НАРОДНА РАДА
ВЕРХОВИНСЬКОГО

РАЙОНУ

27 квітня учасникам Народної ради електронною поштою направлено реферат дисертації з 2002 року
“ЕКОНОМІЧНА І ПОЛІТИЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ:
Україна в контексті Європейського співтовариства”

24 квітня кожній комісії Народної ради для опрацювання передано по три книжечки ―Ми і держава‖, ―Коні не
винні‖, ―Як функціонує наша економіка?‖, а перед тим з ініціативи Народної самооборони і Народної ради з
підтримкою голови районної ради Маківничука І. учасники зустрічалися з окремими (найвпливовішими) 25
керівниками в районі, які й подали заяви про згоду бути звільненими з роботи, ці керівники зможуть у рівних умовах
з іншим кандидатами від громадськості пройти конкурсні співбесіди за критеріями патріотизму, професійності,
порядності, прогресивності і у випадку перемоги продовжувати працювати на посадах.
Владі та кільком депутатам Верховної Ради направлялося звернення про децентралізацію управління, надання
місцевим громадам більше повноважень. Адміністративно-територіальною реформою заплановано зменшити
кількість районів у чотири рази, то краще ліквідувати області — у значній мірі зникне сепаратизм, зекономляться
великі кошти, зменшиться бюрократичний апарат, поліпшаться місцеві (низові) еліти, збережуться існуючі райони,
управляти країною можна за прямими контактами/сучасні технології дозволяють/: столиця [центральна влада] —
район. На цю ініціативу відгукнувся Люстраційний комітет України.
12 квітня на зборах затверджено повний список 130 учасників НАРОДНОЇ РАДИ, створення якої розпочато 27
січня, у Києві палали шини, пропадали люди, наступав беркут та відбувалися інші «чорні справи». Народ мужньо
відстоював свої права. Одночасно активізувалися і верховинці, котрі були в столиці, перейнялися ідеями та ДУХОМ
МАЙДАНУ. Під тиском віче районна рада прийняла рішення про утворення Народної ради, а 3 лютого вже
затвердила Положення про її формування, прокурор оскаржив, Івано-Франківський адмінсуд на початку призупинив
дію рішення сесії і аж 24 лютого залишив позов прокурора без розгляду. Тому, не сподіваючись на відносно
нетривале в часі, переможне протистояння народу проти тої злочинної влади, в редакції Положення передбачалися
новітні механізми створення Народної ради. Оскільки у нашому районі довго переважне число мешканців так і не
зважувалися мирно повстати, записали право делегувати учасників представництвам громадянського суспільства,
бо час вимагав якнайшвидше мати організований задокументований опір. Створення теперішньої Народної ради
відбулося за правилами, писаними в революційний час. Ми зокрема делеговані такими організаціями – радою
профспілки працівників освіти, профкомами коледжу, центру творчості юних, ліцею, окремих шкіл, трудовими
колективами, громадськими організаціями «Ніхто крім нас», «Патріоти Гуцульщини», «Турист», спілка захисту прав
споживачів, товариство «Гуцульщина», збори жителів сіл, асоціація села Перехресне, релігійними громадами
грекокатолицької та православної автокефальної церков і Київського Патріархату, окремо делегували молодих,
дуже молодих учасників, студентські та учнівські збори.
Якщо вибори депутатів відбувалися голосуванням на дільницях і за обрання конкретної особи проголосувала
певна частина жителів, то за учасників Народної ради висловилися представники громадянського суспільства.
Таким чином ми представляємо майже рівнозначно інтереси жителів району з районною радою та й розпочали
роботу зі структурування в комісії як і районні депутати. Наші комісії частково провели навіть спільні засідання з
аналогічними комісіями районної ради, певні питання були нами ініційовані і підтримані сесією.
Так, створено дві спільні комісії – по раціональному розподілу необробленої деревини, рішення якої вже частково
виконується, і з метою досягнення справедливості щодо врахування інтересів району, громад і окремих жителів при
будівництві високовольтної лінії електропередачі, але перше засідання цієї комісії ще не врахувало потреб людей і
чиновники-депутати підтримують позицію енергетиків, а не своїх виборців, тому маємо ініціювати як повторні
розширені засідання цієї комісії так і збори жителів сіл Буковець, Криворівня, Бережниця, Ільці, Кривопілля та
селища Верховина, чиї земельні ділянки будуть використовуватися для встановлення опор або знаходитися під
проводами. Така лінія потрібна, але не можна дозволити енергетикам разом з владою зловживати монопольним
становищем та ігнорувати позицію громади, бо поруч ліній земля знецінюється та буде належати до охоронних зон,
тобто земля приватна чи громадська і одночасно енергетики. Справедливе вирішення такого подвійного
використання може бути підписанням договорів оренди чи сервітуту або й викупу ділянок, їх частин, за цінами
теперішніми, поки не ввімкнено струм.
В числі учасників одиниці мають досвід праці депутатами або посадовцями, тому актуальним є набуття такого
вміння. Наш розподіл по комісіях як початковий засіб покращення роботи і самонавчання є оптимальним, при
формуванні комісій максимально враховано пропозиції кожного учасника. Але це не заперечує можливість і потребу
співпрацювати з іншими, різними комісіями, не обмежує прав пропонувати і впроваджувати будь-які ідеї для
досягнення мети створення Народної ради - здійснення народовладдя на принципах законності, гласності,
колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, виборності, підзвітності та відповідальності перед
територіальними громадами всіх органів та посадових осіб, забезпечення права ініціювати розгляд у районній раді
будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.
Положенням передбачено право: -утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат,
комітети, комісії, експертні групи, ін.); -залучати до роботи працівників органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств,

установ та організацій, а також окремих фахівців; - організовувати і проводити віче, збори, семінари, конференції,
засідання за круглим столом та інші заходи. На зборах утворено правління у складі голови, чотирьох заступників,
керівників та заступників голів комісій та секретаріат у складі секретарів комісій для того, щоби вони не виглядали
писарями протоколів, а були активними учасниками зв`язків між всіма комісіями і по всіх питаннях, щоби час від
часу зустрічалися та обмінювалися ідеями, планами і їх виконанням.
Ми вже у значній мірі налагодили горизонтальні зв`язки з більшою частиною учасників шляхом централізованої
розсилки всіх інформаційних матеріалів, але ще частина не має електронної пошти, тому висловлено прохання до
всіх - знайти спосіб доступу до інтернету і час від часу, хоча би два рази в тиждень читати кореспонденцію.
У «Верховинських вістях» та на сайті рідного міста Верховина повідомлено про наявність доказів з намаганням
оволодіти громадським майном та коштами на більш як два мільйони гривень, це по стадіону «Черемош». Суть
розмовною мовою така – група осіб розпоряджалася майном кожного жителя району як своїм власним, збираючи
виручку собі і нічого не віддаючи громаді, бюджету. Під критику попали наші місцеві високопосадовці, колишні і
теперішні – прокурор, селищний голова, начальники управління освіти, земельних ресурсів, податкової інспекції,
голови райдержадміністрації.
Ще делегували Іванійчук В, Кречуняка В., Вахновську Л., Сусяк О., Коржука В., Бельмегу С. до складу районної
атестаційної комісії, проатестовано 107 педагогів, з них 6 директорів та 2 заступників. При цьому комісія не була
одностайною, зокрема запитання виникали стосовно діяльності останнього періоду в контексті подій Майдану в
Києві та віче у Верховині до директорів селищної ЗОШ і школи-інтернату Никифоряк Л., Волинюк О. З огляду на те,
що керівники навчальних закладів атестувалися вперше, головою атестаційної комісії Гуцуляком В. доручено
заступникові начальника управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Ковбаснюкові П. і за ініціативою голови ради
освітніх профспілок району Капелюха І. розробити графік звіту керівників усіх навчальних закладів району про їхню
діяльність перед трудовими колективами, батьками вихованців та представниками громадськості. Також
попереджено керівників освітніх закладів району та, зокрема, класних керівників 4, 9 класів про недопущення
організації та проведення неофіційних святкувань після закінчення навчального року, вручення педагогічним
працівникам подарунків, залучення коштів батьків для проведення ДПА та випускних екзаменів. В іншому випадку
це розцінюватиметься як прояв корупції у навчальних закладах. В ході роботи комісії стало відомо про можливі
спроби збору грошей серед педагогічних працівників, які атестуються. Тому на дверях приміщення, у якому
проходила атестація, було розміщено офіційне попередження про недопущення цього аби уникнути розмов про
підкуп, що є проявом корупції, за яку настає й кримінальна відповідальність. Комісія з питань освіти, дошкільного
виховання, молоді і спорту ініціює проведення у навчальних закладах району моніторингу діяльності керівників шкіл
через анкетування педагогічного колективу до кінця травня 2014 р. з метою формування об’єктивної думки про
дотримання управлінської етики і виконання нормативних документів, що може стати й підставою для нового
керівництва району щодо кадрових призначень у сфері освіти.
19 березня 2014 року з участю голови районної ради Маківничука І., заступника голови Народної ради Іванійчук
В., проведено спільне засідання постійної комісії районної ради з питань соціального захисту населення та охорони
здоров`я і аналогічної комісії Народної ради, одним із рішень якого стали рекомендації головному лікарю
В.Пугальському проводити роз`яснювальну роботу серед населення з питання надання платних послуг відділами
Верховинської ЦРЛ та сплати благодійних внесків пацієнтами лікарні на добровільних засадах (в т.ч. через засоби
масової інформації, об`яви тощо) і щоквартально інформувати громаду про використання коштів благодійного
фонду охорони здоров`я району, включити в склад ревізійної комісії, яка створена при благодійному фонді
Верховинської ЦРЛ представника від Народної ради, вивчити питання щодо можливості щорічного медичнопрофілактичного огляду учнів загальноосвітніх навчальних закладів безпосередньо в школах району, а не в
районному поліклінічному відділенні. З урахуванням потреби пришвидшити кардинальні реформи в організації
медичної допомоги В.Пугальський поінформував присутніх про можливість створення каси взаємодопомоги на
підприємствах, її переваги та запропонував присутнім провести роз`яснювальну роботу у своїх колективах з даного
питання. З того часу рекомендації не виконано, жителі верховинщини не відчули змін у ―добровільності‖ благодійних
внесків, не встановлено оголошень по всіх відділах та поліклінічних кабінетах саме про добровільність внесків,
тому на зборах знову проведено тривалу дискусію і висловлювалися пропозиції від заборони стягнення благодійних
внесків до залишення теперішньої ситуації без змін, ще пропонувалося дозволити отримання благодійних коштів
лише після того як людина поїде додому з лікарні, бо в час потреби чи до надання медичної допомоги вимога
сплатити ―добровільно‖ благодійні межує зі зловживанням важким та залежним становищем хворого аж до карного
переслідування, найбільш раціональною була пропозиція щоб лікарня оголошувала збір коштів на конкретну мету,
наприклад придбання якогось обладнання чи ремонт, чи окремих ліків та припинила неозначене метою загальне
отримання коштів, ще краще було би нам, пацієнтам, домовитися і на конкретну мету перераховувати гроші
безготівково вже після повернення з лікарні, якщо всі так чинитимуть, то можна буде розділити хабарництво від
благодійності, наводилися приклади змін у косівській та інших лікарнях, де змінилося керівництво.
Попри шалений опір ми все ж таки згуртувалися і почали діяти, на сайті районної ради є окрема рубрика
«НАРОДНА РАДА» і розміщено рішення сесії та Положення, знайшли порозуміння з народною радою області,
ініціаторами в районах і , оскільки ми залишилися єдиними, не забороненими судом, то наш приклад наслідують в
інших районах та Україні. Маємо добру підтримку та співпрацю з народною самообороною та іншими
представництвами громадянського суспільства, наші матеріали розміщуватиме газета «Гуцульська скриня», інші
видання.
За рік будуть місцеві вибори, будемо просити наших активістів ставати кандидатами в депутати та всім
підтримувати їх обрання, ще кожен учасник може рекомендувати достойних на зайняття керівних посад або
службовців, не втрачаймо шансів безпосередньо долучитися до управління районом. Народна рада цього
делегування діятиме два роки і буде повністю оновлюватися вже новою ініціативною групою, сподіваємося, що
молодими, котрі отримають вишкіл тепер та вмітимуть все класно організувати.Слава Україні.
Збори завершилися участю у всеукраїнському живому ланцюгу єднання та вшануваням НЕБЕСНОЇ СОТНІ.

