
Порядок денний  

тринадцятої  сесії районної ради 

восьмого демократичного скликання 
 

 

 

від 22 грудня 2021 року            поч. об 11.00 год. 

 
 

1. Про внесення змін до  районного бюджету на 2021 рік. 

 

2. Про районний бюджет на 2022 рік.  

 

3. Про план роботи районної ради восьмого демократичного скликання на 

2022 рік. 

 

4. Про затвердження районної програми розвитку місцевого самоврядування. 

 

5. Про затвердження районної програми з питань розвитку фізичної культури 

і спорту Верховинського району на 2022 рік. 

 

6. Про затвердження районних програм на 2022 рік. 
 

7. Про звернення районної ради (проект). 
  



 

  

  

  

  
   

 

   У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Тринадцята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 22 грудня  2021 року 

селище Верховина 

                

Про внесення змін до  

районного бюджету на 2021 рік 

 

 

    Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», протоколу засідання 

постійної комісії обласної ради  з питань бюджету, соціально - економічного 

розвитку та інвестицій  від 10.12.2021 року № 22, розпорядженням районної 

ради  «Про внесення змін до районного бюджету» від 07 грудня 2021 року 

№54-р, протоколу №14 засідання  постійної комісії  районної ради  з питань  

податків, бюджету і фінансів від  07 грудня 2021 року,   

 

       вирішила: 

 

1. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету за кодом бюджетної класифікації 41053900 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» на суму 150 000 гривень спрямувавши їх головному 

розпоряднику коштів районного бюджету - районній раді за КПКВК 0110150 

КЕКВ 2111- 138067 гривень  КЕКВ2120- 11933 гривень та  укласти договір  

про передачу міжбюджетних трансфертів між  Верховинською районною та 

Зеленською  сільською радами на суму 150 000 гривень.   

 

2. Зменшити  бюджетні призначення  по головному  розпоряднику 

коштів - районній раді за КПКВ 0110150 КЕКВ 2210  в сумі 8000 гривень, 

відповідно збільшивши їх за КПКВК 0110150 КЕКВ 2120 – 3000 гривень, 

2173- 5000гривень. 

 

3. Залишок коштів, який склався станом на 01.01.2021 року по 

загальному фонду   за КБКД 41054000 «Субвенція з місцевого бюджету на 

реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у 

сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з 

 



державного бюджету,  що утворився на початок бюджетного періоду»  в сумі 

1000 гривень, повернути  до державного бюджету,  як невикористані кошти. 

 

4.  Залишок коштів, який склався  станом на 01.01.2021 року по 

загальному фонду за КБКД 41054100 «Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій 

за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що 

утворився на початок бюджетного періоду» в сумі 51878,91 гривень 

спрямувати Верховинській селищній раді  для фінансування установ  освіти 

(на здійснення заходів  щодо соціально - економічного розвитку окремих 

територій  на об’єкт  - дитячий садок на 40 місць  в с. Верхній Ясенів 

Верховинського району . Нове будівництво (коректура проекту))  та  укласти 

договір  про передачу міжбюджетних трансфертів між  Верховинською 

районною та Верховинською селищною  радами на вищезгадану суму. 

 

5. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного 

бюджету  за кодом  бюджетної класифікації 410539000 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» в сумі 250000 гривень, спрямувавши їх  головному 

розпоряднику коштів районного бюджету – фінансовому управлінню районної 

державної адміністрації за КПКВК 0377330 на будівництво адмінбудівлі 

фінансового управління Верховинського району на 12 працюючих по вул. 

Франка в смт. Верховина Івано-Франківської області. 

 

6.Контроль  за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань податків, бюджету і фінансів  (О.Петріянчук). 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                  Юрій ФІЛИПЧУК 
 

  



 

  

  
   

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Тринадцята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 22 грудня  2021 року 

селище Верховина 

 

Про затвердження  

районних програм 

 

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України та інших нормативних актів, 

районна рада 

вирішила: 

 

1. Затвердити районні програми на 2022 рік без фінансування, згідно додатку. 

 

2. Замовникам районних програм подавати уточнені плани заходів програм 

на 2021 рік для розгляду в постійних комісіях районної ради. 

 

3. Заходи з реалізації районних програм висвітлювати на офіційних сайтах 

головних розпорядників коштів, ЗМІ. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

ради з питань податків, бюджету і фінансів (О.Петріянчук). 

 

 

Голова районної ради                                                              Юрій ФІЛИПЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення районної ради 

від 22.12. 2021 року 

 

Перелік районних програм на 2022 рік 
 

№ Назва  програми Керівник програми та 

розробник 

 

Примітка 

1. Районна програма підвищення 

ефективності системи державного 

управління та надання адміністративних 

послуг у Верховинському районі на 2022 

рік 

В.Бровчук, районна 

державна адміністрація 

(Г.Максим’юк) 

 

 

 

2. Програма підвищення якості організації та 

управління виконання бюджету району, 

координації діяльності учасників 

бюджетного процесу з питань виконання 

бюджету району на 2022 рік 

 

В.Бровчук, фінансове 

управління РДА 

(В.Ватаманюк) 

 

3. Програма про забезпечення виконання 

судових рішень та виконавчих документів 

на 2020-2025 роки на 2022 рік 

С.Уршеджук,  

відділ інфраструктури, 

житлово-комунального 

господарства, будівництва, 

екології та агропро-

мислового розвитку РДА 

(М.Цвілинюк) 

 

 

4.  Комплексна цільова соціальна програма 

розвитку цивільного захисту населення та  

території Верховинського району від 

надзвичайних ситуацій природного і 

техногенного характеру на 2021-2025 роки 

на 2022 рік 

 

В.Бровчук, головний 

спеціаліст з питань 

цивільного захисту РДА 

М.Маковійчук 

 

5. Програма Безпечне правосуддя на 2022-

2026 роки на 2022 рік 

В.Бровчук, територіальне 

управління Служби судової 

охорони у Івано-

Франківській області 

(А.Маланій) 

 

 

6. Програма по благоустрою та поводження з 

твердими побутовими відходами на 2022 

рік 

С.Уршеджук,  

відділ інфраструктури, 

житлово-комунального 

господарства, будівництва, 

екології та агропро-

мислового розвитку РДА 

(М.Цвілинюк) 

 

 

 

В. о. керівника апарату  

районної державної адміністрації                              Галина МАКСИМ’ЮК 

 



 

 
 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Тринадцята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
   
  

від  22 грудня  2021 року 

селище Верховина 

 

Про план роботи районної ради  

восьмого демократичного скликання 

на 2022 рік 

Відповідно до пункту 6 статті 43 Закону України "Про місцеве  
самоврядування в Україні", районна рада 

вирішила: 
 

1. Затвердити план роботи районної ради восьмого демократичного 

скликання   на  2022 рік (додається). 

 

2. Рішення районної ради від 15.06.2021"Про план  роботи районної 

ради на період ІІ-ІV квартали 2021 року восьмого   демократичного 

скликання вважати таким, що втратило чинність. 

 

3. Виконавчому апарату районної ради забезпечити включення в порядок 

денний пленарних засідань районної ради інформації керівників розташованих 

або зареєстрованих на території району підприємств, установ та організацій, 

незалежно від форм власності. 

 

4. План роботи районної ради восьмого демократичного скликання на 2022 

рік опублікувати на офіційному сайті районної ради. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого апарату районної ради Світлану ІЛІЙЧУК. 

 

 

 

Голова районної ради   Юрій ФІЛИПЧУК 

 

 



«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

рішенням районної ради 
                                                                                    від 22.12.2021 року 

 
 

ПЛАН РОБОТИ 

Верховинської районної ради на 2022 рік. 
 

І. Питання, що розглядатимуться на сесіях районної ради. 

 

І квартал 2022 року 

 

1. Про програму соціально-економічного та культурного розвитку 

Верховинського району на 2022 рік.  

Готують:  районна державна адміністрація, 

постійна  комісія районної ради з питань соціально-економічного розвитку,     

інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства,комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу. 

 

2. Звіт голови райдержадміністрації про виконання  програми соціально-

економічного та культурного розвитку  району та виконання повноважень, 

делегованих районною радою районній державній адміністрації за 2021 рік. 

Готують:  районна державна адміністрація, 

постійна  комісія районної ради з питань соціально-економічного розвитку,     

інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства,комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу. 

 

3. Про підсумки виконання районного бюджету за 2021 рік. 

Готують: фінансове управління райдержадміністрації     

постійна комісія районної ради з питань податків, бюджету і фінансів. 

 

4. Про внесення змін до  районного бюджету на 2022 рік. 

Готують: фінансове управління райдержадміністрацїі,       

постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів і податків. 

 

5. Про затвердження переліку об’єктів комунального майна району, які 

підлягають приватизації у 2022 році. 

Готують: фінансове управління райдержадміністрації,         

постійна  комісія районної ради з питань соціально-економічного розвитку,     

інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства,комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу; 

 

6. Про затвердження Статуту Верховинського районного лісгоспу.  
Готують: Верховинський районний лісгосп,  
постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного розвитку,  
інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового,  сільського і дорожнього 
господарства, комунальної  власності, розвитку  малого та середнього бізнесу. 



7. Про результати роботи Верховинського автотранспортного підприємства за 

2021 рік та про фінансово-економічний стан і перспективи розвитку 

підприємства. 

Готують: Верховинське автотранспортне підприємство, 

постійна  комісія районної ради з питань соціально - економічного розвитку,     

інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства,комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу. 

 

8. Інформація про результати роботи комунального некомерційного 

підприємства «Верховинський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

за 2021 рік. 

Готують: КНП «Верховинський Центр ПМСД», 

постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, пенсійного забезпечення та захисту прав учасників і 

ветеранів операції об’єднаних сил (антитерористичної операції) на сході 

України та їх сімей. 

 

9. Інформація про результати роботи комунального некомерційного 

підприємства «Яблуницька амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини» Білоберізької сільської ради за 2021 рік. 

Готують: КНП «Яблуницька АЗПСМ», 

постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, пенсійного забезпечення та захисту прав учасників і 

ветеранів операції об’єднаних сил (антитерористичної операції) на сході 

України та їх сімей. 

 

10. Інформація про результати роботи комунального некомерційного 

підприємства «Білоберізька  амбулаторія  загальної практики сімейної 

медицини» Білоберізької сільської ради за 2021 рік. 

Готують: КНП «Білоберізька АЗПСМ», 

постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, пенсійного забезпечення та захисту прав учасників і 

ветеранів операції об’єднаних сил (антитерористичної операції) на сході 

України та їх сімей. 

 

II квартал 2022 року 

 

1. Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку 

району за І квартал 2022 року. 

Готують:   управління економіки райдержадміністрації,  
 постійна комісія  районної ради з питань соціально-економічного розвитку, 
інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу. 

 

2. Про підсумки виконання  районного бюджету за І квартал 2022 року. 

 Готують: фінансове управління райдержадміністрації,  

постійна комісія районної ради з питань податків, бюджету і фінансів.  



3. Про внесення змін до  районного бюджету на 2022 рік. 

Готують: фінансове управління райдержадміністрації,  

постійна комісія  районної ради з питань податків, бюджету і фінансів. 

 

4. Інформація голів селищної та сільських рад про соціально-економічний 
розвиток і перспективи розвитку громад. 
Готують: голови селищної та сільських рад;  
постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного  розвитку, 
інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 
господарства, комунальної власності, розвитку малого  та середнього бізнесу. 
 

5. Про результати роботи Верховинського районного лісгоспу за І півріччя  

2022 року та про фінансово-економічний стан і перспективи розвитку 

підприємства. 
Готують: Верховинський районний лісгосп,  
постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного розвитку,  
інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового,  сільського і дорожнього 
господарства, комунальної  власності, розвитку  малого та середнього бізнесу. 
 
6. Інформація про роботу  відділу культури Верховинської селищної ради  за 
2021 рік.  
Готують: відділ культури Верховинської селищної ради, 
постійна комісія районної ради з гуманітарних  питань: освіти, культури, 
молодіжної політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів 
масової інформації. 
 
7. Інформація про роботу  відділу освіти, молоді та спорту Верховинської 
селищної ради  за 2021 рік.  
Готують: відділ освіти, молоді та спорту Верховинської селищної ради, 
постійна комісія районної ради з гуманітарних  питань: освіти, культури, 
молодіжної політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів 
масової інформації. 
 
8. Інформація про роботу  комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 
центр» Верховинської селищної ради  за 2021 рік.  
Готують: комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Верховинської 
селищної ради, 
постійна комісія районної ради з гуманітарних  питань: освіти, культури, 
молодіжної політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів 
масової інформації. 
 
9. Інформація про роботу  Верховинської державної податкової інспекції ГУ 
ДПС в Івано-Франківській області  за 2021 рік.  
Готують: Верховинська державна податкова інспекція ГУ ДПС в Івано-
Франківській області, 

постійна  комісія районної ради з питань соціально - економічного розвитку,     

інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства,комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу. 



III квартал 2022 року 

1. Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку  
району за  І півріччя 2022 року. 

Готують: управління економіки райдержадміністрації, 
постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного  розвитку, 
інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового,  сільського і дорожнього 
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу. 
 
2. Про підсумки районного бюджету за  І півріччя  2022 року. 

Готують:   фінансове управління райдержадміністрації, 

постійна комісія районної ради з питань податків, бюджету і фінансів.  

 

3. Про внесення змін до  районного бюджету на 2022 рік. 

Готують:    фінансове управління райдержадміністрації,  

постійна комісія районної ради з питань податків, бюджету і фінансів.  

 

4. Про результати роботи Верховинського комбінату комунальних 

підприємств, фінансово-економічний стан за 6 місяців 2022 рік та про 

організацію роботи зі збору та вивезення сміття і твердих побутових відходів 

та надання населенню і суб’єктам підприємницької діяльності інших послуг. 

Готують: Верховинський комбінат комунальних підприємств, 

постійна  комісія районної ради з питань соціально-економічного розвитку,     

інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства,комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу. 
 

5. Про результати роботи КП «Госпрозрахункове проектно-виробниче 

архітектурно-планувальне бюро» за ІІІ-ІV квартал 2021 року та І півріччя  та 

про фінансово-економічний стан і перспективи розвитку підприємства. 

Готують : КП «Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно -  

       планувальне бюро; 

постійна  комісія районної ради з питань соціально - економічного розвитку,     

інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства,комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу. 

 

6. Інформація про результати роботи комунального некомерційного 

підприємства «Верховинська багатопрофільна лікарня Верховинської   

селищної ради» за ІІ півріччя 2021 року та І півріччя 2022 року. 

Готують: КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня Верховинської     

      селищної ради», 

постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, пенсійного забезпечення та захисту прав учасників і 

ветеранів операції об’єднаних сил (антитерористичної операції) на сході 

України та їх сімей. 

 
7. Інформація про роботу  відділу освіти, культури, молоді та спорту 
Білоберізької сільської ради за 2021 рік.  



Готують: відділ освіти, культури, молоді та спорту Білоберізької сільської 
ради,постійна комісія районної ради з гуманітарних  питань: освіти, 
культури, молодіжної політики, спорту, національного і духовного розвитку 
та засобів масової інформації. 
 
8. Інформація про роботу  відділу освіти, культури, молоді та спорту 
Зеленської сільської ради за 2021 рік.  
Готують: відділ освіти, культури, молоді та спорту Зеленської сільської ради, 
постійна комісія районної ради з гуманітарних  питань: освіти, культури, 
молодіжної політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів 
масової інформації. 
 
9. Інформація про роботу  відділу у Верховинському районі Головного 
управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області за І півріччя 2022 
року.  
Готують : відділ у Верховинському районі  ГУ Держгеокадастру, 

постійна  комісія районної ради з питань соціально - економічного розвитку,     

інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства,комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу. 

 
 

ІV квартал 2022 року 

1. Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку 
району за 9 місяців 2022 року. 

Готують: управління економіки райдержадміністрації,  
постійна комісія  районної ради з питань  соціально-економічного розвитку, 
інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і  дорожнього 
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу. 
 
2. Про підсумки виконання районного бюджету за 9 місяців 2022 року. 

Готують: фінансове управління райдержадміністрації,  

постійна комісія районної ради з питань податків, бюджету і фінансів. 

 

3. Про внесення змін до районного бюджету на 2022 рік. 

Готують: фінансове управління райдержадміністрації,  

постійна комісія районної ради з питань податків, бюджету і фінансів. 

 

4. Звіт голови районної ради. 
Готують: постійні комісії районної ради, 

               виконавчий апарат районної ради. 

 

5.Про звіти депутатів районної ради перед виборцями. 
 Готує: виконавчий апарат районної ради. 
 
6. Інформація прокурора Верховинського відділу про стан законності, 

боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати 



діяльності на території Верховинського району протягом 2022 року. 

Готують: Верховинський відділ Косівської окружної прокуратури,  

постійна комісія районної ради мандатна, з питань децентралізації 

влади,адміністративно-територіальної реформи, органів місцевого 

самоврядування, мандатна, депутатської діяльності, етики, регламенту, 

захисту прав людини, законності та правопорядку. 

 

7. Інформація Верховинського районного відділення поліції Головного 

управління Національної поліції в Івано-Франківській області про стан 

законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та 

результати діяльності на території Верховинського району протягом 2022 

року. 

Готують: Верховинське районне відділення поліції ГУНП    

       в Івано-Франківській області,  

постійна комісія районної ради мандатна, з питань децентралізації влади, 

адміністративно-територіальної реформи, органів місцевого 

самоврядування, мандатна, депутатської діяльності, етики, регламенту, 

захисту прав людини, законності та правопорядку. 

 

8. Про  програму соціально-економічного та культурного розвитку району  на 

2023 рік. 

Готують:  фінансове управління райдержадміністрації,  

постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного розвитку, 

інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу. 

 

9. Про районний бюджет на 2023 рік. 

Готують: фінансове управління райдержадміністрації,  

постійна комісія районної ради з питань податків, бюджету і фінансів. 

 

10. Про затвердження районних програм на 2023 рік. 

Готують: начальники управлінь і відділів райдержадміністрації,     
керівники  організацій і служб району, постійні  комісії районної ради. 

 

11. Про план роботи районної ради  восьмого демократичного скликання  на 

2023 рік. 
Готують: постійні комісії районної ради, 
                 виконавчий апарат районної ради. 
 
 
 
 
  



II. Питання для розгляду на засіданнях президії районної ради. 

1.Пропозиції, рекомендації президії районної ради з питань, що  

вносяться на розгляд районної ради згідно з вимогами чинного  

законодавства. 

2. Узгодження плану роботи районної ради на 2023 рік. 

3. Розгляд та узгодження планів роботи постійних комісій районної ради. 

 

 

III. Питання до розгляду на засіданнях постійних комісій районної ради. 

1.Постійні комісії районної ради проводять свої засідання згідно складених  

планів роботи, розглядають питання соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету району та інші питання, які вносяться на засідання   
районної ради. 
2.Плани роботи постійних комісій є складовою частиною плану роботи 
районної ради. 

3.Плани роботи всіх постійних комісій районної ради розглядаються і 
погоджуються президією районної ради. 
 
 

IV. Питання,  пов"язані з депутатською діяльністю, виконання 

депутатських повноважень. 

 

1. Організація і проведення  «Єдиного дня депутата» для депутатів різних 

рівнів VІІІ демократичного скликання в адміністративно-територіальних 

виборчих округах. 

                                                       Третій четвер кожного місяця  

                                                       Керівництво районної ради, голови  

                                                      постійних комісій, виконавчий апарат  

                                                     районної ради 
 

2. Узагальнення   пропозицій і  зауважень   виборців,   висловлених  під      час  

проведення «Єдиного дня депутата» у адміністративно-територіальних  

виборчих округах, доведення  їх до виконавців для реалізації та 

інформування депутатів про вжиті заходи. 

 Щомісячно 

                                                           голови       постійних       комісій,        

                                                           виконавчий апарат районної ради. 

 

3. Робоча поїздка з питань обміну досвідом роботи з питань та організації 

роботи районних рад у сусідніх областях України. 

         Протягом року 

               Керівництво районної ради, 

              депутати районної ради,  

             виконавчий апарат районної ради. 

 



4. Проведення виїзних днів депутата у старостинських округах з метою 

вивчення проблемних питань громади. 

      Протягом року 

               Керівництво районної ради, 

              депутати районної ради,  

             виконавчий апарат районної ради. 

 

5. Забезпечення участі членів комісії у роботі форумів та регіональних нарад з 

питань децентралізації  та адміністративно-територіальної реформи. 

     Протягом року 

               Керівництво районної ради, 

              депутати районної ради,  

              профільна комісія,   

                               виконавчий апарат районної ради. 

 

 

6. Проведення Дня депутата в районній раді  за тематикою: 

 

I квартал 2022 року 

- про перенесення тимчасового майданчика для перезавантаження твердих 

побутових відходів та пошуку земельної ділянки з розміщення сортувальної 

лінії твердих побутових відходів. 

 

II квартал 2022 року 

- Про соціально-економічний та  культурний  розвиток  Верховинщини  у   
2022 році й на перспективу.  

 

III квартал 2022 року 

- Про стан залучення інвестицій в туристичну галузь на території району. 

 

IV квартал  2022 року 

-  Про особливості формування місцевих бюджетів на 2023 рік. 

 

7. Узагальнення пропозицій і зауважень депутатів, висловлених на сесіях 

районної ради, доведення їх до виконавців для вжиття заходів щодо 

реалізації та інформування депутатів. 

                                                                            Після проведення сесій районної 

        ради протягом 2022 року 

                                                                             керівництво районної ради,  

                                                                             виконавчий апарат районної ради. 
 

8. Організація та проведення      виступів       депутатів    районної    ради     на       

     радіомовленні «Гуцульська столиця». 

                                                                                    Постійно протягом 2022 року. 

                                                                       Керівництво  районної ради,  

                                                                           виконавчий апарат районної ради,  

                                                                          редакція радіомовлення 



9. Висвітлення   діяльності   районної   ради,   її   органів   у   районній   газеті  

"Верховинські вісті", запровадження нових рубрик з питань реалізації  

депутатських повноважень. 

   Постійно   протягом   2022   року. 

                                                                         Керівництво районної ради,      

                                                                         виконавчий апарат районної ради,  

                                                                            редакція районної газети      

                                                                    "Верховинські вісті". 

 
 

V. Питання щодо реалізації Угоди між районною радою 

та селищною і сільськими радами. 
 

1. Організація роботи районного координаційного  комітету   при   голові  

районної ради, розгляд за пропозиціями селищного та сільських голів на   

його   засіданнях    питань,    що   стосуються     соціально-економічного   та 

культурного розвитку селища та сіл району. 

                                                                            Постійно протягом 2022 року. 

                                                                         Керівництво районної ради,  

                                                                         виконавчий апарат районної ради. 
 

2. Проведення  районних   нарад-семінарів   з   селищним  та  сільськими 

головами    з    метою    поліпшення    діяльності    органів    місцевого 

самоврядування щодо подальшого розвитку територій. 
 

                                                                            Постійно протягом 2022 року. 

                                                                       Керівництво    районної    ради,  

                                                                       виконавчий апарат районної ради 

 

3. Надання  консультативно-методичної та практичної допомоги в роботі 

селищної та сільських рад. 
 

                                                                            Постійно протягом 2022 року. 

                                                      Керівництво районної ради, 

виконавчий апарат районної ради 
 

4. Організація підготовки та проведення заходів щодо відзначення органами 

місцевого самоврядування району Дня місцевого самоврядування. 
 

                                                                           IV квартал  2022 року. 

                                                                           Керівництво   районної  ради, 

                                                                          виконавчий апарат   районної ради 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради  Світлана ІЛІЙЧУК 

 
 



 

  

  
   

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Тринадцята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 22 грудня  2021 року 

селище Верховина 

 

Про затвердження районної  

програми з питань розвитку  

фізичної культури і спорту  

Верховинського району на 2022 рік 
 

Заслухавши та обговоривши проект районної програми з питань 

розвитку фізичної культури і спорту Верховинського району на 2022 рік, 

відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", районна рада 

 

вирішила: 
 

1. Затвердити районну програму з питань розвитку фізичної культури 

і спорту Верховинського району на 2022 рік (далі - Програма) (додається). 

2. Затвердити план заходів на виконання районної програми з питань 

розвитку фізичної культури і спорту Верховинського району на 2022 рік 

(додається). 

3. Районній раді забезпечити виконання районної програми з питань 

розвитку фізичної культури і спорту Верховинського району на 2022 рік. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної 

політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової 

інформації (В.Маротчак). 

 

 

 

Голова районної ради       Юрій ФІЛИПЧУК 
  

 



Паспорт районної програми розвитку фізичної культури і спорту 

Верховинського району на 2022 рік 
 

1. Ініціатор розроблення Програми (замовник) - Верховинська районна рада. 

2. Розробники Програми - Верховинська районна рада. 

3. Термін реалізації Програми -2022 рік 

4. Етапи фінансування Програми - 2022 рік 

5. Обсяг фінансування Програми: 200 тис. грн. 

 
РІК Обсяги фінансування Обласний 

бюджет (тис.грн.) 

2022 200 

 

6.Очікувані результати виконання Програми: 

Основним результатом реалізації цієї програми безумовно стане створення 

умов для спортивного та фізичного розвитку всіх верств населення. Розбудова 

спортивних об’єктів та укріплення матеріально-технічної бази дасть 

можливість населенню району організовано та в сучасних умовах займатися 

фізкультурою і спортом на протязі року, сформувати переконання щодо 

необхідності ведення здорового способу життя. Також будуть створенні 

цивілізовані умови для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів та осіб з 

уродженими вадами фізичного і розумового розвитку. На базі спортивних 

закладів стане можливим проведення на високому організаційному рівні 

районних, обласних та регіональних змагань та тренування спортсменів із 

зимових видів спорту. 

Час, який проводитимуть мешканці громади на спортивних майданчиках, 

витіснить з життя людей такі негативні явища, як алкоголізм, наркоманію, 

куріння, скоєння різного виду правопорушень. Підростаюче покоління матиме 

можливість фізично розвиватися, організовано проводити свій вільний час, 

відмовитися від шкідливих звичок. 

7.Термін проведення звітності: щорічно. 

 

Замовник Програми: 

 

Верховинська районна рада 

Керівник Програми:       Юрій ФІЛИПЧУК 

 

Керуючий справами виконавчого 

 апарату районної ради      Світлана ІЛІИЧУК 
 

 



І.Загальні положення 

 

Розроблення Програми розвитку фізичної культури та спорту 

Верховинського району на 2022 рік (далі - Програма) викликано необхідністю 

вирішення проблемних питань реалізації державної політики у сфері фізичної 

культури і спорту району. 

Актуальними проблемами на сьогодні залишаються погіршення стану 

здоров’я населення, зловживання тютюновими виробами, алкоголем, 

вживання наркотичних засобів, надмірне користування гаджетами, і як 

наслідок, зменшується тривалість життя,
4
 зростають, антигромадські прояви та 

загострюється криміногенна ситуація, особливо у молодіжному середовищі. 

Світовий досвід показує, що рухова активність людини протягом усього життя 

запобігає захворюванням та поліпшує стан здоров’я. До основних причин, що 

негативно впливають на спосіб життя, стан здоров’я населення та розвиток 

сфери фізичної культури і спорту, відносяться: 

- несформованість сталих традицій та мотивацій щодо ведення здорового 

способу життя та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів засобами 

фізичної культури і спорту, як важливих чинників фізичного та соціального 

благополуччя, поліпшення стану здоров’я і подовження тривалості життя; 

-загальне погіршення стану здоров’я населення, що призводить до зменшення 

кількості осіб, які можуть бути залучені до дитячо-юнацького спорту та спорту 

вищих досягнень, зокрема спроможних витримувати значні фізичні 

навантаження та досягати високих спортивних результатів; 

-невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових 

стандартів ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а саме: 

кадрового, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного. 

Проблеми спорту вищих досягнень стримують утвердження позитивного 

іміджу регіону, держави на міжнародній арені та не сприяють патріотичному 

вихованню населення. 

Основні причини виникнення проблеми характеризуються такими 

чинниками: 

обмежена рухова активність, нераціональне та незбалансоване харчування, 

фактори асоціальної поведінки у суспільстві; 

недостатня кількість висококваліфікованих працівників фізичної культури та 

спорту при щорічному випуску з профільних вищих навчальних закладів 

достатньої кількості фахівців; 

низький рівень розвитку спортивної інфраструктури, здатної задовольнити 

потреби населення у щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних 

потреб, у тому числі — осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

невідповідність послуг, що надаються засобами фізичної культури і спорту за 

місцем проживання та роботи громадян, в місцях масового відпочинку 

населення, у тому числі — в сільській місцевості, потребам населення та 

людям з обмеженими фізичними можливостями; 

  



відсутність економічної зацікавленості суб’єктів господарської діяльності у 

сприянні реалізації заходів щодо зниження професійної захворюваності та 

зміцнення здоров’я працівників; 

низький рівень пропаганди у засобах масової інформації та просвіти населення 

щодо усвідомлення цінності здоров’я, відповідального ставлення батьків до 

виховання своїх дітей та несформованість ефективної системи стимулювання 

населення до збереження свого здоров’я; 

недостатність бюджетного фінансування та матеріально-технічного 

забезпечення, неефективність залучення коштів з інших джерел, незначний 

обсяг інвестицій. 

Все це суттєво вилинуло на рівень інтелектуального, культурного, 

фізичного розвитку людей громади, призвело до безкультур’я, пияцтва, 

підвищення рівня злочинності, відсутності поваги до самих себе, старшого 

покоління та до середовища, що нас оточує. Ці проблеми потребують 

вирішення, за умов застосування програмного методу на основі розробки та 

реалізації Програми із залученням фінансових ресурсів органів місцевого 

самоврядування відповідно до сучасних потреб економічного і соціального 

розвитку громади. 

Стратегічною метою розвитку фізичного виховання, фізичної культури і 

спорту є створення необхідних умов для занять фізкультурно-оздоровчою і 

спортивною діяльністю сільського населення, які б відповідали вимогам 

Закону України „Про фізичну культуру і спорт ”. 

Актуальність Програми полягає у створенні умов для сучасного 

формування здорового способу життя дітей та молоді, відповідального 

ставлення до свого здоров'я та здоров'я оточуючих, усвідомлення життєвої 

необхідності у здоровому способі життя, відродженні вікових національних 

традицій, піднятті рівня інтелекту, моральних і духовних якостей сільського 

населення, організації фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової роботи за 

місцем проживання, навчання та в місцях масового відпочинку жителів 

територіальної громади, реалізації державної політики відродження села. 

Проект Програми спрямований на задоволення подальших потреб всіх верств 

населення Верховинського району: 

дітей дошкільного віку; 

школярів; 

молоді; 

ветеранів спорту та інших вікових категорій. 

Впровадження цієї Програми є однією з складових частин, які необхідно 

виконати для реального підвищення загального рівня життя населення району. 

 

2.Мета Програми 

Головною метою Програми є: 

створення умов для розвитку фізичної культури і спорту, забезпечення 

переорієнтації практичної діяльності галузі на розв'язання пріоритетної 

проблеми - зміцнення здоров'я населення засобами фізичного виховання, 

фізичної культури і спорту, розвитку видів спорту на базі спортивних об’єктів 

Верховинської селищної ради та Білоберізької і Зеленської сільських рад та 



покращення тренерованого процесу та виступів спортсменів району на 

Всеукраїнських, Міжнародних змаганнях; 

забезпечення вільного доступу до послуг з виховання фізичної культури і 

розвитку спорту; 

- створення умов для розвитку різних видів спорту, організації та проведення 

районних, обласних змагань; 

зміцнення матеріально-технічної бази спортивних об’єктів та трампліну які 

розміщені на території району.  

 

З.Напрями реалізації завдань Програми: 
 

Формування нових підходів до фізичного виховання і спорту, виходячи з 

існуючих соціально-економічних реалій: 

визначення пріоритетів у діяльності органів влади щодо забезпечення здоров'я 

дітей, учнівської та студентської молоді, робітників, службовців та інших 

верств населення; 

впровадження ефективних форм, методів і засобів фізкультурно- спортивної 

діяльності та видів спорту з урахуванням місцевих особливостей, традицій, 

економічних факторів, умов праці та вільного часу населення; 

забезпечення та збереження наявної матеріально-технічної бази, поліпшення 

умов її функціонування, визначення стратегічних напрямів подальшого 

розвитку; 

активно співпрацювати з вчителями фізкультури, директорами шкіл, гімназій, 

ліцеїв та дитячих садочків які знаходяться на території району в питаннях 

раціонального використання спортивних споруд, проведенні спортивних 

змагань і турнірів та виховання дітей; 

проведення навчально-тренувальних зборів з різних видів спорту; 

забезпечення фінансової підтримки для заохочення спортсменів до високих 

спортивних результатів на обласних, Всеукраїнських, Європейських та 

Всесвітніх змаганнях; 

залучення благодійної допомоги приватних підприємців та інших інвесторів 

для спільної реалізації Програми; 

приймати участь в різних конкурсах проектів програм ( обласних, державних, 

міжнародних ) розвитку органів місцевого самоврядування в сфері фізичної 

культури та спорту, співпрацювати з різними фондами; 

впровадження ефективні форми організації реабілітаційної та спортивної 

роботи із особами з обмеженими можливостями. 

4.Фінансове забезпечення програми 
 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного 

бюджету, передбачених на її виконання та за рахунок інших джерел і 

бюджетів. 

 

 
 



5.Очікувані результати виконання Програми. 
 

Основним результатом реалізації цієї програми безумовно стане створення 

умов для спортивного та фізичного розвитку всіх верств населення. Розбудова 

спортивних об’єктів та укріплення матеріально-технічної бази дасть 

можливість населенню району організовано та в сучасних умовах займатися 

фізкультурою і спортом на протязі року, сформувати переконання щодо 

необхідності ведення здорового способу життя. Також будуть створенні 

цивілізовані умови для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів та осіб з 

уродженими вадами фізичного і розумового розвитку. На базі спортивних 

закладів стане можливим проведення на високому організаційному рівні 

районних, обласних та регіональних змагань та тренування спортсменів із 

зимових видів спорту. 

Час, який проводитимуть мешканці громади на спортивних майданчиках, 

витіснить з життя людей такі негативні явища, як алкоголізм, наркоманію, 

куріння, скоєння різного виду правопорушень. Підростаюче покоління матиме 

можливість фізично розвиватися, організовано проводити свій вільний час, 

відмовитися від шкідливих звичок. 

 

6. Координація роботи та контроль за виконанням Програми 

Координацію роботи щодо виконання Програми здійснює Верховинська 

районна рада. 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

апарату районної ради      Світлана ІЛІИЧУК  



 

 

                                                                     

 

УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(тринадцята  сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

                                     

 

від  22 грудня 2021  року 

селище Верховина 

 

Про затвердження районної  програми 

з питань  розвитку місцевого самоврядування 

у Верховинському районі на 2022-2025 роки 

 

 

Заслухавши та обговоривши районну програму з питань  розвитку 

місцевого самоврядування у Верховинському районі на 2022-2025 роки 

відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Затвердити районну програму з питань розвитку місцевого 

самоврядування  у Верховинському районі на 2022-2025 роки (далі – 

Програма) (додається). 

2. Затвердити план заходів на виконання районної програми з питань 

розвитку місцевого самоврядування  у Верховинському районі на 2022 рік 

(додається). 

3. Районній раді забезпечити виконання районної програми з питань 

розвитку місцевого самоврядування  у Верховинському районі на 2022 рік. 

 4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова районної ради       Юрій ФІЛИПЧУК 

 

 

  



ПАСПОРТ 

Програми розвитку місцевого самоврядування 

у Верховинському районі 

на 2022 рік 

1. Ініціатор розроблення програми (замовник): 

     Верховинська районна рада. 

2. Розробник програми: 

    Верховинська районна рада. 

3. Термін реалізації програми: 2022 рік. 

4. Етапи фінансування програми: щорічно. 

5. Обсяг фінансування програми: 100,0 

6. Очікувані результати програми: 

- підвищення професійного рівня посадових осіб органів місцевого 

самоврядування, забезпечення підготовки кадрів для цих органів; 

- поліпшення взаємодії органів місцевого самоврядування з органами 

виконавчої влади; 

- створення належних умов для реалізації органами місцевого 

самоврядування прав і повноважень, визначених Конституцією та законами 

України; 

- залучення громадських організацій, жителів сіл, селища до процесів 

розвитку місцевого самоврядування в районі; 

- підготовка пропозицій і рекомендацій щодо розвитку місцевого 

самоврядування в районі та розв'язання актуальних проблем у цій сфері; 

- надання практичної допомоги Верховинській селищній раді, Білоберізькій 

та Зеленській сільським радам Верховинського району; 

- управління підприємствами комунальної форми власності району; 

- організація обміну досвідом з розвитку громади на різних рівнях;  

- сприяння співробітництву органів місцевого самоврядування району з 

органами місцевого самоврядування інших районів області, інших областей  та 

зарубіжжя з питань розвитку місцевого самоврядування і децентралізації 

влади; 

- створення відповідних умов для забезпечення депутатів районної ради 

документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, 

необхідними для ефективного здійснення депутатських повноважень; 

- проведення   ХХVIII Міжнародного Гуцульського фестивалю у Верховині; 

- проведення Днів Верховинщини у всіх регіонах України. 

 

7. Термін виконання звітності: щоквартально. 

 

Замовник Програми:  

Верховинська районна рада                                                     Юрій Філипчук                                    

                                                                                                       

Керівник Програми: 

Голова районної ради                                                               Юрій Філипчук 

 

                                                                                                                                                                     

                                                      



Програма 

розвитку місцевого самоврядування у Верховинському районі                    

на 2022-2025 роки 

 

Загальні положення 

 

     Враховуючи те, що органи місцевого самоврядування є однією з головних 

основ розвитку демократії в Україні, усвідомлюючи, що охорона й посилення 

місцевого самоврядування є важливим внеском у розбудову держави, 

актуальним є прийняття районної прогарами з метою створення належних 

умов для реалізації    територіальними    громадами  та органами місцевого 

самоврядування прав і повноважень, визначених Конституцією та законами 

України. 

Районна програма розвитку місцевого самоврядування у 

Верховинському районі на 2022-2025 роки, (далі - Програма) розроблена 

відповідно до положень Конституції України та Європейської хартії місцевого 

самоврядування, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Угоди між районною радою, селищною та сільськими радами і спрямована на 

забезпечення подальшого розвитку місцевого самоврядування, зміцнення його 

організаційних, правових, матеріально-фінансових, інформаційних засад. 

Мета Програми 

Метою Програми є: 

- зміцнення засад громадянського суспільства, розвиток демократії; 

- створення належних умов роботи для органів місцевого самоврядування 

різних рівнів; 

- зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування; 

- поліпшення умов для забезпечення життєдіяльності та соціального захисту 

населення району, надання йому соціальних послуг на належному рівні; 

- розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення; 

- активізація громадської діяльності на створення партнерської взаємодії між 

владою та громадськістю. 

 

Відповідальні виконавці Програми: 

- районна рада, виконавчий апарат районної ради; 

- селищна та сільські ради; 

- районна державна адміністрація; 

- фінансове управління райдержадміністрації. 

 

Основні завдання Програми 

 

Основними завданнями є: 

- надання науково-методичної допомоги органам місцевого самоврядування; 

- підвищення професійного рівня посадових осіб органів місцевого 

самоврядування, забезпечення підготовки кадрів для цих органів; 

 -проведення просвітницької діяльності з питань розвитку місцевого 

самоврядування в районі та розв»язання проблем у цій сфері; 

- поліпшення взаємодії органів місцевого самоврядування з органами 



виконавчої влади; 

-створення належних умов для реалізації  територіальними громадами та 

органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених 

Конституцією та законами України; 

- залучення громадськихорганізацій, жителів сіл, селища до процесів розвитку 

місцевого самоврядування в районі; 

-вивчення, аналіз, узагальнення і впровадження кращого досвіду в сфері 

розвитку місцевого самоврядування; 

- підготовка  пропозицій і рекомендацій щодо розвитку місцевого 

самоврядування в районі та розв»язання актуальних проблем у цій сфері; 

- регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища відповідно до діючого законодавства; 

- надання практичної  та фінансової допомоги селищній та сільським радам в 

організації і проведенні виборів депутатів місцевих рад та референдумів; 

-посилення двосторонньої комунікації між громадою і органом місцевого 

самоврядування; 

-тісний зв»язок влади з громадою, де влада працюватиме для громади, з 

громадою в громаді; 

-організація обміну досвіду з розвитку громади на різних рівнях; 

- сприяння співробітництву органів місцевого самоврядування району з 

органами місцевого самоврядування інших районів області, інших областей та 

зарубіжжя з питань розвитку місцевого самоврядування та децентралізації 

влади; 

- створення відповідних умов для забезпечення депутатів районної ради 

документами, довідково- інформаційними та іншими матеріалами, 

необхідними для ефективного здійснення депутатських повноважень. 

 

Програмою передбачено такі основні заходи: 

1. Розроблення методичних рекомендацій, які сприяли б оптимізації 

структури органів місцевого самоврядування, ефективному управлінню 

бюджетними процесами, комунальною власністю, місцевим господарством у 

цілому, комплексному соціально-економічному розвитку населених пунктів, 

належній взаємодії органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування.   

 

    Виконавчий апарат районної ради, 

                                                    фінансове управління  РДА 

 

2. Удосконалення і надання адміністративних і  громадських послуг 

населенню шляхом поетапної комп»ютеризації селищної та сільських рад 

району. 

                 

               Координаційний комітет селищного                                                        

               та голів сільських  району за участю 

                                                   працівників  виконавчого апарату  

                                                         районної ради 

 



3. Створення системи інформаційного забезпечення діяльності органів 

місцевого самоврядування та сприяння функціонуванню цієї системи. 

 

Виконавчий апарат районної ради 

 

4. Створення інформаційного ресурсу органів місцевого самоврядування 

району в міжнародній Інформаційній мережі Інтернет. 

 

                                                      Виконавчий апарат районної ради 

 

5. Поліпшення  матеріально- технічного забезпечення місцевих рад, умов 

здійснення прийому громадян посадовими особами місцевого самоврядування 

апаратів рад та їх виконавчих комітетів. 

 

 Координаційний комітет селищного                                                        

                                                та голів сільських  району  

 

6. Організація щорічного проведення огляду селища , сіл щодо 

благоустрою, підтримання громадського порядку. 

 

             Координаційний комітет селищного                                                        

                      та голів сільських  району за участю 

                                     працівників  виконавчого апарату  

                 районної ради 

 

7. Оголошення районного конкурсу проектів і програм серед 

територіальних громад району з розвитку місцевого самоврядування. 

 

                                                                   Районна рада, виконавчий 

                             апарат районної ради 

 

8. Проведення навчальних семінарів в селах району з питань: 

 

- застосування законодавчих та інших нормативно- правових актів з питань 

місцевого самоврядування; 

- розроблення статутів територіальних громад, а також документів, що 

регламентують питання самоорганізації населення; 

- розроблення та затвердження символік територіальних громад сіл, селища 

району; 

- ознайомлення громад з своїми правами і обов»язками.  

 

Виконавчий апарат районної ради 

 

9. Забезпечення підготовки кадрів для роботи в органах місцевого 

самоврядування, їх перепідготовки та підвищення кваліфікації.  
 

Виконавчий апарат районної ради, 



                                             селищний та сільські  голови 

 

10. Заснування в районних ЗМІ рубрик: 

- Місцеве самоврядування в районі: стан та перспективи розвитку; 

- Участь молоді в  розвитку місцевого самоврядування в районі; 

- Про основи місцевого самоврядування, організацію комунального 

господарства, права та обов»язки жителів сіл та селища; 

- Досвід вирішення проблем у сфері місцевого самоврядування. 
 

Редакція газети «Верховинські вісті» 

                                               Радіомовлення «Вісті Верховини» 

 

      11.Проведення тематичних зустрічей, науково- практичних конференцій, 

круглих столів, прес- конференцій з питань практики організації і розвитку 

місцевого самоврядування. Проведення Дня депутата. 
 

               Координаційний комітет селищного                                                        

                та голів сільських  району за участю 

                                                              працівників  виконавчого апарату        

                          районної ради 

 

      12.Сприяння співробітництву органів місцевого самоврядування району  з 

органами місцевого самоврядування інших районів області, інших областей та 

зарубіжжя з питань розвитку місцевого самоврядування і децентралізації 

влади. 

               Координаційний комітет селищного                                                        

                та голів сільських  району за участю                                             

                                                              працівників  виконавчого апарату                                          

                         районної ради 

 

     13.Сприяння проведенню театралізованого свята «Гуцульська коляда», 

театралізованого дійства «Полонинське літо» та «Свята ремесел і фольклору». 
 

                                                             Верховинська РДА 

Верховинська районна рада 

                                                                          Селищна та сільські ради  

 

Фінансове забезпечення Програми 

 

    Фінансування заходів Програми розвитку місцевого самоврядування у 

Верховинському районі на 2022-2025 роки буде  здійснюватися за рахунок 

коштів районного бюджету та інших коштів не заборонених законодавством. 

    Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми на кожен рік 

передбачаються щорічно при формуванні районної бюджету затверджуються 

рішенням районної ради про бюджет на відповідний бюджетний період. 

    Контроль за ефективним використанням коштів здійснюється відповідно до 

чинного законодавства. 



Очікувані результати виконання Програми 

 

- надання науково-методичної допомоги органам місцевого 

самоврядування; 

- підвищення професійного рівня посадових осіб органів місцевого 

самоврядування, забезпечення підготовки кадрів для цих органів; 

- проведення просвітницької діяльності з питань розвитку місцевого 

самоврядування в районі та розв’язання проблем  у цій сфері; 

- поліпшення взаємодії органів місцевого самоврядування з органами 

виконавчої влади; 

- створення належних умов для реалізації територіальними громадами 

та органами  місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених 

Конституцією та законами  України; 

- залучення громадських організацій, жителів селища, сіл до процесів 

розвитку місцевого самоврядування в районі; 

- вивчення, аналіз, узагальнення і впровадження кращого досвіду в 

сфері розвитку місцевого самоврядування; 

- підготовка пропозицій і рекомендацій щодо розвитку місцевого 

самоврядування в районі та розв’язання актуальних проблем у цій сфері; 

- надання практичної та фінансової допомоги селищній та сільським 

радам в організації і проведенні виборів депутатів місцевих рад та 

референдумів; 

- посилення двосторонньої комунікації між громадою і органом 

місцевого самоврядування; 

- тісний зв’язок влади з громадою, де влада працюватиме для громади, 

з  громадою в громаді; 

- організація обміну досвіду з розвитку громади на різних рівнях; 

- сприяння співробітництву органів місцевого самоврядування району з  

органами місцевого самоврядування інших районів області, інших областей та 

зарубіжжя з питань розвитку місцевого самоврядування і децентралізації 

влади; 

- створення відповідних умов для забезпечення депутатів районної 

ради документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, 

необхідними для ефективного здійснення депутатських повноважень. 

   Такий захід як проведення «Дня місцевого самоврядування» згуртує 

громаду для покращення соціально-економічного розвитку населених пунктів 

району, що приведе до покращення благоустрою на даній території, а також 

буде розкрито організаційні здібності керівників органу місцевого 

самоврядування, поліпшиться матеріально-технічний стан в даних установах. 

 

 

  Керуючий справами виконавчого 

  апарату районної ради                                             Світлана ІЛІЙЧУК         

 

 

 

                                                                         



ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                Голова районної ради 

                                                                                   ____ Юрій Філипчук 

 

   

План заходів 

на виконання Програми розвитку місцевого самоврядування 

у Верховинському районі на 2022 рік 

                

  

№ 

п\п 

Заходи  

    

 

Сума 

(грн.) 

Виконавці Термін Очіку-

ваний 

резуль- 

тат 

1. Проведення семінарів в 

селах району для 

ознайомлення громад зі 

своїми правами і 

обов’язками 

------ Районна 

рада, 

виконавчий 

апарат 

районної 

ради 

Протягом 

року 
---------- 

2. Проведення тематичних 

зустрічей, науково-

практичних конференцій, 

«круглих столів», прес – 

конференцій з питань 

практики організації і 

розвитку місцевого 

самоврядування 

------- Районна 

рада, 

виконавчий 

апарат 

районної 

ради 

Протягом 

року 
----------- 

3. Проведення Дня депутата  

районної ради. 

 

5,00 Районна 

рада, 

виконавчий 

апарат 

районної 

ради 

Протягом 

року 

Залучення 

громадсь-

ких 

організа-

цій, жителів 

сіл, селища 

до процесів 

розвитку 

місцевого 

самовря-

дування в 

районі 

4. Організаційні заходи з 

проведення 

театралізованого 

народного свята 

«Полонинське літо-2022». 

5,00 Районна 

рада, 

виконавчий 

апарат 

районної 

ради 

червень- 

серпень 

Збільше-

ння потоку 

туристів в 

районі 



5. Сприяння співробітництву 

органів місцевого  

самоврядування району з 

органами місцевого 

самоврядування інших 

районів 

області, інших областей та 

зарубіжжя з питань 

розвитку 

місцевого самоврядування 

та    

децентралізації влади. 

 

 

30,0 Районна 

рада, 

виконавчий 

апарат 

районної 

ради, 

профільна 

постійна 

комісія 

районної 

ради та 

галузеві 

фахівці 

Протягом 

року 

Створення 

передумов 

для 

залучення 

вітчизня-

них та 

іноземних 

інвестицій 

6. Сприяння 

співробітництву між 

Верховинською 

районною радою та  

Асоціацією органів 

місцевого 

самоврядування 

«Єврорегіон  

Карпати-Україна». 

5,0 Районна 

рада, 

виконавчий 

апарат 

районної 

ради 

Протягом 

року 

Підви-

щення 

професій-

ного рівня 

посадових 

осіб орга-

нів місце-

вого 

самовря-

дування 

7. Співпраця між 

Верховинської 

районною радою та  

Асоціацією 

органів місцевого 

самоврядування 

гірських районів 

України «Карпат- 

ський  Форум 

народовладдя». 

 

5,00 Районна 

рада, 

виконавчий 

апарат 

районної 

ради 

Протягом 

року 

Підви-

щення 

професій-

ного рівня 

посадових 

осіб органів 

місцевого 

самовря-

дування 

8. Співпраця між  

Верховинською 

районною радою та  

Асоціацією  

органів місцевого 

самоврядування 

регіону Гуцульщини. 

5,00 Районна 

рада, 

виконавчий 

апарат 

районної 

ради 

Протягом 

року 

Підви-

щення 

професій-

ного рівня 

посадових 

осіб органів 

місцевого 

самовря-

дування 

9. Створення 

відповідних умов  

4,00 Районна 

рада, 

Протягом 

року 

Реалізація  

органами 



для забезпечення 

депутатів 

районної ради  

документами,  

довідково-

інформаційними  та 

іншими матеріалами,  

необхідними для 

ефективного 

здійснення 

депутатських  

повноважень. 

 

виконавчий 

апарат 

районної 

ради 

місцевого 

самовря-

дування 

прав і 

повнова-

жень,виз-

начених 

Консти- 

туцією та 

законами 

України 

 

10. Придбання папок, 

блокнотів та 

ручок для 

забезпечення роботи  

на сесійних 

засіданнях районної  

ради. 

 

4,00 Районна 

рада, 

виконавчий 

апарат 

районної 

ради 

Протягом 

року 

         ----   

11. Придбання 

ксероксного паперу  

для виготовлення 

матеріалів  

сесій та постійних 

комісій  

районної ради. 

10,00 Районна 

рада, 

виконавчий 

апарат 

районної 

ради 

Протягом 

року 

---- 

12. Придбання тонера 

для  

ксероксу на 

виготовлення 

матеріалів сесій та 

постійних 

комісій районної 

ради та програмне 

забезпечення сайту 

 

10,00 Районна 

рада, 

виконавчий 

апарат 

районної 

ради 

Протягом 

року 

---- 

13. Організацій заходи з 

проведення ХХVIII 

Міжнародного 

Гуцульського 

фестивалю у 

Верховині. 

7,0 Районна 

рада, 

виконавчий 

апарат 

районної 

ради 

липень-

вересень 

Збільше-

ння потоку 

туристів в 

районі 

14. Організаційні заходи 

щодо  

10,00 Районна 

рада, 

грудень Підвище-

ння 



проведення Дня 

місцевого 

самоврядування. 

 

виконавчий 

апарат 

районної 

авторитету 

органів 

місцевого 

самовря-

дування 

15. Проведення Днів 

Верховинщини у  

регіонах України. 

 

---- Районна 

рада, 

виконавчий 

апарат 

районної 

Протягом 

року. 

Обмін 

досвідом та 

збільшення 

туристів в 

районі. 

 Всього 100,00    

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого                             

 апарату районної ради      Світлана ІЛІЙЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

          Проєкт 

  

 

                                                                     

 

УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(тринадцята  сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

                                     

 

від  ___________2021  року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради 

 

 

Розглянувши звернення районної організації політичної партії 

«Європейська Солідарність» щодо неприпустимості набрання чинності 

проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень (реєстр.№ 5600)», відповідно до статті 43 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Схвалити звернення до Верховної Ради  України та Президента України 

щодо неприпустимості набрання чинності проекту Закону України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень реєстр.№ 

5600» (додається). 

2. Направити звернення голові Верховної Ради України Руслану 

СТЕФАНЧУКУ та Президенту України Володимиру ЗЕЛЕНСЬКОМУ. 

 

 

 

Голова районної ради       Юрій ФІЛИПЧУК 

  



 

Президенту України  

 

Верховній Раді України 

 

 

Звернення Верховинської районної ради 

щодо неприпустимості набрання чинності проектом закону  

«Про внесення змін до Податкового кодексу України 

та деяких - законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр. №ВР 5600) 

 

30 листопада 2021 р. Верховна Рада України схвалила у другому читанні 

і в цілому Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень» (реєстр, N25600), 

За експертною оцінкою провідних бізнес-асоціацій українських і 

іноземних підприємців, інвесторів, роботодавців, платників податків у т.ч. 

Європейської Бізнес Асоціації, Американської торгової палати. Спілки 

українського бізнесу - даний, закон, по суті, є оголошенням податкового 

терору. Він кардинально розширює права працівників Державної податкової 

служби України, повертає до життя забуті після 2014 року практики 

«азаровщмни» і робить безправним український бізнес. 

Зокрема, згаданий проект передбачає: 

1) списання податкових боргів з рахунків підприємств без рішення суду (на 91 

ий день заборгованості); 

2} право Державної податкової служби надсилати запити не за фактом 

порушення, а за підозрою у несплаті податків - запити ДПС перетворяться на 

інструмент тиску на бізнес з метою отримання хабарів; 

заборону на виїзд за кордон директора підприємства, що має заборгованість із 

сплати податків, чим порушується право на свободу пресування, гарантоване 

Конституцією України. 

стягнення податку на прибуток наперед, шляхом заборони включати 50% 

збитків минулого року, що мали б зменшити базу оподаткування. 

Впевнені, що такі кроки суттєво погіршать бізнесовий та інвестиційний клімат 

України, який вже суттєво постраждав через пандемію коронавірусу і 

економічну кризу, призведуть до зростання рівня корупції і порушення 

основних прав і свобод людини. 

Також звертаємо Вашу увагу, що вищезазначений закон суттєво збільшує 

податковий тиск на сільськогосподарських виробників, на малий бізнес та 

створює суттєві інфляційні ризики, призведе до тінізації виробництва та збуту 

сільгосппродукції. 

Зокрема, закон передбачає: 

суттєве підвищення податкового тиску на усіх без винятку власників і 

користувачів сільськогосподарських земель, у тому числі мікровласників: для 

ділянок за межами населеного пункту через запровадження мінімального 

податкового зобов’язання податок зростає з діючих 200 грн. (а власники-



пенсіонери взагалі звільнені від сплати податку) до 1500 грн з кожного 

гектара; 

індексацію ставок ренти на воду та ліс, що призведе до подорожчання на 

14,5% дров та води, потрібних людям; 

запровадження податку на доходи фізичних осіб з усієї вирощеної продукції, 

якщо її сукупна вартість перевищує 72 тис., грн. (12 мінімальних зарплат) 

(зараз усе, що вирощене на ділянці менше 2 га не оподатковується) - це може 

суттєво підвищити ціни - зокрема, на овочі і фрукти; 

починаючи з третього продажу нерухомості за рік запроваджується податок на 

рівні 18%, що неминуче призведе до додаткового підвищення цін на житло, 

адже наразі частина компаній, які працюють на ринку нерухомості, є 

суб’єктами спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності (зокрема, 

єдиний податок - 5%); 

збільшення плати за використання радіочастотами на 5%, що призведе до 

подорожчання мобільного зв’язку. Таким чином порушено меморандум з 

провідними операторами мобільного зв’язку, який підписав уряд в 2019 р. 

Впевнені, що згадані негативи прийнятого закону призведуть до суттєвого 

посилення інфляції, зниження рівня довіри між державною владою, місцевим 

самоврядуванням і бізнесом, а також - через суттєве погіршення бізнесового і 

інвестиційного клімату - всупереч назві закону, вкрай негативно відіб’ються 

на доходах і державного, і місцевих бюджетів. 

У зв’язку з зазначеним вище, звертаємося: 

до Верховної Ради України з вимогою поставити на голосування і підтримати 

проект Постанови «Про скасування рішення Верховної Ради України від 

30.11.2021 про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону "Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600 

від 02.06.2021); 

до Президента України - з вимогою повернути Закон "Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600 від 02.06.2021) 

до Верховної Ради України (застосувати право вето). 

 


