилися;

• Брати участь у нарадах, які проводить районна рада,
райдержадміністрація, ліквідаційна комісія (ліквідатор), в разі розгляду на
них питань роботи з документами.
8. Трудовий архів очолює завідувач, який призначається на посаду та
звільняється з посади районною радою.
9. Завідувач Трудового архіву:
• Організовує діяльність архіву, персонально відповідає за виконання
покладених на архів завдань;
• Призначає та звільняє за погодженням з органом управління
працівників архіву;
• Розподіляє завдання між працівниками архіву, контролює їх
виконання;
• Вирішує відповідно до законодавства питання щодо доступу
представників підприємств, установ і організацій – джерел комплектування,
інших користувачів до документів, що знаходяться на зберігання;
• Проводить прийом громадян, розглядає звернення, що належать до
компетенції архіву;
• Представляє архів з усіх питань, пов’язаних з його діяльністю.
10. Штатний розпис Трудового архіву затверджується районною
радою з урахуванням виконання всіх покладених на архів завдань, кількості
документів, що знаходяться на зберігання і підлягають зберіганню в архіві,
обсягів довідкової роботи.
11. Внесення змін до Положення проводиться на підставі рішення
районної ради і підлягає реєстрації у встановленому законом порядку.
Заступник керуючого справами
виконавчого апарату районної ради

Василь Нагірняк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 26 липня 2013 року
селище Верховина
Про
реорганізацію
«Верховинської
центральної
районної
лікарні»
та
затвердження Статуту комунального
закладу «Верховинський центр первинної
медико-санітарної допомоги»
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», з метою здійснення структурно-організаційного та фінансовоекономічного розмежування первинного та вторинного рівнів надання
медичної допомоги, забезпечення доступності і якості первинної медикосанітарної допомоги населенню територіальних громад селища та сіл
Верховинського району, розглянувши клопотання Верховинської районної
державної адміністрації, відповідно до Закону України «Основи
законодавства України про охорону здоров'я», статей 87, 88, 89, 106, 107, 109
Цивільного кодексу України, статті 89 Бюджетного кодексу України, Закону
України «Про затвердження загальнодержавної програми розвитку первинної
медико – санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до
2011 року», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо
реформування системи охорони здоров’я населення» від 06.12.2005 р. №
1694/2005, постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 року № 208
«Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я», наказів
Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Примірного
положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та
примірних положень про його підрозділи» від 23.02.2012 року №131, «Про
затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги» від 23.02.2012 року №129, рішення
п’ятнадцятої сесії VI демократичного скликання Верховинської районної
ради «Про утворення Верховинського центру первинної медико-санітарної
допомоги» від 19.12.2012 року, враховуючи рекомендації постійної комісії
районної ради з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я,
районна рада

вирішила:
1. Реорганізувати Верховинську центральну районну лікарню та
внести зміни до Статуту (додається).
2. Головному лікарю Верховинської центральної районної лікарні
(В. Пугальський):
2.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо реорганізації та
перейменування структурних підрозділів Верховинської центральної
районної лікарні.
2.2. Забезпечити дотримання вимог чинного трудового законодавства
України у зв’язку з переведенням працівників лікарських амбулаторій і
ФАПів до комунального закладу «Верховинський центр первинної медикосанітарної допомоги».
3. Затвердити Статут комунального закладу «Верховинський центр
первинної медико-санітарної допомоги» (додається).
4. Фінансовому управлінню Верховинської райдержадміністрації
(В. Ватаманюк) спільно з Верховинською центральною районною лікарнею
(В. Пугальський) та комунальним закладом «Верховинський
центр
первинної медико-санітарної допомоги» розробити штатні розписи та
кошториси видатків на утримання даних установ та подати відповідні
пропозиції районній раді для забезпечення їх фінансуванням з районного
бюджету.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я
(І. Гондурак).

Голова районної ради

Ярослав Кікінчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від 26 липня 2013 року

Зміни до Статуту Верховинської
центральної районної лікарні
Викласти пункт 1.4. розділу 1 в новій редакції:
Структура та штатний розклад лікарні встановлюється головним
лікарем лікарні, затверджується органом управління.
Доповнити пункт 3.20:
Лікарня є володільцем баз персональних даних, проводить обробку
персональних даних у відповідності до вимог законодавства України, з
метою забезпечення належного здійснення своєї діяльності.
Викласти пункти 7.2, 7.3 та абзац 1 п.7.5 розділу 7 в новій редакції:
пункт 7.2. Лікарню очолює головний лікар, якому підпорядковується
наступні лікувально-профілактичні заклади Верховинського району:
а). Стаціонари Верховинської ЦРЛ:
- Терапевтичне відділення №1 с-ще Верховина
- Терапевтичне відділення №2 с. Білоберізка
- Терапевтичне відділення №3 с. Яблуниця
- Відділення анестезіології інтенсивної терапії
- Кардіологічне відділення
- Дитяче відділення
- Неврологічне відділення
- Пологове відділення
- Відділення патології вагітних
- Хірургічне відділення
- Гінекологічне відділення
- Травматологічне відділення
- Урологічне відділення
- Інфекційне відділення
- Наркологічне відділення
б). Поліклінічне відділення
в). Паталогоанатомічна служба
г). Лабораторне відділення
д). Інформаційно-аналітичний відділ
е). Фізіотерапевтичний кабінети
ж). Адміністративно-управлінський апарат та допоміжні служби
з). Кабінет функціональної діагностики
і). Кабінет УЗД
к). Рентген кабінет

Пункт 7.3: призначення та звільнення головного лікаря здійснюється
районною радою, за поданням органу управління на контрактній основі.
Абзац 1 пункту 7.5: Головний лікар має право:
Видавати накази і розпорядження, що є обов’язковими для виконання
всіма медичними працівниками, підпорядкованих йому лікувальнопрофілактичних закладів району, у відповідності до чинного законодавства.
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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальний заклад «Верховинський центр первинної медикосанітарної допомоги» (далі – Центр) є комунальним закладом охорони
здоров’я Верховинської районної ради Івано-Франківської області, що надає
первинну медико-санітарну допомогу (далі – ПМСД) населенню
Верховинського району. До складу центру входять:
Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини (АЗПСМ);
фельдшерсько-акушерські пункти (ФАП),
які розташовані на території селища та сіл Верховинського району та
перебувають на балансі Центру.
1.2. Центр створений рішенням п’ятнадцятої сесії VI демократичного
скликання Верховинської районної ради «Про утворення Верховинського
центру первинної медико-санітарної допомоги» від 19.12.2012 року.
1.3. Власником та засновником Центру є територіальна громада сіл та
селища району в особі Верховинської районної ради (далі Власник).
1.4 Центр у своїй діяльності керується Конституцією України,
законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Верховинської районної
ради, а також актами уповноваженого органу управління та іншими
нормативно-правовими актами і цим Статутом.
2.НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
2.1. Найменування:
повна назва: Комунальний заклад «Верховинський центр первинної
медико-санітарної допомоги»;
скорочена назва: КЗ «Верховинський ЦПМСД».
Юридична адреса: Україна, 78700, Івано-Франківська область, селище
Верховина, вул. Жаб’євська, 10.
3.МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Центр створений з метою реалізації державної політики у сфері
охорони здоров’я, що передбачає проведення на території Верховинського
району заходів, спрямованих на:
забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та
ефективною первинною медико-санітарною допомогою;
забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги.
3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Центру є:
організаційно-методичне керівництво та координація діяльності
структурних підрозділів Центру на території Верховинського району з
питань надання населенню доступної, своєчасної, якісної та ефективної
первинної медико-санітарної допомоги;

організація надання первинної медико-санітарної допомоги, у тому
числі невідкладної, у визначеному законодавством порядку;
проведення профілактичних щеплень;
забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає
первинну медико-санітарну допомогу (лікаря загальної практики – сімейного
лікаря, дільничного терапевта, дільничного педіатра), у визначеному
законодавством порядку;
планування, організація, участь та контроль за проведенням
профілактичних оглядів та диспансеризації населення;
забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні
медичних послуг населенню селища та сіл Верховинського району із
закладами охорони здоров’я та установами, що надають вторинну
(спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну
допомогу (медичний маршрут пацієнта);
організація відбору та спрямування хворих на консультацію та
лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну
(спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а
також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у
визначеному законодавством порядку;
забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних
протоколів медичної допомоги;
впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики,
лікування та реабілітації захворювань та станів;
організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;
проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за
видачею листків непрацездатності;
участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної
роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
організація пільгового забезпечення лікарськими засобами населення
у визначеному законодавством порядку;
проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення
захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності
населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів;
координація впровадження та контроль за виконанням місцевих
програм та заходів з питань удосконалення надання первинної медикосанітарної медичної допомоги;
визначення проблемних питань надання первинної медико-санітарної
допомоги та шляхів їх вирішення;
розробка планів розвитку первинної медико-санітарної допомоги у
Верховинському районі;
проведення спільно з санітарно-епідеміологічною службою
профілактичних та протиепідемічних заходів;
визначення потреби структурних підрозділів Центру та населення у
лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні

та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною
та якісною медичною допомогою;
моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських
засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та
транспортних засобів;
моніторинг виконання та фінансового забезпечення державних
соціальних нормативів із забезпечення населення первинною медикосанітарною допомогою;
вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров'я населення
та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення
здоров’я населення;
забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників Центру;
медична практика;
зберігання, перевезення, придбання, використання, знищення
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
інші функції, що випливають з покладених на Центр завдань.
3.3. Центр може бути клінічною базою вищих медичних навчальних
закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.
3.4. Центр є володільцем баз персональних даних, проводить обробку
персональних даних у відповідності до вимог законодавства України з метою
забезпечення належного здійснення своєї діяльності.
4. ПРАВОВИЙ СТАТУС
4.1. Центр є юридичною особою публічного права.
4.2. Центр користується закріпленим за ним майном спільної
власності територіальних громад селища та сіл Верховинського району на
праві управління.
4.3. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає і
використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів,
використання яких не заборонено законодавством.
4.4. Центр має самостійний баланс, рахунки в Державному
казначействі України, установах банків, використовує в роботі печатку зі
своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами та
повним найменуванням.
4.5. Держава, засновник та уповноважений орган управління не
відповідають за зобов'язаннями Центру, а Центр не відповідає за
зобов'язаннями держави, засновника та уповноваженого органу управління,
окрім випадків передбачених законодавством.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
5.1. Центр має право:

5.1.1. Здійснювати планування роботи відповідно до державних
замовлень та програм.
5.1.2. Здійснювати розподіл фінансових та майнових ресурсів між
своїми підрозділами.
5.1.3. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями
відповідно до законодавства.
5.1.4. Організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання
договору про медичне обслуговування населення.
5.1.5. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації
своїх завдань у визначеному законодавством порядку.
5.1.6. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами,
організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також
фізичними особами відповідно до законодавства, набувати майнові та
особисті немайнові права, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у
справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.
5.1.7. Здійснювати іншу, ніж надання медичної допомоги,
господарську діяльність, не заборонену законодавством.
5.1.8. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному
законодавству.
5.2. Центр забезпечує:
5.2.1. Надання медичної допомоги відповідно до договору про
медичне обслуговування населення за бюджетні кошти та інших укладених
договорів.
5.2.2. Дотримання встановленого порядку звітування.
5.2.3. Надання оперативної інформації за запитом відповідно до
підпорядкування.
5.2.4. Належне ведення обліково-звітної документації.
5.2.5. Координацію взаємодії лікарських амбулаторій та організацій,
де є організовані контингенти населення, щодо надання невідкладної
медичної допомоги, проведення заходів диспансеризації та масової
профілактики інфекційних захворювань.
5.2.6. Своєчасну сплату податків, зборів та єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
5.2.7. Цільове використання закріпленого за ним майна та виділених
бюджетних коштів.
5.2.8. Утримання у належному стані рухомого і нерухомого майна.
5.2.9. Створення належних умов для високопродуктивної праці,
забезпечення додержання законодавства про працю, соціальне страхування,
правил та норм охорони праці, техніки безпеки.
5.2.10. Здійснення заходів з удосконалення оплати праці працівників з
метою посилення їх матеріальної зацікавленості у результатах особистої
роботи та у загальних результатах діяльності Центру.
5.2.11. Відповідає за виконання покладених на Центр завдань та
функцій, дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, пожежної

безпеки його головний лікар. Обов'язки та права інших працівників Центр
визначаються посадовими інструкціями, затвердженими головним лікарем.
6. УПРАВЛІННЯ
6.1. Управління Центром здійснює районна державна адміністрація
згідно делегованих повноважень районної ради.
6.2. Поточне керівництво діяльності Центру здійснює головний лікар,
який призначається та звільняється Власником на умовах контракту. Строк
найму, права, обов’язки і відповідальність головного лікаря, умови його
матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
6.3. Головного лікаря Центру може бути звільнено достроково, на
передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства.
6.4. Головний лікар Центру:
6.4.1.Несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Центр завдань і здійснення ним своїх функцій.
6.4.2. Діє без довіреності від імені Центру, представляє його інтереси
в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших
організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує
адміністрацію Центру і вирішує питання діяльності Центру у межах та у
визначеному законодавством та цим Статутом порядку.
6.4.3. Розпоряджається коштами та майном відповідно до
законодавства та цього Статуту.
6.4.4. Укладає договори (у тому числі щодо надання первинної
медико-санітарної допомоги), видає довіреності, відкриває рахунки в органах
Держказначейства, в установах банків згідно установленого порядку.
6.4.5. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає
вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Центру.
6.4.6. Подає погоджений органом управління на проекти змін до
Статуту на затвердження до Верховинської районної ради.
6.4.7. Призначає своїх заступників та розподіляє обов'язки між ними
за погодженням з органом управління.
6.4.8. Визначає організаційну структуру Центру, граничну чисельність
працівників, штатний розпис та подає їх на погодження до органу управління
та на затвердження районною радою.
6.4.9. Затверджує положення про структурні підрозділи Центру за
поданням керівників цих підрозділів.
6.4.10. Призначає на посади та звільняє:
- керівників структурних підрозділів Центру за погодженням з
органом управління.
-інших працівників.
6.4.11. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок
і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.
6.4.12. Укладає колективний договір з працівниками.

6.4.13. Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із
законодавством.
6.5. Головний лікар Центру, його заступники та керівники
структурних підрозділів є офіційними представниками Центру, діють в
межах своїх повноважень та представляють інтереси Центру в органах
виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та
організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними
особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.
6.6. Головний лікар Центру, його заступники та керівники підрозділів
у межах своїх повноважень здійснюють оперативне керівництво Центром та
його підрозділами.
6.7. Головний лікар Центру та головний бухгалтер несуть персональну
відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність
бухгалтерського обліку та фінансової, статистичної звітності у
встановленому законодавством порядку.
7. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ
7.1. Майно Центру становлять необоротні та оборотні активи, основні
засоби та грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається
у самостійному балансі Центру. Центр самостійно укладає контракти ,
договори, угоди, сума яких не перевищує 50 тисяч гривень.
7.2. Майно Центру є спільною власністю територіальних громад
селища та сіл Верховинського району і закріплюється за ним на праві
оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління,
Центр користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства.
7.3. Джерелами формування майна Центру є:
7.3.1. Кошти районного (місцевого) бюджету.
7.3.2. Власні надходження Центру:
від господарської та/або виробничої діяльності;
за оренду майна;
від реалізації майна;
7.3.3. Інші власні надходження Центру.
7.3.4. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та
безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.
7.3.5. Надходження коштів на виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку регіонів.
7.3.6. Інші джерела, не заборонені законодавством.
7.4. Центр має право:
передавати матеріальні цінності між своїми структурними
підрозділами, а також здавати в оренду юридичним та фізичним особам
закріплене за ним майно згідно із законодавством та за рішенням
Верховинської районної ради;
за рішенням Верховинської районної ради реалізувати застаріле
обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації

вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази Центру у
визначеному законодавством порядку.
7.5. Фінансування Центру:
фінансування діяльності Центру здійснюється у встановленому
порядку за рахунок районного бюджету, а також інших джерел, не
заборонених законодавством України;
перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та
фінансової діяльності Центру здійснюється відповідними органами та
уповноваженими органами у визначеному законодавством порядку.
7.6. Центр самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік,
веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам,
уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності
Центру у визначеному законодавством порядку.
Керівництво Центру несе відповідальність перед засновником та
перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової,
статистичної та іншої звітності.
8. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
8.1. Професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи,
уповноважені трудовим колективом на представництво, мають право вносити
пропозиції щодо поліпшення роботи Центру, а також з питань соціальнокультурного і побутового обслуговування.
Представники первинної профспілкової організації, а у разі її
відсутності - вільно обрані працівниками представники, представляють
інтереси працівників в органах управління Центру відповідно до
законодавства.
Центр зобов'язаний укладати колективний договір та створювати
умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.
8.2. Трудовий колектив Центру складається з усіх громадян, які своєю
працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору
(контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини
працівника з Центром.
8.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє
право на участь в управлінні Центром, не може обиратися головний лікар
Центру. Повноваження цих органів визначаються законодавством.
8.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з
адміністрацією Центру регулюються колективним договором.
8.5. Право укладання колективного договору від імені
уповноваженого органу управління надається головному лікарю Центру, а
від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.
Сторони колективного договору звітують на загальних зборах
колективу не менш ніж один раз на рік.
8.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії
обов'язкового медичного страхування працівників Центру та їх сімей, а

також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом
відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
8.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Центру є кошти
районного бюджету.
Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки,
схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат,
премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних
виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і
гарантій, передбачених законодавством та галузевими угодами.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від
встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.
Умови оплати праці та матеріального забезпечення головного лікаря
Центру визначаються контрактом, укладеним із засновником.
8.8. Оплата праці працівників Центру здійснюється у першочерговому
порядку. Усі інші платежі здійснюються Центром після виконання
зобов'язань.
8.9. Працівники Центру провадять свою діяльність відповідно до
Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з
законодавством.
10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
9.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за
рішенням Верховинської районної ради, а у випадках, передбачених законом
України, - за рішенням суду.
9.2. У разі реорганізації Центру вся сукупність його прав та обов'язків
переходить до його правонаступників.
9.3. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка
утворюється засновником або за рішенням суду.
9.4. Майно, що залишається після задоволення претензій кредиторів,
використовується за рішенням Верховинської районної ради.
9.5. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для
пред'явлення вимог кредиторами, не може бути меншим, ніж два місяці з дня
публікації у офіційних виданнях України.

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області

Шосте демократичне скликання
(вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 26 липня 2013 року
селище Верховина
Про виконання рішення районної
ради від 31.05.2013 року „Про
депутатський запит В.
Пугальського”
Районна рада
вирішила:
1. Інформацію філії ПАТ «Прикарпаттяобленерго» «Верховинський район електромереж»
щодо сприяння Голівській сільській раді в перенесенні лінії електричних мереж ближче до
центральної дороги для встановлення нічного освітлення центра села Голови взяти до
відома (додається).
2. Рішення районної ради від 31.05.2013 року „ Про депутатський
запит В. Пугальського‖ зняти з контролю.

Голова районної ради

Ярослав Кікінчук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області

Шосте демократичне скликання
(вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 26 липня 2013 року
селище Верховина
Про депутатський запит
В. Пилипюка
Відповідно до частин 7,8 статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», районна
рада
вирішила:
1. Депутатський запит В.Пилипюка щодо допомоги в закінченні ремонту
автомобільної дороги Білоберізка-Черетів направити для розгляду голові
Верховинської райдержадміністрації В.Гондураку. (додається).
2. Відповідь на запит подати районній раді та депутату у встановлений законом
термін.

Голова районної ради

Ярослав Кікінчук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області

Шосте демократичне скликання
(вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 26 липня 2013 року
селище Верховина
Про депутатський запит
М. Федорчака
Відповідно до частин 7,8 статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», районна
рада
вирішила:
1. Депутатський запит М. Федорчака щодо заміни опор лінії електричних мереж до
житлового будинку жительки села Гринява, присілок Каптарга Федорчак М.Д.
направити для розгляду начальнику філії ПАТ «Прикарпаттяобленерго»
«Верховинський РЕМ» А. Мельнику (додається).
2. Відповідь на запит подати районній раді та депутату у встановлений законом
термін.

Голова районної ради

Ярослав Кікінчук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 26 липня 2013 року
селище Верховина
Про роботу редакції газети
«Верховинські вісті» з висвітлення
питань національного і духовного
відродження у районі
Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу)
в Україні», районна рада
вирішила:
1. Інформацію про роботу редакції газети «Верховинські вісті» з
висвітлення питань національного і духовного відродження у районі взяти до
уваги (додається).
2. Редакції газети «Верховинські вісті» (Д.Кіращук) постійно
всесторонньо і різножанрово висвітлювати на сторінках газети питання
національного і духовного відродження у районі, публікуючи матеріали з
питань утвердження історичної правди, високої духовності, християнської
любові, будівництва Української державності, відродження традицій,
обрядів, народних ремесел Верховинщини.
3. Районній державній адміністрації (В.Гондурак) постійно
висвітлювати на сторінках періодичного друкованого видання проведену
роботу з питань національного і духовного відродження краю.
4. Рекомендувати селищній та сільським радам укласти угоди з
керівниками місцевих засобів масової інформації з питань висвітлення
роботи органів місцевого самоврядування.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань національного і духовного відродження, культури та
засобів масової інформації (О.Чубатько).
Голова районної ради

Ярослав Кікінчук

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

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

Дмитро Кіращук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(вісімнадцята сесія )
РІШЕННЯ
від 26 липня 2013 року
селище Верховина
Про звернення районної ради

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
вирішила
Схвалити текст звернення до Кабінету Міністрів України, Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, голови ІваноФранківської обласної державної адміністрації Вишиванюка М.В., голови
Івано-Франківської обласної ради Скрипничука В.М., голови Верховинської
райдержадміністрації Гондурака В.І., голови Верховинської районної ради
Кікінчука Я.М. (додається).

Голова районної ради

Ярослав Кікінчук

Кабінету Міністрів України
Міністерству регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
Комітету Верховної Ради України
з питань бюджету
Голові Івано-Франківської обласної
державної адміністрації
Вишиванюку М.В.
Голові Івано-Франківської обласної
ради
Скрипничуку В.М.
Голові Верховинської районної
державної адміністрації
Гондураку В.І.
Голові Верховинської районної ради
Кікінчуку Я.М.

Звернення
Ми, депутати Верховинської районної ради, глибоко занепокоєні
станом справ із приводу введення в експлуатацію з першого вересня 2013
року новозбудованого приміщення Білоберізької ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Готовність будівельного об’єкту на сьогоднішній день становить 95
відсотків. Однак за виконаний обсяг будівельно-монтажних робіт у 2012 році
не погашено заборгованість виконавцеві робіт у розмірі 1млн. 307 тис. грн.
Фінансування школи здійснюється з державного бюджету.
На сьогоднішній день не завершено зовнішні комунікації даного
об’єкту. Найбільшу тривогу викликає відсутність водо-та теплопостачання.
Окрім цього класні кімнати школи не забезпечено партами та іншим твердим
інвентарем. Не забезпечено також кухонним обладнанням їдальню.
Така ситуація викликає невдоволення як у колективі педагогічних
працівників школи, так і в батьківському середовищі. По-перше, батьки дітей
своїми 130 підписами у надісланому зверненні до районної ради категорично
заявили про відмову дітей навчатися у старому, аварійному, приміщенні
школи, якому більше 160 років. Навчальний процес з нового навчального
року, як заявляють батьки, у селі Білоберізка не розпочнеться. Свої вимоги

до органів влади батьки висловили у листі та надіслали фотографії старої і
нової школи (додається).
Тому просимо Вас віднестися з розумінням до існуючої гострої
соціальної проблеми у регіоні. Вимагаємо негайно повернути борг
виконавцеві робіт у розмірі 1млн. 307 тис. грн. за виконаний у 2012 році
обсяг робіт та виділити кошти у розмірі близько 2 млн. грн. для завершення
новозбудованого об’єкту, попередивши таким чином можливі протестні акції
як серед вчителів, так і батьківської громадськості району. Найважливіше
завдання – ввести з першого вересня 2013 року в експлуатацію нову школу.
Маємо надію на взаєморозуміння і сподіваємось на виправлення
ситуації в якнайкоротші терміни.

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

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(вісімнадцята сесія )
РІШЕННЯ
від 26 липня 2013 року
селище Верховина
Про звернення районної ради

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
вирішила
Схвалити текст звернення до голови обласної державної адміністрації
Вишиванюка М.В., голови обласної ради Скрипничука В.М., керівників
підприємств, установ та організацій району, жителів району (додається).

Голова районної ради

Ярослав Кікінчук

Голові обласної
державної адміністрації
Михайлу Вишиванюку
Голові обласної ради
Василю Скрипничуку
Керівникам підприємств,
установ, організацій району
Жителям району

Звернення
Ми, депутати Верховинської районної ради, звертаємося до Вас,
шановні Михайле Васильовичу, Василю Михайловичу, керівники
підприємств, установ та організацій Верховинщини від імені усієї громади
Верховинського району, культурно-мистецької спільноти краю з проханням
допомогти у вирішенні надзвичайно важливої проблеми – спорудження
Будинку культури у селищі Верховина. Напевно, це єдиний в Україні
районний центр, в якому відсутній культурно-мистецький заклад.
Ми позбавлені можливості організації та проведення культурномистецького життя на головній сцені району, зокрема проведення
традиційних гуцульських автентичних фестивалів, концертних програм,
творчих конкурсів, інших мистецьких заходів, а також змістовного
культурного відпочинку громадян, в тому числі молоді.
Відсутність головної сцени позбавляє права проведення державних,
професійних свят та пам’ятних днів, а також просвітницьких заходів за
участю представницької аудиторії – колективів підприємств, установ,
організацій району, працівників державних органів та органів місцевого
самоврядування, громадськості краю тощо.
Враховуючи вищенаведене, просимо посприяти у виділені коштів хоча
б на початок будівництва закладу, а також звернутися до Кабінету Міністрів
України з проханням включити Верховинський районний Будинку культури
до переліку об’єктів державної програми будівництва та плану фінансування
з державного бюджету на 2014 рік. Вартість об’єкту – 15 млн. грн.
Ми, депутати Верховинської районної ради, звертаємося також до
керівників підприємств, установ, організацій, підприємницьких структур,
громади краю, усіх небайдужих людей до правічної культури гуцулів з
проханням провести збір народних коштів для здійснення оплати за
виготовлення проекту Будинку культури, вартість якого становить 400 тисяч
гривень. Добродійні кошти надсилати на адресу: Верховинська селищна рада,
р/р 35428064000747, Код: 04357294, МФО: 836014, кошти для відбудови
районного Будинку культури в селищі Верховина.
Впевнені, що спільними зусиллями – за допомогою держави,
добровільних внесків громадян та спонсорської допомоги – ми розпочнемо у
2014 році будівництво культурно-мистецького закладу. Віримо, що невдовзі

на будівельному майданчику біля Співочого поля постане у своїй величі та
красі новий Будинок культури – Центр Гуцульської культури у Верховині.
Прийнято на вісімнадцятій сесії Верховинської
районної ради шостого демократичного
скликання 26 липня 2013 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 26 липня 2013 року
селище Верховина
Про інформацію голови районної
ради Ярослава Кікінчука про хід
реалізації проекту «Місцевий розвиток
та передумови відкриття пункту
пропуску та будівництво автодороги
через румунсько-український державний
кордон в межах населених пунктів
Шибене (с.Зелене) Верховинського району
Івано-Франківської області та
Поеніле-де-суб-Мунте повіту
Марамуреш Румунія»
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", районна рада
вирішила:
Інформацію голови районної ради Ярослава Кікінчука про хід
реалізації проекту «Місцевий розвиток та передумови відкриття пункту
пропуску та будівництво автодороги через румунсько-український
державний кордон в межах населених пунктів Шибене (с.Зелене)
Верховинського району Івано-Франківської області та Поеніле-де-суб-Мунте
повіту Марамуреш Румунія» взяти до відома (додається).

Голова районної ради

Ярослав Кікінчук

Додаток
до рішення районної ради
від 26 липня 2013 року
Інформація голови районної ради Ярослава Кікінчука
про хід реалізації проекту «Місцевий розвиток та передумови відкриття
пункту пропуску та будівництво автодороги через румунськоукраїнський державний кордон в межах населених пунктів Шибене
(с.Зелене) Верховинського району Івано-Франківської області та
Поеніле-де-суб-Мунте повіту Марамуреш Румунія»
З квітня 2012 року Агентство з розвитку приватної ініціативи розпочало
реалізацію проекту ««Місцевий розвиток та передумови відкриття пункту
пропуску та будівництва автодороги через румунсько-український
державний кордон в межах населених пунктів Шибене (с.Зелене)
Верховинського району Івано-Франківської області та Поеніле-де-суб-Мунте
повіту Марамуреш Румунія», співфінансування якого здійснюється
Європейським Співтовариством в рамках Програми транскордонного
співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна на 2007-2013 роки.
Партнерами проекту з української сторони є Івано-Франківська
облдержадміністрація, Верховинська районна рада та Громадська організація
«Туристична Асоціація Івано-Франківщини», зі сторони ЄС - місцева
адміністрація Поєніле-де-суб-Мунте, громадська асоціація «Іван Креван»
(Румунія).
Ділянка межі державного кордону між Івано-Франківською областю
України та повітом Марамуреш Румунії збігається з ділянкою кордону межі
Верховинського району: на південному заході цього району пролягає 49
кілометрів державного кордону України з Румунією. Спільна історія та
географія, схожість економічного розвитку й спільні прагнення до
благополучного життя створюють між двома транскордонними громадами
почуття єдності й готовності до співпраці.
Прикордонні громади Верховинського району Івано-Франківської
області України та Рущанської долини повіту Марамуреш Румунії в рамках
проекту мають намір співпрацювати задля сталого економічного розвитку,
раціонального використання місцевих природних ресурсів, збереження
традицій і звичаїв автентичних етнічних груп, що проживають на їх
території, маючи на меті координацію зусиль із соціально-економічного
розвитку прикордонних регіонів на тривалий період та відкриття пункту
пропуску українсько-румунського державного кордону у с.Зелене (Україна)
та с. Поєніле-де-суб-Мунте (Румунія).
Загальною метою проекту є підвищення економічної спроможності та
інвестиційної привабливості прикордонних громад Івано-Франківської
області України та повіту Марамуреш Румунії через просування сталого

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

-

-

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

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

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

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

Голова районної ради

Ярослав Кікінчук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 26 липня 2013 року
селище Верховина
Про депутатський запит
Д.Стефлюка
Відповідно до частин 7,8 статті 49 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні‖, статей 21, 22 Закону України „Про статус
депутатів місцевих рад‖, районна рада
вирішила:
1. Депутатський запит Д.Стефлюка щодо капітального ремонту моста на
ділянці автодороги «Татарів – Кам’янець-Подільський» при в’їзді в
с.Верхній Ясенів зі сторони с.Криворівня направити для розгляду
начальнику філії «Верховинська ДЕД» Павлюку М.М. (додається).
2. Відповідь на запит подати районній раді та депутату у місячний термін.

Голова районної ради

Ярослав Кікінчук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 26 липня 2013 року
селище Верховина
Про депутатський запит
М.Дудидри
Відповідно до частин 7,8 статті 49 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 21, 22 Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад», районна рада
вирішила:
1. Депутатський запит М.Дудидри щодо проведення операції дитині-інваліду
Шлимкевичу Євгену Васильовичу, 23.12.2002 р.н., (діагноз - катаракта),
направити для розгляду начальнику управління праці та соціального
захисту населення районної державної адміністрації Кімейчуку В.М.
(додається).
2. Відповідь на запит подати районній раді та депутату у місячний термін.

Голова районної ради

Ярослав Кікінчук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 26 липня 2013 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та рішення районної ради від 31.05.2013 року «Про підтримку
звернення Снятинської районної ради», районна рада
вирішила:
1. Схвалити текст звернення до Міністерства юстиції України,
Міністерства аграрної політики та продовольства України, ІваноФранківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської
обласної ради щодо розпорядження земельними ділянками за межами
населених пунктів з урахуванням особливостей гірської місцевості
(додається).
2. Направити
дане
рішення
Асоціації
органів
місцевого
самоврядування регіону Гуцульщини та Асоціації органів місцевого
самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна».

Голова районної ради

Ярослав Кікінчук

Додаток
до рішення районної ради
від 26 липня 2013 року
Міністерству юстиції України
Міністерству аграрної політики та
продовольства України
Івано-Франківській обласній
державній адміністрації
Івано-Франківській обласній раді

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

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

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

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 26 липня 2013 року
селище Верховина
Про хід виконання рішення районної ради
від 30.12.2011 року «Про районну цільову
Програму розвитку культури
Верховинського району на 2012-2016 роки»
Відділ культури і мистецтв районної державної адміністрації проводить
відповідну роботу щодо забезпечення виконання районної цільової
Програми розвитку культури Верховинського району на 2012-2016 роки.
Дана Програма затверджена рішенням районної ради від 30 грудня 2011року.
Мета програми – ефективне підвищення культурно-мистецької роботи в
районі, організація дозвілля, розвиток народної аматорської творчості та
зміцнення матеріально-технічної бази.
У районі налічується 79 установ культури, з яких 38 – клубних
(знаходяться на балансі сільських рад), 38 бібліотек , Верховинська дитяча
школа мистецтв, районний організаційно-методичний центр та народний
музей Гната Хоткевича в с.Красноїлля (знаходяться на балансі відділу
культури і мистецтв).
Заслухавши та обговоривши інформацію про хід виконання рішення
районної ради від 30.12.2011 року «Про районну цільову Програму розвитку
культури Верховинського району на 2012-2016 роки», районна ради
вирішила
1. Інформацію про хід виконання рішення районної ради від 30.12.2011
року «Про районну цільову Програму розвитку культури Верховинського
району на 2012-2016 роки» взяти до уваги (додається).
2. Відділу культури і мистецтв районної державної адміністрації
(М.Корнелюк):
2.1. Забезпечити виконання заходів Програми.

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

Голова районної ради

Ярослав Кікінчук

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

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

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

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

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

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

Начальник відділу культури
і мистецтв райдержадміністрації

Мирослава Корнелюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
Від 26 липня 2013 року
селище Верховина
Про створення комунальної
установи «Трудовий архів»
у Верховинському районі
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до статті 29 Закону України «Про Національний архівний фонд і
архівні установи», розпорядження Президента України від 13 квітня 2005
року № 957/2005–р «Про невідкладні заходи щодо збереження національних
архівних цінностей України», розглянувши звернення Верховинської
районної державної адміністрації та враховуючи висновки постійної комісії
районної ради з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я,
районна рада
вирішила:
1. Створити комунальну установу «Трудовий архів» у Верховинському
районі, як юридичну особу, на основі майна, що належить до спільної
власності територіальних громад селища та сіл Верховинського району з
формою управління в особі Верховинської районної державної адміністрації.
2. Затвердити Положення про комунальну установу «Трудовий архів» у
Верховинському районі згідно з додатком.
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації підготувати
пропозиції щодо фінансування новоствореної установи.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я
(І.Гондурак).
Голова районної ради

Ярослав Кікінчук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ

від 26 липня 2013 року
селище Верховина
Про виконання рішення районної
ради від 31.05.2013 року «Про
депутатський запит І.Гондурака»

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

Голова районної ради

Ярослав Кікінчук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ

від 26 липня 2013 року
селище Верховина
Про підсумки виконання
районного бюджету
за перше півріччя 2013 року
Виконання районного бюджету по доходах за перше півріччя 2013 року
забезпечено в сумі 86644,1 тис. грн., що становить 97,8 відсотків до
затвердженого плану на цей період (88588,5 тис. грн.), з яких загальний фонд
становить – 85323,3 тис. грн., або 97,3 відсотки до планових призначень на
звітний період (87729,7 тис. грн.) та спеціальний фонд – 1320,8 тис. грн, або
153,8 відсотки до затвердженого плану на звітний період (858,8 тис. грн.).
Власних надходжень до загального фонду
районного бюджету
поступило в сумі 4492,5 тис. грн, що складає 110,2 відсотки до затвердженого
плану на звітний період (4077,6 тис. грн ).
Дотації вирівнювання з державного бюджету до районного бюджету
надійшло в сумі 37962,5 тис. грн. , що становить 95,2 відсотки до
затвердженого плану (39865,4 тис. грн.), субвенцій з державного та
обласного бюджетів – 42868,3 тис. грн., або 97,9 відсотка до затвердженого
плану на звітний період ( 43786,7 тис. грн.) .
Видаткова частина районного бюджету за перше півріччя цього року
виконана по загальному фонду в сумі 94667,6 тис. грн., що становить 53,9
відсотка до уточненого плану на рік (175667,5 тис. грн.) та 94,1 відсотка до
уточненого плану на звітний період (100643,0 тис. грн.).

Обсяг виконання районного бюджету за перше півріччя поточного року
по спеціальному фонду склав 437,6 тис. грн., що становить 28,3 відсотка до
уточненого плану на рік (1545,8 тис. грн.) та 30,2 відсотка до уточненого плану
на звітний період (1450,3 тис. грн.).
З резервного фонду районного бюджету спрямовано за перше півріччя
2013 року – 34,9 тис. грн.
В звітному періоді в першу чергу здійснювались видатки на заробітну
плату та інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей видатків.
Виходячи з вищенаведеного, районна рада
вирішила :
1. Інформацію фінансового управління райдержадміністрації про
підсумки виконання районного бюджету за перше півріччя 2013 року взяти
до уваги (додається).
2. Затвердити :
- звіт про виконання районного бюджету за перше півріччя 2013 року
(додаток №1);
- розподіл резервного фонду районного бюджету згідно розпоряджень
голови райдержадміністрації ( додаток №2).
3. Керівникам бюджетних установ, селищній та сільським радам вжити
заходів щодо дотримання штатно-кошторисної дисципліни, раціонального
використання бюджетних коштів, мобілізації дохідних джерел до загального
та спеціального фондів бюджету.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань бюджету і фінансів (М.Нечай).

Голова районної ради

Ярослав Кікінчук

Додаток №1
до рішення районної ради
від 26 липня 2013 року

Звіт
про виконання районного бюджету
за І- ше півріччя 2013 року

Код платежу

11010000

Найменування доходів

Загальний фонд
Податок на доходи фізичних осіб

(тис. грн.)
Затверджено
Виконано за
на 2013 рік з
І-ше
урахуванням півріччя
змін
2013 року

9349,3

4330,4

11020200

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

34,0

14,7

21010000

Частина чистого прибутку, що вилучається до
бюджету

4,0

5,7

22010300

Реєстраційний збір за проведення державної
реєстрації

7,4

3,3

22020000

Плата за утримання дітей у школі- інтернаті

30,0

14,8

22080000

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

23,5

119,6

Разом власних доходів
Дотація вирівнювання, що одержується з
Держбюджету
Субвенції

9448,2
77458,6

4492,5
37962,5

87595,8

42868,3

Разом доходів загального фонду
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

174502,6

85323,3

Надходження від відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва
Власні надходження бюджетних установ
Субвенції з державного та обласного бюджету

1,0

1,2

190,0
942,3

367,0
952,6

Разом доходів спеціального фонду

1133,3

1320,8

24060300

41020100
41030000

21110000

25000000
41030000

4,0

Всього доходів загального і спеціального фондів 175635,9

Код
функціональ
ної
класифікації
видатків
010000
070000
080000
090000
110000
120000
130000
160000
170000
180000
210000
250000

070000
080000
090000
110000
150000
200000
210000
240000
250000

Найменування видатків

Загальний фонд
Державне управління
Освіта
Охорона здоров'я
Соцзахист та соцзабезпечення
Культура і мистецтво
Засоби масової інформації
Фізкультура і спорт
Сільське господарство
Транспорт, дорожнє господарство
Інші видатки, пов»язані з економічною діяльністю
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха
Видатки не віднесені до основних груп
Всього видатків загального фонду
Спеціальний фонд
Освіта
Охорона здоров'я
Соцзахист населення
Культура і мистецтво
Будівництво
Охорона навколишнього середовища

Видатки не віднесені до основних груп
Всього видатків спеціального фонду
Разом видатків загального і спеціального фондів

Заступник керуючого справами
виконавчого апарату районної ради

Затверджено
на 2013 рік з
урахуванням
змін

86644,1

Виконано за
І – ше
півріччя
2013 року

1347,4
57925,5
21021,3
87236,3
3884,3
715,1
1071,3
10,0
702,6
10,0
31,5

588,3
35666,4
11244,4
42637,4
2103,3
353,5
597,3
0,5
182,7
30,0

1712,2
175667,5

1263,8
94667,6

43,7
90,0
56,3
99,0
1,0
7,4
758,4
490,0
1545,8
177213,3

123,3
38,4
86,1
28,4
7,4
154,0
437,6
95105,2

Василь Нагірняк

Додаток № 2
до рішення районної ради
від 26 липня 2013 р.
ПЕРЕЛІК
розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з якими виділено кошти з
резервного фонду районного бюджету за І півріччя 2013 року
№
п/п

Назва установи,
якій виділено
кошти

Дата і номер
розпорядження

Сума (грн.)
Згідно
розпо
рядже
ння

Назва заходів, на які
направлено кошти

1.

Управління праці
та соцзахисту
населення

30.01.2013 р.
№40

3000

Факти
ч
но
профінансов
ано
3000

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.

Верховинська
РДА

22.03.2013р. №106

1480

1480

3.

Управління праці
та соцзахисту
населення

29.03.2013 р. №114

3000

3000

Оплата за телефонізацію
приміщень дільничних
виборчих комісій
Матеріальна допомога:
- Шикману М.Ю. жит. с.
Голошино для відбудови
житлового будинку,
знищеного внаслідок пожежі

4.

Верховинська
РДА

28.04.2013р.№126

5031

5031

Матеріальна допомога
жительці с. Красноїлля
Бельмезі Л.Д. для відновлення
житлового будинку,
знищеного внаслідок пожежі

Закупівля системи
циркулярного виклику –
програмно-апаратного
комплексу АТРИС в сумі 5031
грн.

5.

Відділ освіти

11.04.2013 р. №129

7400

7400

6.

Верховинська
РДА

29.04.2013 р.№148

10000

10000

Придбання генератора та
забезпечення стійкої роботи
електроенергетичного
господарства в умовах
надзвичайних ситуацій в
Криворівнянській ЗОШ І-ІІІ
ступенів.
Кошти за виконані роботи
філії «Верховинська ДЕД» по
відновленню проїзду до
об’єктів життєзабезпечення
с.Бистрець

Всього спрямовано коштів резервного фонду районного бюджету – 34911 гривень.

Заступник керуючого справами
виконавчого апарату районної ради

Василь Нагірняк

Довідка
Про виконання бюджету району та районного бюджету
за перше півріччя 2013 року

Зведений бюджет району за перше півріччя 2013 року по доходах
виконано на 97,5 відсотка (при уточненому плані – 100219,7 тис. грн.,
фактично надійшло до бюджету району – 97750,1 тис. грн), з яких загальний
фонд бюджету - на 97,6 відсотка (при уточненому плані – 96324,1 тис. грн.,
фактично надійшло – 94006,6 тис. грн) та спеціальний фонд - на 96,1
відсотка (при уточненому плані – 3895,6 тис. грн, фактично надійшло –
3743,5 тис. грн).
Власні та закріплені доходи загального фонду бюджету району за
перше півріччя поточного року склали 7914,2 тис.грн, або 108,6 відсотка до
затвердженого плану (7290,7 тис. грн.) .В порівнянні з надходженнями за
відповідний період минулого року надходження зросли на 376,6 тис. грн.,
або приріст складає 5,0 відсотка.
Найбільший відсоток виконання показників затвердженого плану за
звітний період досягнуто по слідуючих платежах і понад план одержано:
- податку з доходів фізичних осіб (105,8 відсотки 356,3 тис. грн.);
- платежі за спеціальне використання лісових ресурсів (163,4 відсотки,
або 124,2 тис. грн.);
- плата за землю (106,5 відсотки, або 42,6 тис. грн);
- надходження від орендної плати підприємств комунальної власності
(920,0 відсотки,106,6 тис. грн);
- місцеві податки і збори (108,1 відсотки або 15,2 тис. грн.).
Не забезпечили виконання затверджених
планових показників
власних доходів сім сільських рад: Бистрецька (66,6 відсотки), Буковецька
(76,8 відсотки), Голівська (73,2 відсотки), Замагорівська (70,8 відсотки),
Криворівнянська (93,7 відсотки), Пробійнівська (77,7 відсотки), Хороцівська
(95,9 відсотки).

Рівень виконання місцевими радами уточнених планових
показників за перше півріччя 2013 року по власних надходженнях
наведено нижче:
(відсотки:)
Бюджет с. Устеріки

216,3%

Бюджет с. Кривопілля

197,8%
148,7%

Бюджет с. Білоберізка
Бюджет с. Перехресне

136,6%

Бюджет с. Зелене

130,7%

Бюджет с. Яблуниця

129,1%

Бюджет с. Красноїлля

124,3%

Бюджет с. Ільці

122,4%

Бюджет с. Стебні

119,4%

Бюджет с. Красник

118,6%

Бюджет с. Голошино

116,1%

Бюджет с. Довгопілля

113,2%

Бюджет с. Гринява

112,2%

Бюджет с. В. Ясенів

104,9%

Бюджет сел. Верховина

102,4%

Бюджет с. Хороцево

95,9%

Бюджет с. Криворівня

93,7%

Бюджет с. Пробійна

77,7%

Бюджет с. Буковець

76,8%
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Бюджет с. Бистрець

66,6%
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Дотації вирівнювання з державного бюджету надійшло в сумі 42986,2,
що становить 95,4 відсотка до затвердженого плану на перше півріччя цього
року (45073,7 тис. грн).

Субвенцій з Державного та обласного бюджетів надійшло – 43106,3
тис. грн. і становить 98,0 відсотка до затвердженого плану ( 43959,7 тис.
грн).

Питома вага джерел надходжень до загального фонду бюджету району
наведена в слідуючій діаграмі:

Власні доходи;
7914,2; 8%
Субвенція; 43106,3;
46%

Додаткова дотація;
0; 0%

Дотація
вирівнювання;
42986,2; 46%

Виконання районного бюджету по доходах за перше півріччя 2013
року забезпечено в сумі 86644,1 тис. грн., що становить 97,8 відсотків до
затвердженого плану на цей період (88588,5 тис. грн.), з яких загальний фонд
становить – 85323,3 тис. грн., або 97,3 відсотки до планових призначень на
звітний період (87729,7 тис. грн.) та спеціальний фонд – 1320,8 тис. грн., або
153,8 відсотки до затвердженого плану на звітний період (858,8 тис. грн.).
Власних надходжень до загального фонду
районного бюджету
поступило в сумі 4492,5 тис. грн., що складає 110,2 відсотки до
затвердженого плану на звітний період (4077,6 тис.грн.).

Податковий борг станом на 01.07.2013 року до загального та
спеціального фондів місцевого бюджету становить 216,4 тис. грн., або менше
суми податкового боргу на початок року на 83,6 тис. грн.. В розрізі платежів
по податку з доходів фізичних осіб – 32,9 тис. грн., по платі за землю –
137,2 тис. грн.(найбільше підприємство - боржник ТзОВ «Верховинська
лісова компанія», борг якого становить 118,2 тис. грн.), місцевих податках і
зборах – 4,0 тис. грн., єдиному податку – 12,0 тис. грн., податку з власників
транспортних засобів – 0,6тис. грн., інших надходженнях – 29,7 тис. грн.
Видаткова частина бюджету району за І півріччя 2013 року виконана по
загальному фонду в сумі 103511,9 тис. грн., що становить 53,4 відсотка до
уточненого плану на рік (193771,0 тис. грн.) та 93,4 відсотка до уточненого
плану на звітний період 110870,3 тис. грн.).
Обсяг виконання бюджету району за І півріччя цього року по
спеціальному фонду склав 1480,7 тис. грн., що становить 26,4 відсотка до
уточненого плану на рік (5610,5 тис. грн.) та 37 відсотків до уточненого плану
на звітний період (4003,5 тис. грн.).
У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг видатків
загального фонду бюджету збільшився на 13864 тис. грн.( на 15,5 відсотка).
Динаміка видатків загального фонду бюджету
Верховинського району на галузі соціально-культурної сфери
за І півріччя 2012 та І півріччя 2013 років
тис. грн.
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В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 38,8
відсотка від обсягу бюджету або 40188,8 тис. грн., охорону здоров’я – 10,9
відсотка (11244,4 тис.грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення –
41,2 відсотка (42643,1 тис.грн.), культуру – 3,2 відсотка (3351,3 тис. грн.).
По відношенню до видатків відповідного періоду 2012 року, вони
зросли: по освіті на 5,7 відсотка (+2177,2 тис. грн.), охороні здоров’я на 4,7
відсотка (+104,7 тис.грн.), соціальному захисту та соціальному забезпеченню
на 39,3 відсотка (+12025,4 тис. грн.), культурі на 5,6 відсотка (+176,9
тис.грн.).

Структура видатків загального фонду бюджету району за
перше півріччя 2013 року
(тис.грн.)

Інші видатки;
3385,8; 3,3%

Трансферти
населенню; 41339;
3
9
,
9
%
Заробітна плата;
54862,9; 53%

П р о д у к т и
харчування;
1453,2; 1,4%

Оплата компослуг
та енергоносіїв;
2328,5; 2,2%

Медикаменти;
142,5; 0,1%

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 54862,9 тис.грн. або на 2,4 відсотка більше відповідного
показника 2012 року, на продукти харчування – 1453,2 тис.грн. (на 11,9
відсотка більше), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2328,5 тис.
грн. (на 9,6 відсотка більше), на трансферти населенню – 41339,0 тис.грн. (на
39,6 відсотка більше).

На фінансування захищених статей видатків спрямовано 96,7 відсотка
коштів загального фонду бюджету району, або 100126,1 тис.грн. із загального
обсягу видатків.
Видаткова частина районного бюджету за І півріччя цього року
виконана по загальному фонду в сумі 94667,6 тис. грн., що становить 53,9
відсотка до уточненого плану на рік (175667,5 тис. грн.) та 94,1 відсотка до
уточненого плану на звітний період (100643,0 тис. грн.).
Обсяг виконання районного бюджету за І півріччя поточного року по
спеціальному фонду склав 437,6 тис. грн., що становить 28,3 відсотка до
уточненого плану на рік (1545,8 тис. грн.) та 30,2 відсотка до уточненого плану
на звітний період (1450,3 тис. грн.).
З метою недопущення заборгованості по виплаті заробітної плати та за
спожиті енергоносії протягом звітного періоду одержано короткотермінові
позички в управлінні Державної казначейської служби в районі на загальну
суму 37125,9 тис.грн.
Незабезпеченість коштами на обов»язкові виплати заробітної плати
працівникам бюджетних установ району до кінця цього року складає 9731,3
тис. грн., або 1,2 місячного фонду оплати праці. Порівняно з початком року
незабезпеченість станом на 01.07.2013 р. зменшилась на 1073,6 тис. грн., з
них за рахунок проведених заходів щодо економії коштів в сумі 540,8
тис.грн. (при затвердженому плані на рік - 1007,5 тис. грн.) та фактично
спрямованих вільних залишків бюджетних коштів – 532,8 тис. грн.
Потреба в коштах на виплату заробітної плати працівникам бюджетних
установ залишається не забезпечена в повному обсязі у Верховинському
селищному і в 12 - ти сільських бюджетах ( Білоберізький, Буковецький, В.Ясенівський, Голошинський, Головівський, Довгопільський, Красноїльський,
Криворівнянський,
Устеріківський,
Хороцівський,
Стебнівський,
Перехреснянський, Яблуницький ) та в установах, що фінансуються з
районного бюджету (управління освіти, відділ культури , центральна районна
лікарня, територіальний центр по обслуговуванню пенсіонерів та інвалідів,
центр реабілітації та районний центр соціальних служб для дітей, сім»ї та
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 селищним і сільськими 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.
Поряд з цим, в звітному періоді у бюджетних установах району при
незабезпеченості обов»язкових виплат по заробітній платі мають місце
виплати стимулюючого та іншого необов»язкового характеру. Зазначені
виплати
проведено
Головівською,
Білоберізькою,
Буковецькою,

Красноїльською, Криворівнянською, Перехреснянською, Стебнівською,
Хороцівською, Устеріківською сільськими та Верховинською селищною
радами , управлінням освіти та районним центром соціальних служб для
дітей, сім»ї та молоді .
Потребує покращення робота щодо надання платних послуг установами
району з метою залучення цих коштів на виплату заробітної плати та інших
статей видатків, які не забезпечені асигнуваннями по загального фонду. В
першому півріччі поточного року із 39-ти клубних закладів, лише по 14-ти з
них надійшло коштів до спеціального фонду за проведення культурних
заходів в сумі 13,9 тис.грн.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету району
станом на 01.07.2013 року складає 3471,2 тис. грн., з яких :
- 1863,6 тис.грн. - заборгованість по заробітній платі виникла по
районному бюджету – 1827,4 тис. грн., Білоберізькому сільському бюджету –
34,7 тис. грн. та Криворівнянському сільському – 1,5 тис. грн. Термін оплати
якої не настав.На даний час заборгованість по заробітній платі погашено в
повному обсязі;
- 198,4 тис. грн. - за придбанні товари і послуги ;
- 45,4 тис.грн.- по медикаментах;
- 281,9 тис. грн. – по продуктах харчування;
- 242,9 тис .грн. – по оплаті послуг, інших видатках;
- 31,7 тис.грн. - по видатках на відрядження;
- 21,3 тис.грн.- по комунальних послугах та енергоносіях;
- 33,8 тис.грн. - по окремих заходах щодо реалізації програм;
-174,5 тис.грн. – заборгованість
по поточних трансфертах
підприємствам, установам – компенсаційні виплати на пільговий проїзд;
- 572,5 тис. грн. – по інших виплатах населенню;
- 5,1 тис.грн.- по інших видатках.
Дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду на
звітну дату відсутня.
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на
01.07.2013 року становить 839,7 тис.грн.
З резервного фонду районного бюджету спрямовано з початку цього
року – 34,9 тис. грн.
Начальник
фінансового управління

Всеволод Ватаманюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ

від 26 липня 2013 року
селище Верховина
Про депутатський запит
Я.Прокопишина

Відповідно до частин 7,8 статті 49 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 21,22 Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад», районна рада
вирішила:
1. Депутатський запит Я.Прокопишина щодо завершення будівництва
берегоукріплення та дитячого садка в с.В.Ясенів направити для розгляду
голові районної державної адміністрації Гондураку В.І. (додається).
2. Відповідь на запит подати районній раді та депутату у місячний термін.

Голова районної ради

Ярослав Кікінчук

