
Порядок денний 

дев’ятнадцятої  сесії районної ради 

восьмого демократичного скликання 

 
 

від 07 грудня 2022 року           поч. об 11.00 год. 

 

 

1. Про районний бюджет на 2023 рік. 
Доповідає:Всеволод Ватаманюк – начальник   фінансового управління 

           райдержадміністрації   

 
2. Про затвердження районних програм на 2023 рік. 

Доповідають: Мирослав Маковійчук  - головний спеціаліст з питань   

      цивільного захисту РДА;  

Володимир Ящук – в.о.завідувача сектора з питань    

   мобілізаційної та оборонної роботи РДА 

Володимир Мицканюк – начальник Верховинського ККП 

 

3. Про затвердження заходів програми розвитку місцевого самоврядування у 

Верховинському районі на 2023 рік. 

Доповідає: Світлана Ілійчук – керуючий справами виконавчого апарату  

      районної ради 

 

4. Про затвердження  програми підтримки Збройних Сил України, 

підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань на 2023 

рік. 

Доповідає: Світлана Ілійчук – керуючий справами виконавчого апарату  

      районної ради 

 

5. Про план роботи районної ради  восьмого демократичного скликання  на 

2023 рік. 

Доповідає: Світлана Ілійчук – керуючий справами виконавчого апарату  

      районної ради 

 

6. Про результати роботи Верховинського районного лісгоспу за 2021 рік та  

І півріччя 2022 року. 

Доповідає: Юрій Маковійчук – директор Верховинського районного лісгоспу 

 

  



 

7. Про безоплатну передачу майна (лісопродукції) з Верховинського 

районного лісгоспу. 

Доповідає: Володимир Кавінський  – начальник відділу комунального майна, 

        правового та кадрового забезпечення  

       виконавчого апарату районної ради  

 

8. 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. 

Доповідає: Богдан Сокол – начальник Верховинського районного відділення 

            поліції Головного управління Національної  

     поліції в Івано-Франківській області 

 
 

 

  



      
             
 

     

УКРАЇНА 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

Дев’ятнадцята сесія  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від  07 грудня 2022 року 

селище Верховина 

 

Про районний бюджет  

на 2023 рік 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про 

місцеве самоврядування", Законом України «Про Державний бюджет України 

на 2023 рік», постановою  Кабінету Міністрів України від 11 березня  2022 

року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у 

період воєнного стану» (зі змінами і доповненнями), районна рада   

вирішила: 

1. Визначити на 2023 рік: 

доходи районного бюджету у сумі 4224900 гривень, у тому числі доходи 

загального фонду місцевого бюджету - 4224900 гривень згідно з додатком 1 

до цього рішення; 

видатки місцевого бюджету у сумі 4224900
  

 гривень, у тому числі 

видатки загального фонду місцевого бюджету – 4224900 гривень  згідно з 

додатком 3 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 

1000 гривень, що становить 0,02 відсотока  видатків загального фонду 

районного бюджету, визначених цим пунктом, відповідно ст. 14 ч. 3 

Бюджетного кодексу України;  

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 10000 гривень, що 

становить 0,2 відсотока видатків загального фонду районного бюджету, 

визначених цим пунктом, відповідно постанови  Кабінету Міністрів України 

від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання 

місцевих бюджетів у період воєнного стану».  

2. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти, згідно з             

додатком 5  до цього рішення  

3.Затвердити розподіл витрат районного бюджету  на реалізацію 

місцевих програм згідно з додатком 7 до цього рішення . 

4. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2023 рік: 

1) до доходів загального фонду районного  бюджету належать доходи, 

визначені статтею 64.1 Бюджетного кодексу України;  

 



2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, 

визначені  статями 15,72 та 73 Бюджетного кодексу України щодо районного 

бюджету. 

5. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального 

фонду на: 

  оплату праці працівників бюджетних установ; 

нарахування на заробітну плату; 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

поточні трансферти місцевим бюджетам; 

    заходи, пов’язані з обороноздатністю держави. 

 

          6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 

право фінансовому управлінню районної державної адміністрації 

(В.Ватаманюк) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України позики на покриття тимчасових касових розривів районного 

бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, 

в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного 

казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за 

користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця 

поточного бюджетного періоду.  

          7.  Головними розпорядниками коштів місцевого бюджету забезпечити 

виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно: 

         1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня 

набрання чинності цим рішенням; 

         2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених  

бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних 

програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання 

бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників 

бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у 

бюджетному процесі; 

        3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме: 

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за 

бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких 

визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими 

Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів; 

4) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за 

енергосервісом та здійснення витрат бюджету; 

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну 

енергію, водопостачання, водовідведення, послуги зв'язку, які споживаються 

бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом 

енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником 

бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо. 

         8. Надати право  фінансовому  управлінню  районної  державної    



адміністрації (В. Ватаманюк) в процесі виконання районного бюджету: 

- за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного 

бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в 

межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та 

спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах, 

а по тих статтях, які затверджуються рішенням районної ради, тільки на 

підставі змін, внесених до рішення; 

    - за погодженням з постійною комісією районної ради з питань 

податків, бюджету і фінансів (Ольгу Петріянчук) при внесенні змін та 

доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність 

до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету з подальшим 

затвердженням на сесії районної ради. 

 

9. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації                         

(В. Ватаманюк) після затвердження районного бюджету  на 2023 рік провести  

його аналіз, зокрема щодо забезпеченості в повному обсязі потреби в 

асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до 

встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру 

мінімальної заробітної плати; за енергоносії, які  споживаються бюджетними 

установами, не допускаючи будь - якої  простроченої заборгованості із 

зазначених видатків, та подати його районній раді  до 01.04.2023 року . 

 

 10.  Районній державній адміністрації спільно з районною радою 

виділяти: 

- кошти з резервного фонду районного бюджету на здійснення заходів 

згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 

252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період 

воєнного стану» та  постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня  

2022 року «Про спрямування коштів до резервного фонду державного 

бюджету».  

- рішення «Про  районний бюджет на 2023 рік» оприлюднити в 

десятиденний строк з дня його прийняття. 

 

11. Районній державній адміністрації щоквартально подавати 

інформацію  районній раді  про виконання районного бюджету  у 2023 році  за 

доходами і видатками. 

      12. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

         13. Додатки 1,3,5,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

      14. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію 

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

 

 

Голова районної ради                                                          Юрій ФІЛИПЧУК  

  



Пояснювальна записка 

до рішення «Про  районний бюджет на 2023 рік» 
 

Загальна частина 

Рішення районної ради „Про районний бюджет на 2023 рік” розроблено 

відповідно до Закону України   «Про Державний бюджет України на 2023 

рік», враховуючи положення Бюджетного та Податкового кодексів України (зі 

змінами), постановою  Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року    

№ 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період 

воєнного стану» зі змінами та доповненнями, постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.04.2022 року «Про спрямування коштів до резервного фонду 

державного бюджету».  

  

Про  виконання районного бюджету у поточному році 

 

Районний бюджет за  9-ть місяців  2022 року  по доходах (загальний і 

спеціальний фонд)  виконано  на 109,7 відсотка (при уточненому  плані – 

3135,8 тис. грн., фактично надійшло до бюджету  району – 3438,7тис. грн.. 

Виконання власних надходжень  загального фонду районного бюджету  

за  звітний період  становить 175,2 тис. грн., що складає 146,0 відсотка до  

уточненого плану (уточнений план – 120,0 тис. грн., фактично надійшло – 

175,2 тис. грн.).  

До спеціального фонду районного бюджету за звітний період надійшло 

652,8 тис. грн. власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, 

гранти та дарунки). 

Видаткова частина загального фонду районного бюджету виконана на  

75,5 відсотків (при уточненому плані на звітний період – 3389,8 тис. грн., 

фактично профінансовано – 2560,2 тис. грн.). В сумі асигнувань найбільший 

відсоток складають асигнування на районну державну адміністрацію – 62,5 

відсотка  (інші субвенції з місцевого бюджету), на районну раду – 37,4 

відсотка. 

Видаткова частина спеціального фонду районного бюджету виконана в 

сумі 652,8 тис. грн. установою районної ради, джерелом надходжень яких є 

власні  надходження бюджетних установ.  

У ході виконання районного бюджету першочергова увага приділялась 

фінансуванню захищених статей бюджету, зокрема на заробітну плату 

працівників бюджетних установ з нарахуваннями спрямовано – 912,4 тис.грн 

при запланованих уточнених показниках – 957,3 тис. грн.,  на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв – 19,8 тис. грн., при запланованих  23,5 

тис. грн..   

Доходи районного бюджету 

 

Показники дохідної частини місцевих бюджетів на 2023 рік 

розроблені на базі основних прогнозних макропоказників економічного і 

соціального розвитку України (попередніх) із застосуванням норм, як чинних 



бюджетного та податкового законодавства, так і пропозицій змін до 

Податкового кодексу України. 

При прогнозуванні дохідної частини місцевих бюджетів на 2023 рік 

було враховано: 

 статистичні показники, які використовуються при розрахунку 

прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2021 рік, очікувані 

макропоказники Мінекономіки на 2022 рік та прогнозні (попередні) на 2023 

рік; 

 фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 

2019 - 2021 років та 9 місяців 2022 року; 

Дохідна частина районного бюджету на 2023 рік (без врахування 

міжбюджетних трансфертів) сформована відповідно до ст. 64.1 Бюджетного 

кодексу України в загальній сумі  240,0,0 тис. грн. по загальному фонду.  75,1 

відсотка  займають надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній 

власності обсяг якого прогнозується в сумі 180,0 тис.грн. 

        Дохідна частина районного бюджету  з врахуванням міжбюджетних 

трансфертів на 2023 рік визначена  в сумі 4224,9 тис. грн. в тому числі   

надходження субвенції з державного бюджету   на забезпечення окремих 

видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень в сумі 

1284,9 тис. грн. та інша субвенція, передана з Верховинського селищного 

бюджету на забезпечення виконання заходів програми по благоустрою та 

поводження з твердими побутовими відходами на 2023 рік - 2700,0 тис.  

грн.. 

 

         Видатки районного бюджету 

 

Районний бюджет по видатках на 2023 рік складено відповідно вимог 

статті 91 Бюджетного кодексу України з урахуванням наявного фінансового 

ресурсу, вимог програмно-цільового бюджетування на підставі поданого 

районною радою та районною державною адміністрацією бюджетних запитів. 

Усього видатки районного бюджету на 2023 рік складають 4224,9 тис. 

грн.  по загальному фонду.  Видатки районного бюджету на 2022 рік 

передбачені лише по головних розпорядниках коштів – районній раді,  

районній державній адміністрації та фінансовому управлінню.   

Обсяг асигнувань на виплату заробітної плати  становить 1067,5 тис.грн.  

фонду тис. грн. і складає 76,5 відсотка загальної суми планових витрат по 

районній раді, на комунальні послуги та енергоносії - 57,7 тис. грн., або 4,1 

відсотка.  Запропонований обсяг бюджетних призначень  дає можливість 

районній раді  врегулювати питання, пов’язані із поточним функціонуванням 

установи та утриманням адмінприміщення. Решта видатків - фінансування 

районних програм згідно з додатком № 7 до рішення районної ради «Про  

районний бюджет на 2023 рік». 

 

    

Начальник  

фінансового управління                                             Всеволод ВАТАМАНЮК 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                            

 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

Дев’ятнадцята сесія  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  07 грудня 2022 року 

селище Верховина 

 

Про затвердження районних 

програм на 2023 рік 

 

 

 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 2023 рік, які будуть фінансуватись, 

згідно додатку 1. 

 

2. Затвердити районні програми на 2023 рік без фінансування, згідно 

додатку 2. 

 

3. Замовникам районних програм подавати проєкти програм на 2024 рік 

до 20 листопада поточного року для розгляду в постійних комісіях районної 

ради. 

4. Заходи з реалізації районних програм висвітлювати на офіційних 

сайтах головних розпорядників коштів, ЗМІ. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

 

 

 

Голова районної ради                                                             Юрій ФІЛИПЧУК 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення районної ради 

від 07.12.2022 року 

 

 

Перелік програм,  

які будуть фінансуватись у 2023 році 

 
№ Назва  програми Керівник  програми 

та розробник 

 

Примітка 

1.  Комплексна цільова соціальна програма 

розвитку цивільного захисту населення 

та території Верховинського району від 

надзвичайних ситуацій природного і 

техногенного характеру на 2021-2025 

роки на 2023 рік 

В.Бровчук,  

головний спеціаліст з 

питань цивільного 

захисту РДА, 

М.Маковійчук 

 

2.  Програма забезпечення мобілізаційної 

підготовки та оборонної роботи у 

Верховинському районі на 2023-2027 

роки 

В.Бровчук,  

сектор з питань 

мобілізаційної та 

оборонної роботи РДА, 

В.Ящук 

 

3. Програма по благоустрою та поводження 

з твердими побутовими відходами на 

2023 рік 

С.Уршеджук,  

відділ інфраструктури, 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва, екології та 

агропромислового 

розвитку РДА, 

(М.Цвілинюк) 

Фінансується за 

рахунок 

субвенції 

Верховинської 

селищної ради 

 

В. о. керівника апарату  

районної державної адміністрації                                Галина МАКСИМ’ЮК 



Додаток 2 

до рішення районної ради 

від 07.12. 2022 року 

 

 

Перелік програм 

затверджених без фінансування на 2023 рік 

 
№ Назва  програми Керівник  програми та 

розробник 

 

Примітка 

1. Районна програма підвищення 

ефективності системи державного 

управління та надання адміністративних 

послуг у Верховинському районі на 2023 

рік 

В.Бровчук,  

районна державна 

адміністрація – районна 

військова 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 2023 рік 

В.Бровчук,  

фінансове управління 

РДА,  (В.Ватаманюк) 

 

3. Програма про забезпечення виконання 

судових рішень та виконавчих документів 

на 2020-2025 роки на 2023 рік 

С.Уршеджук,  

відділ інфраструктури, 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва, екології та 

агропромислового 

розвитку РДА, 

(М.Цвілинюк) 

 

 

В. о. керівника апарату  

районної державної адміністрації                                Галина МАКСИМ’ЮК 

 

  



 

 

                                                                     
 

УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(дев’ятнадцята  сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

                                     

 

від  07 грудня  2022 року 

селище Верховина 

 

Про затвердження плану заходів районної   

програми розвитку місцевого самоврядування 

у Верховинському районі на 2023 рік 

 

 

         Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", заслухавши та обговоривши  план заходів районної програми 

розвитку місцевого самоврядування  у Верховинському районі на 2023 рік, 

районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Затвердити план заходів районної програми розвитку місцевого 

самоврядування  у Верховинському районі на 2023 рік (додається). 

 

2. Районній раді забезпечити виконання  плану заходів районної програми 

з питань розвитку місцевого самоврядування  у Верховинському районі на 

2023 рік. 

 

 3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

 Голова районної ради                                               Юрій ФІЛИПЧУК 

 

  



ПАСПОРТ 

Програми розвитку місцевого самоврядування 

у Верховинському районі 

на 2023 рік 

1. Ініціатор розроблення програми (замовник): 

     Верховинська районна рада. 

2. Розробник програми: 

    Верховинська районна рада. 

3. Термін реалізації програми: 2023 рік. 

4. Етапи фінансування програми: щорічно. 

5. Обсяг фінансування програми: 60,0 тис.грн. 

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; 

- 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; 

 

7. Термін виконання звітності: щоквартально. 

 

Замовник Програми:  

Верховинська районна рада                                               Юрій ФІЛИПЧУК                                    

                                                                                                       

Керівник Програми: 

Голова районної ради               Юрій ФІЛИПЧУК 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник фінансового управління  

райдержадміністрації            Всеволод ВАТАМАНЮК 

 



 

                                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                Голова районної ради 

                                                                          _______ Юрій ФІЛИПЧУК 

 

План заходів 

на виконання районної програми розвитку місцевого самоврядування  у 

Верховинському районі на 2023 рік 

№ п\п Заходи Сума 

(грн.) 

Виконавці Термін 

1. Придбання Медалей, Подяк та 

Грамот 

10 000 Районна рада, 

виконавчий апарат 

районної ради 

Протягом 

року 

2. Сприяння співробітництву 

органів місцевого 

самоврядування району з 

органами місцевого 

самоврядування інших районів 

області з питань розвитку 

місцевого самоврядування та 

децентралізації влади 

20 000 Районна рада, 

виконавчий апарат 

районної ради 

Протягом 

року 

4. Створення відповідних умов  

для забезпечення депутатів 

районної ради документами,  

довідково-інформаційними та 

іншими матеріалами, 

необхідними для ефективного 

здійснення депутатських 

повноважень. 

10 000 Районна рада, 

виконавчий апарат 

районної ради 

Протягом 

року 

5 Придбання тонера для ксероксу 

на виготовлення матеріалів 

сесій та постійних комісій 

районної ради та програмне 

забезпечення сайту 

15 000 Районна рада, 

виконавчий апарат 

районної ради 

Протягом 

року 

6 Організаційні заходи щодо 

проведення Дня місцевого 

самоврядування. 

5 000 Районна рада, 

виконавчий апарат 

районної 

грудень 

 Всього 60 000   

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради       Світлана ІЛІЙЧУК 



 

                                                                    

 

УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(дев’ятнадцята  сесія) 

 

  Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  07 грудня  2022 року 

селище Верховина 

Про затвердження Програми підтримки 

Збройних Сил України, підрозділів 

територіальної оборони та добровольчих 

формувань на 2023 рік 

 

Відповідно до законів України «Про основи національного спротиву», 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про правовий режим воєнного 

стану», Бюджетного Кодексу України, районна рада 

вирішила: 

1. Затвердити Програму підтримки Збройних Сил України, підрозділів 

територіальної оборони та добровольчих формувань на 2023 рік  

(додається). 

 2. Затвердити план заходів на виконання  Програми підтримки Збройних Сил 

України, підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань на 

2023 рік  (додається). 

3. Районній раді забезпечити виконання Програми підтримки Збройних Сил 

України, підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань на 

2023 рік  (додається).  

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова районної ради       Юрій ФІЛИПЧУК 

 



ПАСПОРТ 

програми підтримки Збройних Сил України, підрозділів територіальної 

оборони та добровольчих формувань на 2023 рік 

 

1. Ініціатор розроблення програми (замовник): 

     Верховинська районна рада. 

2. Розробник програми: 

    Верховинська районна рада. 

3. Термін реалізації програми: 2023 рік. 

4. Етапи фінансування програми: протягом року 

5. Обсяг фінансування програми: 60 000 грн. 

6. Очікувані результати програми: 

Реалізація Програми сприятиме вирішенню питань за тими напрямами, де 

спостерігається дефіцит ресурсів з державного бюджету, та в цілому 

забезпечить проведення на належному рівні виконання завдань територіальної 

оборони, зокрема підвищення рівня функціонування підрозділів 

територіальної оборони військових частин розташованих на території 

Верховинського  району. Виконання завдань, визначених Програмою: 

- підвищить ефективність цивільно-військового співробітництва; 

- сприятиме обороноздатності та мобілізаційній готовності держави та 

громади; 

- сприятиме покращенню (оновленню) матеріально-технічного забезпечення 

військових частин, добровольчих формувань територіальної громади; 

- сприятиме відновленню будівлі та споруд військових частин, 

благоустрою території; 

- забезпечить мобілізаційну підготовку та мобілізацію на території 

відповідних населених пунктів; 

- забезпечить підготовку добровольчих формувань до виконання завдань 

територіальної оборони; 

- забезпечить захист населення та району 

 

7. Термін виконання звітності: щоквартально. 

 

 

Замовник Програми:  

Верховинська районна рада                                    Юрій ФІЛИПЧУК                                    

                                                                                                       

Керівник Програми: 

Голова районної ради                                                Юрій ФІЛИПЧУК 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник фінансового управління  

райдержадміністрації            Всеволод ВАТАМАНЮК 

 



Програма підтримки 

Збройних Сил України, підрозділів територіальної оборони та 

добровольчих формувань на 2023 рік 

 

І. Загальна частина та обґрунтування необхідності прийняття Програми 

 

        На органи місцевого самоврядування відповідно до Законів України 

«Про оборону України», «Про Збройні Сили України», «Про національний 

спротив», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про правовий режим 

воєнного стану», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про 

передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового 

режиму воєнного чи надзвичайного стану», Указу Президента України від 

11.02.2016 №44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних 

Сил України» покладається забезпечення державного суверенітету, 

територіальної цілісності та недоторканості України, захисту та охорони 

життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від 

злочинних та інших протиправних посягань, надання допомоги у забезпеченні 

військових частин, підрозділів територіальної оборони матеріально-

технічними засобами для виконання військового обов’язку, здійснення заходів 

щодо підготовки населення до участі у національному спротиві, забезпечення 

заходів з підготовки добровольчих формувань, створення навчальної бази для 

підготовки добровольчих формувань, заходи з мобілізації. Прийняття 

Програми обумовлено необхідністю реалізації всіх вище перелічених 

нормативних документів і розроблена з метою фінансового та матеріального 

забезпечення військових частин Збройних сил України, підрозділів 

територіальної оборони та добровольчих формувань. 

 

II. Мета Програми 

 

     Мета Програми - забезпечення належних умов для якісного виконання 

завдань та підтримки високого рівня боєготовності військових частин 

Збройних сил України, підрозділів територіальної оборони та добровольчих 

формувань територіальної громади. А саме: 

- підготовка до оборони в воєнний та мирний час;  

- підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності держави, 

територіальної громади; 

- налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва;  

- створення умов для повноцінної підготовки до виконання поставлених 

завдань перед військовими частинами; 

- охорони та оборони важливих об’єктів і комунікацій в умовах 

особливого періоду; 

- підтримання правового режиму воєнного стану, посилення охорони 

громадського порядку та безпеки громадян; 

- підготовку економіки, території, органів військового управління, органів 

місцевого самоврядування, а також населення до дій в особливий період; 



- матеріально-технічне забезпечення заходів з підготовки добровольчих 

формувань; 

- матеріально-технічне забезпечення мобілізаційної підготовки та заходів 

з мобілізації. 

 

 

 

III. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, строків виконання Програми 

 

     Програма передбачає розв’язання проблем матеріально-технічного 

забезпечення військових частин Збройних сил України, підрозділів 

територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної громади. 

     Реалізація визначених завдань передбачається за рахунок коштів 

районного бюджету   в межах фінансових можливостей,та інших не 

заборонених законодавством джерел. 

    Обсяги фінансування Програми можуть змінюватись (коригуватись) в 

межах наявних фінансових ресурсів. 

 

IV. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

 

    Результативні показники:   

- зміцнення матеріально-технічної бази військових частин Збройних сил 

України, підрозділів територіальної оборони розташованих (дислокованих) на 

території району;  

- фінансування витрат на ремонтні роботи по відновленню будівель та 

споруд військових частин, а також автомобільного транспорту та іншої 

техніки з метою забезпечення обороноздатності держави, 

- придбання паливно-мастильних матеріалів, автомобільного транспорту 

та запасних частин, а також автомобільного транспорту та іншої техніки з 

метою забезпечення обороноздатності держави іншої техніки з метою  

забезпечення обороноздатності держави; 

- забезпечення оргтехнікою та канцелярським та іншим приладдям; інші 

потреби згідно письмового подання (листа, заявки) військового командування; 

- передача коштів (трансферту) територіальній громаді за місцем 

розміщення військової частини, підрозділу територіальної оборони; 

- заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення, а саме 

матеріально-технічне забезпечення, придбання паливно-мастильних 

матеріалів з метою забезпечення оборони держави. 

 

V. Очікувані результати 

 

Реалізація Програми сприятиме вирішенню питань за тими напрямами, де 

спостерігається дефіцит ресурсів з державного бюджету, та в цілому 

забезпечить проведення на належному рівні виконання завдань територіальної 

оборони, зокрема підвищення рівня функціонування підрозділів 



територіальної оборони, військових частин розташованих на території 

Верховинського  району. 

 

VI. Процедура передачі товарно-матеріальних цінностей (надалі ТМЦ) 

система управління та контролю за виконанням Програми 

Процедура передачі ТМЦ від Верховинської районної ради  до 

відповідного підрозділу передбачає: 

1. Реєстрацію листа (клопотання, заявки) командира відповідного 

підрозділу Збройних сил України чи підрозділів територіальної оборони із 

зазначенням потреби в ТМЦ від Верховинської районної ради. 

2. Придбання районною  радою згідно листа (клопотання, заявки) 

зазначеного в п. 1. 

3. Комісійна передача відповідній військовій частині на безоплатній основі 

шляхом підписання Акту приймання - передачі в двох екземплярах. По 

одному екземпляру кожній з сторін. 

4. Загальний контроль за виконанням Програми здійснюється постійною 

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

 

Замовник Програми:  

Верховинська районна рада                                  Юрій ФІЛИПЧУК                                    

                                                                                                       

Керівник Програми: 

Голова районної ради                                               Юрій ФІЛИПЧУК 

  



ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

                                                                                Голова районної ради 

                                                                          _______ Юрій ФІЛИПЧУК 

 
   

План заходів 

на виконання програми  підтримки Збройних Сил України, підрозділів 

територіальної оборони та добровольчих формувань на 2023 рік 
 

№ п\п Заходи 

 

Сума 

(грн.) 

Виконавці Термін 

виконання 

1. Зміцнення матеріально-

технічної бази військових 

частин ЗСУ, підрозділів 

територіальної оборони 

розташованих (дислокованих) 

на території району 

10 000 Районна рада, 

виконавчий апарат 

районної ради 

Протягом 

року 

2. Фінансування по  ремонту 

автомобільного транспорту та 

іншої техніки з метою 

забезпечення обороноздатності 

держави 

15 000 Районна рада, 

виконавчий апарат 

районної ради 

Протягом 

року 

3. Придбання паливно- 

мастильних матеріалів та 

запчастин з метою 

забезпечення 

обороноздатності держави 

20 000 Районна рада, 

виконавчий апарат 

районної ради 

Протягом 

року 

4. Інші потреби згідно письмового 

подання ( листа, заявки) 

військового командування) 

15 000 Районна рада, 

виконавчий апарат 

районної ради 

Протягом 

року 

 Всього 60 000    

 

 

Керуючий справами виконавчого                   

 апарату районної ради      Світлана ІЛІЙЧУК 

 

 

 

 



 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Дев’ятнадцята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

   

  

від  07 грудня 2022 року 

селище Верховина 

 

Про план роботи районної ради  

восьмого демократичного скликання 

на 2023 рік 

 

 

Відповідно до пункту 6 статті 43, пункту 2 статті 73 Закону України 

"Про місцеве  самоврядування в Україні", рішення районної ради від 23.04.2021 

року «Про Угоду між районною радою та селищною і сільськими радами»,  

районна рада 

вирішила: 

 

1. Затвердити план роботи районної ради восьмого демократичного 

скликання   на  2023 рік (додається). 

 

2. Рішення районної ради від 22.12.2021року "Про план  роботи 

районної ради восьмого  демократичного скликання на 2022 рік 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 2023 

рік опублікувати на офіційному сайті районної ради. 

 

5. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова районної ради   Юрій ФІЛИПЧУК 

 

 



«ЗАТВЕРДЖЕНО» 
рішенням районної ради 

від 07 грудня 2022 року 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

Верховинської районної ради на 2023 рік. 

 

І. Питання, що розглядатимуться на сесіях районної ради. 

 

І квартал 2023 року 

 

1. Про програму соціально-економічного та культурного розвитку 

Верховинського району на 2023 рік.  

Готують:  районна державна адміністрація-районна військова 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 повноважень, делегованих 

районною радою районній державній адміністрації за 2022 рік. 

Готують:  районна державна адміністрація-районна військова 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 2022 рік. 

Готують: фінансове управління райдержадміністрації     

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

 

4. Про внесення змін до  районного бюджету на 2023 рік. 

Готують: фінансове управління райдержадміністрацїі,       

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

 

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

підлягають приватизації у 2023 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 районного лісгоспу за ІІ 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. 

 

8. Про результати роботи Верховинського комбінату комунальних 

підприємств, фінансово-економічний стан за ІІ півріччя 2022 року та про 

організацію роботи щодо розміщення пункту розсортування твердих 

побутових відходів в приміщенні котельні колишнього ДК «Тепловик». 

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. 

 

9. Про результати роботи Верховинського автотранспортного підприємства за 

2022 рік та про фінансово-економічний стан і перспективи розвитку 

підприємства. 

Готують: Верховинське автотранспортне підприємство(ФОП Баран В.В.), 

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. 

 

10. Інформація про роботу комунального некомерційного підприємства 

«Верховинський центр первинної медико-санітарної допомоги» за 2022 рік. 

Готують: КНП «Верховинський Центр ПМСД» 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. 

 

11. Інформація про роботу комунального некомерційного підприємства 

«Яблуницька амбулаторія загальної практики сімейної медицини» 

Білоберізької сільської ради за 2022 рік. 

Готують: КНП «Яблуницька АЗПСМ» Білоберізької сільської 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. 

 

12. Інформація про роботу комунального некомерційного підприємства 

«Білоберізька амбулаторія  загальної практики сімейної медицини» 

Білоберізької сільської ради за 2022 рік. 



Готують: КНП «Білоберізька АЗПСМ» Білоберізької сільської 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. 

 

13. Інформація про роботу комунального некомерційного підприємства 

«Верховинська багатопрофільна лікарня Верховинської   селищної ради» за 

2022 рік. 

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. 

 

14. Інформація Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області про 

стан утримання автодоріг у Верховинському районі на зимовий період. 

Готують:  Служба автомобільних доріг 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. 

 

II квартал 2023 року 

 

1. Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку 

району за І квартал 2023 року. 

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. 

 

2. Про підсумки виконання  районного бюджету за І квартал 2023 року. 

 Готують: фінансове управління райдержадміністрації,  

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

  

3. Про внесення змін до  районного бюджету на 2023 рік. 

Готують: фінансове управління райдержадміністрації,  

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

 

4. Інформація про роботу Верховинського районного відділення Головного 

управління Державної служби надзвичайних ситуацій за ІІ півріччя 2022 року 

та І півріччя 2023 року. 

Готують: Верховинський районний відділ Головного управління Державної 

служби надзвичайних ситуацій; 

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. 

 

6. Інформація голів селищної та сільських рад про соціально-економічний 

розвиток і перспективи розвитку громад. 

Готують: селищний та сільські голови 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. 

 

7. Інформація про роботу  відділу культури Верховинської селищної ради  за 

2022 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. 

 

8. Інформація про роботу  відділу освіти, молоді та спорту Верховинської 

селищної ради  за 2022 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. 

 

9. Інформація про роботу відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Білоберізької сільської ради за 2022 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. 

 

10. Інформація про роботу  відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Зеленської сільської ради за 2022 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. 

 

11. Інформація про роботу  комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Верховинської селищної ради  за 2022 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. 

 



12. Інформація про роботу національного природного парку «Верховинський» 

за 2022 рік. 

Готують: національний природний парк  «Верховинський», 

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. 

 

13. Інформація Верховинської селищної, Білоберізької та Зеленської сільських 

рад щодо заготівлі дикоростучих ягід та грибів у 2022 році. 

Готують: Верховинська селищна, Білоберізька та Зеленська сільські ради; 

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 2023 року 

 

1. Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку  

району за  І півріччя 2023 року. 

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. 

 

2. Про підсумки районного бюджету за  І півріччя  2023 року. 

Готують:   фінансове управління райдержадміністрації, 

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

 

3. Про внесення змін до  районного бюджету на 2023 рік. 

Готують:    фінансове управління райдержадміністрації,  

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

 

4. Про результати роботи Верховинського районного лісгоспу за  І півріччя 

2023 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. 

 

5. Про результати роботи КП «Госпрозрахункове проектно-виробниче 

архітектурно-планувальне бюро» за  ІІ півріччя 2022 року і І півріччя 2023 

року 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 роботу  відділу у Верховинському районі Головного 

управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області за ІІ півріччя 2022 

року та І півріччя 2023 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 2023 року 

 

1. Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку 

району за 9 місяців 2023 року. 

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. 

 

2. Про підсумки виконання районного бюджету за 9 місяців 2023 року. 

Готують: фінансове управління райдержадміністрації,  

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

 

3. Про внесення змін до районного бюджету на 2023 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 Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури про 

стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та 

результати діяльності на території Верховинського району протягом 2023 

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 2023 

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 

2024 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 2024 рік. 

Готують: фінансове управління райдержадміністрації,  

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

 

10. Про затвердження районних програм на 2024 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 

2024 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 2024 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 2023 року 

- про перенесення тимчасового майданчика для перезавантаження твердих 

побутових відходів та пошуку земельної ділянки з розміщення сортувальної 

лінії твердих побутових відходів. 

 

II квартал 2023 року 

- Про соціально-економічний та  культурний  розвиток  Верховинщини  у   

2023 році й на перспективу.  

 

III квартал 2023 року 

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

 

IV квартал  2023 року 

-  Про особливості формування місцевих бюджетів на 2024 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 2023 року 

   керівництво районної ради,  

   виконавчий апарат районної ради. 

 

8. Організація та проведення      виступів    депутатів    районної    ради     на       

     радіомовленні «Гуцульська столиця». 

                                                                                       Постійно протягом 2023 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   2023   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 2023 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 2023 року. 
                                                                       Керівництво  районної  ради,  

                                                                       виконавчий апарат районної ради 

 

3. Надання консультативно-методичної та практичної допомоги в роботі 

селищної та сільських рад. 

 

                                                                            Постійно протягом 2023 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  2023 року. 
                                                                         Керівництво   районної  ради, 

                                                                       виконавчий апарат   районної ради 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради  Світлана ІЛІЙЧУК 



                                                                            
  

 

 

УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

Дев’ятнадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 07 грудня  2022 року 

селище Верховина 

 

Про результати роботи Верховинського районного 

лісгоспу за 2021 рік  і перше півріччя 2022 року та 

про фінансово-економічний стан і перспективи 

розвитку лісгоспу 

Відповідно до статей 43, 60 та 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши інформацію директора 

Верховинського районного лісгоспу про результати роботи Верховинського 

районного лісгоспу за 2021 рік і перше півріччя 2022 року та про фінансово-

економічний стан і перспективи розвитку лісгоспу, враховуючи рекомендації 

постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, 

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

господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу, 

районна рада  

вирішила: 

1. Інформацію директора Верховинського районного лісгоспу про 

результати роботи районного лісгоспу за 2021 рік і перше півріччя 2022 року 

та про фінансово-економічний стан і перспективи розвитку підприємства 

взяти до відома (додається). 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу 

(В.Бровчук). 

Голова районної ради           Юрій ФІЛИПЧУК 

 

 



         Додаток  
 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ  РОБОТИ  ВЕРХОВИНСЬКОГО  РАЙОННОГО  ЛІСГОСПУ 
ЗА 2021  РІК  І ПЕРШЕ  ПІВРІЧЧЯ 2022  РОКУ   

ТА ПРО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  ЛІСГОСПУ . 
 

           Лісове господарство відноситься до господарських комплексів, що  

займає значне     і   стратегічне значення в економіці  нашого району. 

Верховинський районний лісгосп     заснований  в 1976  році  і функціонує 

вже на протязі 46-и років. Протягом всього періоду існування проводились 

зміни і в структурі  підприємства, і зміни в підпорядкуванні  і зміни площ 

земель лісового господарства. На сьогоднішній день  крім основного 

завдання-це ведення лісового господарства  існує  пошук шляхів  

самостійного виживання  підприємства  на основі   реальної  конкуренції 

лісгоспів,  позицій і кон’юктури ринку деревини і виробів з деревини,  

особливостей ведення приватного господарства   населенням району. 

                 Відповідно   до Проекту організації  і розвитку  лісового 

господарства «Верховинський районний лісгосп»  складеного у 2013  році  

загальна площа земель наданих у користування Верховинському районному 

лісгоспу  21776  га - це  є близько 25%   вкритих   лісами земель 

Верховинського району. 

                95% - 20710 га земель вкриті лісовою рослинністю, не вкриті 

лісовою рослинністю 1015 га, і не лісові землі 51 га. Експлуатаційні  ліси 

займають 46 % площі земель   або 10093 га, решту  11683 га або 54% - це 

захисні ліси, ліси природоохоронного ,наукового, історико-культурного  

призначення і рекреаційно-оздоровчі  ліси (де обмежена   і заборонена  

господарська  діяльність).  В лісовому фонді переважають  насадження 

хвойних  порід (89%)  середній річний приріст деревини на 1 га – 3,9 куб. м, а 

середній річний приріст деревини на всій вкритій лісом площі – 81,90 тис. 

куб. м..  Загальний запас деревостанів становить 5229,0 тис. куб. м деревини.            

          При середньому річному прирості на 1 га покритої площі 3,9 куб. м. 

розмір лісокористування  на всій площі щорічно становить 14,0-16,0 тис. 

куб.м., що складає близько  19% річного приросту.  Ліси по території  

розташовані  нерівномірно, розкидано подекуди  окремими  урочищами 

різних  площ  і охоплюють   території  кожного  21-го  села і селища 

Верховина.(колишні  сільські ради і селище Верховина. 

              Лісгосп має  затверджену  розрахункову лісосіку  рубок головного 

користування  в  обсязі 9,3  тис.м.куб. Якщо проаналізувати   обсяги заготівлі 

деревини то вони  по  підприємству  постійно скорочуються. 

Якщо в 2010-2017  роках лісгоспом рубалось   20-22 тис. м.куб і більше 

деревини,   то з 2018  року суттєво зменшились об’єми рубань до13-14 тис. 

мкуб.  в рік, в зв’язку з       

  зменшення  на 50 % площ  суцільних  рубань. 

В 2021 році  від всіх видів рубок  лісгоспом заготовлено 14827 м.куб. 

деревини,   вихід ділової  склав    55%. За останні  роки  від усього обсягу  



лісозаготівель   в   середньому  60% перероблено  на пиломатеріали в цехах 

лісгоспу 

Решта деревини   реалізовується  для підприємств району,організацій  і 

населенню  району. 

 В цьому  році  за перше  півріччя  2022 - 53 % від усього обсягу 

лісозаготівель  перероблено  на пиломатеріали в цехах. 

Лісовідновлення (посадка лісу)   в 2021  році  здійснено на площі 28 га, в 

цьому 2022  році  посаджено лісу  на площі 30,1  га. 

Основним джерелом отримання коштів для виконання цих завдань є 

виробничо-господарська діяльність та реалізація отриманої від неї 

лісопродукції для спрямування коштів на необхідні потреби: затрати на 

фінансування лісової охорони підприємства, на лісовідновлення, на рубки 

догляду за лісом та рубки з оздоровлення і поліпшення якісного  складу лісів, 

затрати на інші лісівничі заходи, а також сплати податків та платежів до 

бюджету. 

       2021  рік  був  успішним  через  гарний попит  на  пиломатеріали на 

закордонних ринках , що  також  породжувало  попит  на  ліс кругляк з  боку  

підприємців-деревообробників    через  аукціони.    

         Обсяги від реалізації товарів, послуг  у  минулому  2021  році склали 

16684,0  тис.грн., що більше від реалізації  2020  року  на 36 %. 

         В т.ч.  від  реалізації  продукції  деревообробки  10529,4  тис.грн.  що 

склало 63 %  від  всієї  реалізації. За минулий  рік  частка від  реалізації  

пиломатеріалів  виросла  з 40%  до 63 %.       

         У 2021  році  сплачено 6022,3 тис.грн  податків  і ЄСВ . З них  3139,2  

тис.грн.  до місцевих бюджетів і 2883,1  тис.грн. до державного бюджету. 

           В 2022  році  зміни у роботу  Верховинського районного  лісгоспу як  і 

всіх  лісгоспів  так і підприємств України   внесла війна. Передусім  

зменшився  попит на ліс  кругляк  з боку споживачів  підприємців-

деревообробників ,  істотно до 40 % впали ціни  і попит на продукцію  

пиломатеріалів  на експорт  і тим більше на внутрішньому ринку. Але  за 

перше півріччя 2022  року  обсяги реалізації  склали   11939,0  тис.грн.  що 

більше від відповідного  періоду  минулого  року  на  6352,0 тис.грн  або  на  

213,6% 

Сьогодні на підприємстві, так само як і 2021 році  працює   92 робочих,  

на яких працюють лісоруби, верстатники, трактористи і водії на вивезенні 

лісу, робітники нижнього складу  з дотриманням вимог охорони праці, 

техніки безпеки та належними санітарно-побутовими умовами 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працюючого в 

2021році  складала  8375 грн.,за перше півріччя 2022  року 9808 грн. 

       За період  2021р.  і січень-червень 2022   вкладено  1547 ,0 тис.грн.  у 

добудову, дообладнання, реконструкцію підприємства Верховинський 

районний лісгосп. 

- збудовано під навіси  в лісопильному цеху 

- повністю  перероблено приміщення для відпочинку і перебування  робочих 

нижнього складу і  цеху деревообробки , 



- зроблено ремонти адмінприміщення контори лісгоспу;   

- перероблено приміщення під велику  їдальню  яку  відкрили в цьому 2022  

році,             

- побудовано складські приміщення біля лісопильного  цеху,  

- закуплено стрічкові пилорами, багатопильний верстат,  

- перероблено і переобладнано  автомобіль УРАЛ під фіскарс,. Побудовано 

декілька кілометрів  доріг лісогосподарського призначення. 

         Постійно надається різного роду допомога як учасникам АТО,війни   так 

і для фронту на передову. Надається допомога  деревиною для різних  

соціальних груп  населення (внутрішньо переміщених особам, сім’ям 

внаслідок пожарів, малозабезпеченим сім’ям). 

         За період  2021року і 6 місяців 2022  року  спільно з контролюючими 

органами складено 15  протоколів про лісопорушення загальним об’ємом 

61,51 м³. Сума збитків  лісу при цьому нанесено в сумі 485,02 тис.грн.. Усі 

матеріали порушень  направлені в органи на розслідування та примусового 

відшкодування збитків. 

         Подальший  розвиток  підприємства Верховинський районний лісгосп 

насамперед залежать   від  попиту  на продукцію  пиломатеріалів, ринку  

деревини (внутрішнього  попиту на ліс кругляк  підприємців  і населення  

району).  В  найближчому  майбутньому  планується  модернізувати сушильну 

камеру для пиломатеріалів  і  добудувати  її, закупити і встановити 

устаткування (чотирьохсторонні верстати, преси)  для  випуску продукції  

клеєного  бруса  і  виготовлення  струганих  виробів. 

 

 

 

Директор   Верховинського    

районного лісгоспу       Юрій МАКОВІЙЧУК 

 

 

  



 

   

    

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Дев’ятнадцята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  07 грудня  2022 року 

селище Верховина 

 

Про безоплатну передачу майна 

(лісопродукції)  Верховинського 

районного лісгоспу   
 

Відповідно до статті 43, статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про правовий режим воєнного 

стану», Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення 

майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», 

розглянувши лист голови обласної державної адміністрації-начальника 

обласної військової адміністрації № 8899/1/1-22/140 від 08 11 2022 року та 

наказ командира військової частини А4081 № 399/02/17 від 14.10.2022 року,  

враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціально-

економічного розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, 

сільського і дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку 

малого та середнього бізнесу, районна рада  

вирішила: 

1. Передати безоплатно для забезпечення потреб держави в умовах 

правового режиму воєнного стану із спільної власності територіальних громад 

сіл, селища району у державну власність та до сфери управління   до 

військової частини А4081 майно (лісопродукцію), а саме: 20 (двадцять) м.куб. 

пиломатеріалу (дошка) для побудови та утримання  фортифікаційних споруд і 

опорних пунктів.   

2. Директору Верховинського районного лісгоспу (Ю.Маковійчук) 

здійснити передачу лісопродукції, до сфери управління військової частини 

А4081 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу 

(В.Бровчук). 

 

Голова районної ради                                                         Юрій ФІЛИПЧУК 

 



 

   
    

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Дев’ятнадцята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 07 грудня  2022 року 

селище Верховина 

 

Інформація начальника Верховинського  

районного відділення поліції  Головного  

управління Національної поліції в Івано- 

Франківській області про стан законності, 

боротьби із злочинністю, охорони громадського  

порядку та результати діяльності на території 

Верховинського району протягом 2022 року  
 

 

Відповідно до пункту 36 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 5 Закону України «Про Національну 

поліцію», розглянувши інформацію Верховинського районного відділення 

поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській 

області про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності на території Верховинського району 

протягом 2022 року, та враховуючи рекомендації постійної комісії районної 

ради з питань децентралізації влади, адміністративно-територіальної реформи, 

органів місцевого самоврядування, мандатна, депутатської діяльності, етики, 

регламенту, захисту прав людини, законності та правопорядку, районна рада  

 

вирішила: 

 

1. Інформацію начальника Верховинського районного відділення поліції 

Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області 

Богдана Сокола про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності на території Верховинського 

району протягом 2022 року прийняти до відома (додається).  

 

2. Рекомендувати начальнику Верховинського районного відділення 

поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській 

області Б.Соколу посилити роботу щодо зменшення криміногенної ситуації в 

 



районі та покращення охорони громадського порядку задля безпеки життя та 

здоров’я жителів району.  

 

3. З метою попередження правопорушень та сприяння їх розкриття 

правоохоронними органами, покращення громадської безпеки на території 

району, рекомендувати селищному та сільським головам спільно з 

працівниками поліції продовжити проведення відповідної роботи по 

встановленню камер відео-спостереження в необхідних для цього місцях та 

про проведену роботу поінформувати районну раду на сесії районної ради в 

2023 році.  

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань децентралізації влади, адміністративно-

територіальної реформи, органів місцевого самоврядування, мандатна, 

депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, законності 

та правопорядку (Н.Кіндратяк).  

 

 

 

Голова районної ради       Юрій ФІЛИПЧУК 

  



           Додаток 

ІНФОРМАЦІЯ  

про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності на території  

Верховинського району протягом 2022 року 

 
 

Верховинським районним відділенням поліції Головного управління 

Національної поліції в Івано-Франківській області протягом одинадцяти 

місяців 2022 року проводилась системна робота відповідно до Положення про 

підрозділ, вимог законів України, наказів МВС та інших нормативних актів, 

які регламентують діяльність органів та підрозділів системи МВС України. 

В підрозділі задіяний комплексний підхід використання сил та засобів у 

боротьбі із злочинністю на території обслуговування, проведенні 

профілактичної роботи серед населення, в тому числі серед неповнолітніх, 

підтриманні у регіоні публічного порядку та забезпечення безпеки громадян, 

налагодження партнерських стосунків з населенням, підняття іміджу поліції 

Прикарпаття. 

Діяльність відділення в межах компетенції забезпечила стабільність на 

території обслуговування. 

Належним чином організовано взаємодію служб відділення, співпрацю з 

іншими правоохоронними органами та судом. 

Налагоджено чіткий механізм реєстрації та опрацювання заяв та 

повідомлень громадян, зокрема тих, які містять дані про можливе вчинення 

кримінальних чи адміністративних правопорушень. 

Протягом звітного періоду до журналу єдиного обліку внесено 1585 заяв 

та повідомлень про можливі кримінальні правопорушення та інші події (2054 

за аналогічний період минулого року), з яких до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань (далі - ЄРДР) внесено 175 кримінальних правопорушень (проти 

216). 

Слід зазначити, що комплексні профілактичні заходи дали позитивний 

результат, щодо зменшення рівня тяжких злочинів на 5,6%. 

Так, за одинадцять місяців 2022 року на рівні з минулим роком залишається 

стан злочинності 116, проте зменшилась кількість тяжких кримінальних 

правопорушень з 18до 17 (-5,6%). 

Зменшилась кількість: 

- Злочинів пов’язаних з приватизацією з 1 до 0 (-100,0%); 

- крадіжок з 16 до 7 (-56,3%); 

- крадіжок з будинків з 5 до 1 (-80,0%); 

- грабежів з 1 до 0 (-100,0%); 

- злочинів в сфері господарської діяльності з 1 до 0 (-100,0%); 

- злочинів проти довкілля з 14 до 6 (-57,1%), з них незаконна вирубка лісу 

 з 11 до 6 (-45,5%); 

- злочинів проти громадської безпеки з 5 до 3 (-40,0%); 

- злочинів в сфері службової діяльності з 3 до 0 (-100,0%). 

- нанесення тілесних ушкоджень з 41 до 32 (- 22,0%); 

- ДТП з7 проти 3, з них з смертельним наслідком з 1 до 0; 



- злочинів проти власності з 23 до 22 (-4,3%), 

- зловживання службовим становищем з 1 до 0 (-100,0%); 

- злочинів пов’язаних з хабарництвом 1 проти 1; 

- злочинів пов’язаних з ПЕК з 1 до 0 (-100,0%); 

- злочинів у сфері АПК з 2 до 0 (-100,0%); 

- злочинів у лісовій сфері з 2 до 0 (-100,0%).; 

- злочинів проти безпеки виробництва з 1 до 0 (на 100,0%); 

- злочинів проти експлуатації транспорту з 9 до 5 (на 44,40%). 

На рівні з аналогічним періодом минулого року залишається кількість: 

- хуліганстві проти 1; 

- пошкодження майна 1 проти 1; 

- злочини проти виборчих, трудових та інших прав 2 проти 2; 

- незаконних заволодінь транспортними засобами 2 проти 2. 

- втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність 1 проти 1. 

Збільшилась кількість скоєних: 

- злочинів проти життя і здоров’я з 50 до 56 (на 12,0%), в тому числі 

спричинення тяжких тілесних ушкоджень з 0 до 1 (на 100,0%); 

- вчинення навмисного вбивства з 0 до 1 (+ 100,0%); 

- шахрайства з 4 до 12 (+200,0%); 

- злочинів в сфері обігу наркотиків та інших злочинів проти здоров’я з 4 

до 6 (на 50,0%), з них зберігання з 1 до 3 (+200,0%), вирощування 

наркотичних рослин з 1 до 2 (+200,0%); 

Протягом вказаного періоду виявлено 3 злочини пов’язаних із 

незаконним придбанням, зберіганням та використанням зброї проти 5 

злочинів, виявлених в 2021 році, із них вогнепальної 5 проти 3. 

В звітному періоді 2022 році працівниками Верховинського РВП 

розкрито 7 злочинів минулих років проти 16 за аналогічний період минулого 

року. 

Всіма працівниками районного відділення поліції виявлено та 

припинено 1337 адміністративних правопорушень проти 2554, за аналогічний 

період минулого року. Із загальної кількості виявлених правопорушень 37 за 

ознаками ст. 130 КУпАП (проти 68 за 2021 рік). 

Зусилля підрозділів сектору превентивної діяльності спрямовувались на 

забезпечення належного правопорядку, охорону прав і свобод громадян. З 

урахуванням стану злочинності в публічних місцях та аварійності на вулично- 

дорожній мережі переглядався порядок розстановки нарядів поліції, постійно 

здійснювалась профілактична робота з особами, які знаходяться на обліках 

районного відділення поліції, здійснювались перевірки осіб, яким встановлено 

адміністративний нагляд, порушень вказаними особами за звітний період не 

допущено. 

 

Начальник Верховинського РВП ГУНП 

в Івано-Франківській області, 

підполковник поліції      Богдан СОКОЛ 

 


