
 

                                                                       

                                          У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

                                          (позачергова двадцята сесія) 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 02 грудня 2013 року 

селище Верховина  

 

Про суспільно-політичну 

ситуацію в Україні  

Враховуючи рішення президії районної ради від 2 грудня 2013 року, 

беручи до уваги резолюцію  зборів депутатів Івано-Франківської обласної, 

районних, міських рад від 1 грудня 2013 року, на яких прийнято резолюцію 

про суспільно-політичну ситуацію в Україні, та зважаючи на суспільно-

політичну ситуацію, яка склалася в Україні у зв'язку із непідписанням 

Президентом України Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом на Саміті Східного Партнерства у Вільнюсі, районна рада 

                                                        вирішила: 

1. Схвалити резолюцію та заяву депутатів Верховинської районної ради 

шостого демократичного скликання (додаються). 

2. Надіслати резолюцію та заяву депутатів Верховинської районної 

ради шостого демократичного скликання Президенту України, Кабінету 

Міністрів України, Верховній Раді України, обласній раді та членам 

Європейського Союзу та Сполученим Штатам Америки, іншим 

демократичним державам про застосування санкцій до Президента України  

та уряду Януковича-Азарова. 

3. Звернутися до засобів масової інформації району щодо оперативного 

висвітлення подій та ситуації, яка склалася на території району та в Україні 

загалом.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію мандатну, з 

питань депутатської діяльності та етики, захисту прав людини, законності і 

правопорядку (І.Сліпенчук).  

 

 

Голова районної ради                                                   Ярослав Кікінчук 

 

 



           Додаток №1 

до рішення районної ради 

від 02 грудня 2013 року 

 

 

Резолюція 

Верховинської районної ради шостого демократичного  

скликання від 2 грудня 2013 року 

 

1. Звернутися до керівників держав – членів Європейського Союзу та 

Сполучених Штатів Америки, інших демократичних держав про 

застосування санкцій до Президента України  та уряду Януковича-Азарова. 

2. Звернутися до Президента України та Прем'єр-міністра України з 

вимогою подати у відставку. 

3. Звернутися до членів Партії регіонів із закликом про вихід з партії. 

4. Рекомендувати працівникам державних органів влади не 

використовувати як символіку у службових приміщеннях портрети Віктора 

Януковича.  

5. Звернутися до працівників силових структур із застереженням щодо 

недопущення неправомірних дій відносно своїх співвітчизників під час 

проведення мирних акцій протестів.  

6. Координувати дії місцевих рад району щодо організації виїзду 

представників територіальних громад району до м. Києва.  

7. Звернутися до засобів масової інформації району щодо оперативного 

висвітлення подій та ситуації, яка склалася на території району та в Україні 

загалом.  

8. Резолюцію депутатів Верховинської районної ради шостого 

демократичного скликання оприлюднити в засобах масової інформації 

району та розмістити на інтернет-сторінці районної ради.  

  

 

Прийнято на позачерговій XX сесії 

Верховинської районної ради 

шостого демократичного скликання 

02 грудня 2013 року 
 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



          Додаток № 2 

до рішення районної ради 

від 02 грудня 2013 року 

                                                       ЗАЯВА 
Ганебні дії державної влади перейшли всі межі здорового глузду.  

Депутати Верховинської районної ради, від імені територіальної 

громади району, висловлюють обурення подіями, що відбулися з 29 на 30 

листопада на Європейській площі у м. Києві.  

Кривавий розгін озброєними представниками державної влади мирних 

зібрань людей в Україні, у центрі Європи, необхідно розцінювати вже не 

лише як порушення прав людини, але й як злочин.  

У зв'язку з продовженням мирних акцій протесту, звертаємось до 

керівництва Міністерства внутрішніх справ України та його структурних 

підрозділів на місцях із закликом не виконувати злочинні накази, не вчиняти 

жодні акти насильства щодо мирних громадян та не брати участі у спробах 

розгону мирних акцій протесту на всій території України.  

Звертаємось до офіційних представництв країн – членів Європейського 

Союзу, уряду Сполучених Штатів Америки в Україні із офіційною заявою 

про підтримку петиції щодо заборони в'їзду до країн ЄС та США Президенту 

України Віктору Януковичу, членам Кабінету Міністрів України та членам їх 

сімей, а також блокування в європейських банках їх рахунків та рахунків, 

пов'язаних з ними компаній.  

Депутати районної ради звертаються до усіх громадян України – членів 

Партії регіонів із закликом покинути ряди цієї політичної сили, здати 

партійні квитки політсили, яка сформувала уряд, котрий знехтував усіма 

принципами демократичного суспільства та силою розганяє мирні протести.  

Також звертаємось до усіх представників засобів масової інформації із 

закликом об'єктивно та неупереджено висвітлювати події, що відбуваються в 

Україні, не дезінформувати громадян та не замовчувати факти вчинення 

насильства й неправомірних дій до активістів протестного руху та мирних 

громадян, які їх підтримують.  

Депутати Верховинської районної ради, представляючи інтереси 

тридцятитисячного населення району, виражаючи його європейські 

устремління, змушені застерегти органи державної влади від необдуманих 

дій, спрямованих проти Українців.  

У випадку продовження застосування силових методів відносно 

протестуючих громадян, залишаємо за собою право вдаватись до 

громадянської непокори та до загальнодержавного попереджувального 

страйку.  

Підтримуємо звернення депутатів обласної ради до усіх місцевих рад 

області з пропозицією провести у м. Києві сесії місцевих рад області з 

розгляду питання про суспільно-політичну ситуацію в Україні.  

 

Прийнято на позачерговій XX сесії 

Верховинської районної ради 

шостого демократичного скликання 

02 грудня 2013 року 



 

 

                                                    

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 
Шосте демократичне скликання 

(   позачергова двадцята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
  

від   02 грудня   2013 року 

селище Верховина 

 

Про надання згоди районному 

лісгоспу   на   заготівлю  та  

реалізацію новорічних ялинок 

 

    У відповідності до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, ст.30 Лісового кодексу України,  розглянувши 

листа  Верховинського  районного лісгоспу №534 від 28.11.2013 року про 

надання згоди районному лісгоспу   на   заготівлю  та реалізацію новорічних 

ялинок,   районна рада 

вирішила : 

 

1.Надати згоду Верховинському районного лісгоспу на проведення заготівлі  
та реалізації новорічних ялинок в кількості 30 тисяч штук. 

 
2.Рекомендувати Верховинському районному лісгоспу ( Ю.Маковійчук) : 
- заготівлю новорічних ялинок проводити на смугах відводу ліній 
електропередач, при розчищенні сільськогосподарських угідь, меліоративних 
канав, освітлення автомобільних доріг; 
-заготівлю та реалізацію новорічних ялинок здійснювати згідно чинного 
законодавства України. 
 
3.Погодити Верховинському районному лісгоспу  планово- розрахункову 

калькуляцію для розрахунку вільної ціни та відпускні ціни на новорічні  
ялинки згідно додатку №1, 2. 
 
4.Верховинському районному лісгоспу ( Ю.Маковійчук) проінформувати   на 
сесії районної ради  про надходження коштів та їх використання від 
реалізації новорічних ялинок. 
 

 



5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію районної 
ради  з питань підприємництва, туризму, лісового  і сільського господарства, 
використання природних ресурсів та інвестицій ( О.Корнелюк). 
 
 
 Голова районної ради                                             Ярослав Кікінчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Додаток №1 

                                                                       до рішення районної ради 

       від 02 грудня 2013 року 

 
 

Планово-розрахункова   калькуляція  для  розрахунку цін   

 на    новорічні  ялинки 

по  Верховинському  районному лісгоспі   на  2013  рік 
 

№п/п Статті витрат  та  інші 

показники 

                    Новорічні   ялинки 

До 1 м  

  

Від 1-2 м Від 2-3 м 

 

Від  3-4 м 

1. Сировина  і  матеріали 0,15 0,15 0,15 0,15 

 В.т.ч попенна   плата 0,15 0,15 0,15 0,15 

2. Покупні  вироби  і 

напівфабрикати 

-- -- -- -- 

3. Паливо  і  енергія  на  

технологічні  цілі 

-- -- -- -- 

4. Основна  заробітна  плата 2,03 2,56 3,40 5,73 

5. Додаткова заробітна  плата 0,50 0,64 0,85 1,43 

6 Відрахування на  соціальні 

заходи 

0,94 1,05 1,58 2,67 

7. Витрати на  утримання   і  

експлуатацію обладнання 

-- -- -- -- 

8. Загально-виробничі (цехові)  

витрати 

6,10 6,10 6,10 6,10 

9. Інші  виробничі витрати 7,28 9,66 11,55 14,09 

10. Виробнича  собівартість 17,0 20,16 23,63 30,17 

 Витрати  на  збут 3,00 3,00 3,00 3,00 

 Всього витрат на заготівлю  

лісопродукції 

20,00 23,16 26,63 33,17 

 Прибуток,грн 5,0 6,0 6,7 8,50 

 Рентабельність,% 25 % 25 % 25 % 25 % 

 Оптова  ціна 25,00 29,16 33,33 41,67 

 ПДВ,20 % 5,0 5,83 6,66 8,33 

 Вільна  відпускна  ціна 30,0 35,0 40,0 50,0 

 

 

 

 Керуючий справами виконавчого 

 апарату районної ради                                                        Василь Магнич 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Додаток №2 

                                                                       до рішення районної ради 

       від 02 грудня 2013 року 
 

 

Відпускні ціни  на новорічні ялинки  

по Верховинському районному лісгоспу   

       в   2013  році. 

 

№ з/п Висота ялинки 

в м. 

Ціна грн. за 1 шт. з ПДВ 

оптом роздріб 

1. Гілки хвойні 3,0            --- 

2. До 1м 30,0 35,0 

3. Від 1м до 2,0 35,0 40,0 

4. Від 2,0 до 3,0 50,0 60,0 

 

 *За кожний метр вище  3м  ціна зростає на 20,00 грн.  
     

  

Керуючий справами виконавчого 

 апарату районної ради                                                      Василь Магнич 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


