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     виконавчого апарату районної ради 

6. Про звернення районної ради щодо функціональних повноважень та 

фінансування районних рад на 2022 рік. 

Доповідає:Юрій Філипчук – голова районної ради 

 

7. Про підтримку звернення Верховинської селищної ради. 
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Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(одинадцята  сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від ___________  2021 року 

селище Верховина 
 

Про виконання Програми  соціально- 

економічного та культурного   

розвитку району  за  9 місяців  2021 року 
 

 Районною державною адміністрацією  здійснюються заходи щодо 

створення сприятливих умов для ведення бізнесу, розвитку промисловості, 

торгівлі та споживчого ринку, усунення існуючих перешкод, створення 

привабливих умов для діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, що 

дозволить залучити до соціально-економічного розвитку району вітчизняних 

та іноземних інвесторів.  

Головною метою промислової політики у 2021 році є подолання 

негативного впливу на економічний розвиток району наслідків пандемії на 

основі створення сприятливого середовища для формування та 

функціонування промислового комплексу - важливого засобу прискорення 

структурної перебудови економіки, поліпшення інвестиційного клімату, 

забезпечення конкурентного середовища , наповнення бюджетів усіх рівнів та 

створення додаткових робочих місць. 

Структура підприємств  району за звітний період суттєвих змін не 

зазнала Промисловий комплекс району представляють дев»ять підприємств, 

що входять до основного кола і звітуються до органів статистики про 

показники діяльності. Вісім підприємств належать  до деревообробної галузі і 

одне до харчової (виробництво карпатських фіточаїв, цикорію).   

Продовжується робота, спрямована на поліпшення бізнес-клімату та 

спрощення регуляторного середовища - процедур та механізмів їх надання 

через Центр надання адміністративних послуг. 

У зв’язку з особливостями району, значна  кількість суб’єктів 

господарювання  зайнята у сфері надання послуг та туризму. Станом на 

01.10.2021 року загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності в 

районі налічує 1319 осіб, а саме: 390 – юридичних осіб та 929 – фізичних осіб 

підприємців. 

 



За 9 місяців 2021 року державним реєстратором зареєстровано 162 юридичних 

та фізичних осіб-підприємців, припинило діяльність 36 юридичних осіб. 

Так , за 9 місяців 2021 року до Центру надання адміністративних послуг 

надійшло 1624 звернення. Терміни опрацювання заяв та видачі документів 

дозвільного характеру суб'єктам господарювання здійснюються згідно 

регламентних норм. Відмов у наданні адміністративних послуг та у видачі 

документів дозвільного характеру не було. 

Відділ підключено до реєстру речових прав на нерухоме майно і до Єдиного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що дало можливість 

спростити отримання адміністративних послуг і здійснювати реєстрацію 

громадських організацій через адміністраторів відділу. 

Робота органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, суб»єктів 

господарювання району у звітному періоді спрямовувалась на реалізацію 

заходів програми соціально - економічного та культурного розвитку з метою 

підвищення рівня життя населення на основі розвитку галузей економіки, 

раціонального використання наявного ресурсного потенціалу, створення 

сприятливих умов для підприємницької діяльності в районі. 

Виходячи з вищенаведеного, у відповідності до статті 43 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

вирішила: 

1. Інформацію про виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку району за 9 місяців 2021 року взяти до відома 

(додається)» 

2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, селищній та 

сільським радам створювати сприятливі умови для стабільної роботи всіх 

галузей економіки та забезпечити безумовне виконання пріоритетних завдань, 

визначених Програмою соціально-економічного та культурного розвитку 

району на 2021 рік. 

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (В.Ватаманюк) 

систематично відстежувати значення показників комплексної оцінки стану 

соціально-економічного розвитку району, виходячи з інформації служб 

району, та вжити конкретних заходів щодо їх поліпшення. 

4. Постійним комісіям районної ради брати активну участь у втіленні в 

життя заходів щодо реалізації програми соціально-економічного і культурного 

розвитку району на 2021 рік з питань, що належать до їх відання, вносити 

пропозиції і рекомендації при розгляді ходу її виконання на пленарних 

засіданнях районної ради та засіданнях колегії районної державної 

адміністрації. 

5. Сектору організаційної та інформаційної роботи апарату 

райдержадміністрації забезпечувати висвітлення актуальної інформації про хід 

виконання Програми на веб-сторінці райдержадміністрації та ЗМІ . 

6. Контроль за виконанням даного 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 і середнього бізнесу 

(В.Бровчук). 

Голова районної ради                                                          Юрій ФІЛИПЧУК 



Довідка 

про виконання програми соціально-економічного і культурного 

розвитку району за 9 місяців 2021 року.  
 

 Робота органів виконавчої влади, місцевого самоврядування ,  суб»єктів 

господарювання району  у  звітному періоді  спрямовувалась на реалізацію  

заходів  програми соціально - економічного та культурного розвитку з метою  

підвищення рівня життя населення на  основі розвитку галузей економіки, 

раціонального використання наявного ресурсного потенціалу, створення 

сприятливих умов  для підприємницької діяльності в районі. 

 

Економічна діяльність 

          Районною державною адміністрацією  здійснюються заходи щодо 

створення сприятливих умов для ведення бізнесу, розвитку промисловості, 

торгівлі та споживчого ринку, усунення існуючих перешкод, створення 

привабливих умов для діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, що 

дозволить залучити до соціально-економічного розвитку району вітчизняних 

та іноземних інвесторів.  

Головною метою промислової політики у 2021 році є подолання 

негативного впливу на економічний розвиток району наслідків пандемії на 

основі створення сприятливого середовища для формування та 

функціонування промислового комплексу - важливого засобу прискорення 

структурної перебудови економіки, поліпшення інвестиційного клімату, 

забезпечення конкурентного середовища , наповнення бюджетів усіх рівнів та 

створення додаткових робочих місць. 

Структура підприємств  району за звітний період суттєвих змін не 

зазнала. Промисловий комплекс району представляють дев»ять підприємств, 

що входять до основного кола і звітуються до органів статистики про 

показники діяльності. Вісім підприємств належать  до деревообробної галузі і 

одне до харчової (виробництво карпатських фіточаїв, цикорію).   

Продовжується робота, спрямована на поліпшення бізнес-клімату та 

спрощення регуляторного середовища - процедур та механізмів їх надання 

через Центр надання адміністративних послуг. 

У зв’язку з особливостями району, значна  кількість суб’єктів 

господарювання  зайнята у сфері надання послуг та туризму. Станом на 

01.10.2021 року загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності в 

районі налічує 1319 осіб, а саме: 390 – юридичних осіб та 929 – фізичних осіб 

підприємців. 

За 9-ть місяців 2021  року державним реєстратором зареєстровано 162 

юридичних  та  фізичних осіб-підприємців, припинило діяльність 36 

юридичних осіб. 

Так , за  9- ть місяців 2021 року до Центру надання адміністративних 

послуг надійшло 1624  звернення. Терміни опрацювання заяв та видачі 

документів дозвільного характеру суб'єктам господарювання здійснюються 

згідно регламентних норм. Відмов у наданні адміністративних послуг та у 

видачі документів  дозвільного характеру не було.  



Відділ підключено до реєстру речових прав на нерухоме майно і до 

Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що дало 

можливість спростити отримання адміністративних послуг і здійснювати 

реєстрацію громадських організацій через адміністраторів відділу. 

 

Будівництво 

Спільними зусиллями виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування району  протягом звітного періоду проведено значну роботу 

щодо покращення інфраструктури та об’єктів соціально-культурного 

призначення. 

Виконувалися завдання з будівництва, реконструкції, капітальних та 

поточних ремонтів об’єктів житла, освіти, охорони здоров’я, зв’язку, 

транспорту, комунального господарства, культурно – побутового й іншого 

призначення та ефективного використання капітальних  вкладень, що 

спрямовуються на цю мету.  

 Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 квітня 

2021 року № 297-р «Про інвестиційні програми і проекти  регіонального 

розвитку, що можуть реалізуватися у 2021 році за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку» передбачено фінансування проекту – будівля 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з добудовою навчального корпусу та 

спортивного залу в селі Красноїлля в сумі 18127,000 тис. грн..  Проведено 

тендер,  визначено переможця та укладено договір підряду 28.09.2021 року з 

ПП «РОМБ+».  На об’єкті розпочато будівельні роботи. 

 Передано новозбудоване приміщення дитячого садка на 40 місць в                

с. Верхній Ясенів загальною площею об’єкта 1040,9 м
2
 , балансовою вартістю 

19215370,00 грн. та майданчик зі штучним поліуретановим покриттям для 

Красноїлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Красноїлля, загальною кошторисною 

вартістю будівництва 3178,548 тис. грн. балансовою вартістю 1118,966 тис. 

грн.. 

 У районі реалізується проект – «Амбулаторія групової практики сімейної 

медицини, присілок Біла Річка, с. Голови Верховинського району – нове 

будівництво» за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у 

сільській місцевості (8 113,978 тис. грн.) та  співфінансування з місцевих 

бюджетів (901,553 тис. грн.), загальною кошторисною вартістю 9 015,531 тис. 

грн..  

 Будівництво об’єкта розпочато у 2019 році. На даний час будівельна 

готовність   об’єкту   становить    91%,    завершуються    будівельні  роботи та 

проводиться доукомплектування амбулаторії функціональними меблями 

(шафи, стільці, столи).  

 Відбувся тендер 16.07.2021 року на капітальний ремонт Красноїллівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Красноїлля Верховинського району  Івано-

Франківської області, тендер виграла фірма ТОВ інвестиційно - будівельна 

компанія «Захід спец буд» акцептована ціна – 40278,478 тис. грн.; Заключний  

договір 27.07.2021 року. На реалізацію даного проекту задіяні кошти 

Державної програми «Спроможна школа для кращих результатів» (10000,000 

тис. грн.) та Верховинського селищного бюджету (500,000 тис. грн.) як 



співфінансування. На  даний час виконані будівельні роботи та профінансовані 

в сумі 760,525 тис. грн. 

Розпочато перекриття даху Замагірського ліцею, вартість робіт складає 

287,916 тис. грн. 

Завершується будівництво ЦНАПу  в селі Устеріки, де залучено  

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  та на розвиток 

мережі центрів надання адміністративних послуг. Вартість проекту 18,000 

млн.грн. 

В селі Яблуниця відремонтовано «Центр безпеки», роботи проведено за 

кошти обласного бюджету (6300,000 ти. грн.) та Білоберізського сільського 

бюджету (320,000 тис.грн.). 

За кошти Державної програми «Спроможна школа для кращих 

результатів» ( 5600,000 тис. грн.) та Білоберізського сільського бюджету 

(300,000 тис. грн.)  ведеться капітальний ремонт Гринявського ліцею. 

З обласного бюджету виділені кошти на ремонт тротуарів та площадок 

Гринявського ліцею, вартість проекту 1300,000 тис. грн. 

Проведено капітальний ремонт приміщення «Центр безпеки» Зеленської 

сільської ради за власні кошти на суму 198,000 тис. грн. 

Відремонтовано харчоблок їдальні Зеленського ліцею на суму 290,000 

тис. грн. та кабінети лікарської амбулаторії на суму 120,00 тис. грн. 

Відремонтовано дороги комунальної власності в селі Бистрець за кошти 

Зеленської сільської ради на суму 198,000 тис. грн. 

 Завершено ремонтні роботи на автомобільному мосту в присілку Підобіч 

по вулиці Чорновола в селищі Верховина та відремонтовано автомобільний 

міст і дорожнє покриття на присілку Слупійка в селищі Верховина.  

 Проводитися обстеження та контроль за станом автомобільних доріг в 

районі. До балансоутримувачів надсилаються листи стосовно проведення 

ремонтних робіт дорожньо-мостового господарства та утримання його в 

належному стані. 

 Автомобільні дороги загального користування місцевого значення є 

грунтові, які влаштовані гравійно-піщаною сумішшю. На них проводяться 

поточні та капітальні ремонти для утримання доріг в проїзному стані. Зокрема: 

проводиться філірування дорожнього полотна, ліквідація ямковості та вибоїн, 

чистка та прокопка водовідвідних каналів та кюветів, влаштування 

водопропускних труб та ряд інших робіт. 

 

Містобудування та архітектура 

Із 43 населених пунктів Верховинського району 36  забезпечені 

генеральними планами розвитку території.  

В стадії коригування та розроблення генеральні плани сіл Верхій Ясенів, 

Рівня, Стебні, Ільці, Великий Ходак. 

Відсутні генплани на три населені пункти: - (села Стовпні, Чорна Річка 

та село Сеньківське),  що загалом становить  10,2% від  загального стану 

забезпечення містобудівною документацією району.  



          Оновлення потребує містобудівна документація для 26 населених 

пунктів  району, що загалом становить  66,6% від  загального стану 

забезпечення планувальною документацією району  

          На звернення юридичних та фізичних осіб, відділом містобудування та 

архітектури райдержадміністрації за 9 місяців 2021 року, підготовлено  та 

надано 11 містобудівних умов і обмежень для проектування об’єктів різного 

призначення, виготовлено та видано 58 будівельних паспортів на будівництво 

індивідуальних садибних житлових будинків та господарських будівель. 

         Підготовлено та видано 7 паспортів прив’язки тимчасових споруд для 

підприємницької діяльності.  

         Генеральні плани населених пунктів, які були затвердженні до 10.05.2011 

року  у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» та Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» (села Білоберізка, Бистрець та 

Дземброня) потребують внесення  змін. 

          Виконкомам Верховинської селищної  територіальної громади,  

Білоберізької сільської  територіальної громади, Зеленської сільської  

територіальної громади рекомендовано здійснити заходи щодо прискорення 

розроблення (внесення змін) містобудівної документації та переведення 

наявних генеральних планів в цифрову форму для розміщення на веб-сайтах 

згідно вимог Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про 

доступ до публічної інформації».        

Розвиток внутрішньої торгівлі, сфери послуг та споживчого ринку 

 

Споживчий ринок району здатний забезпечувати достатній рівень 

обслуговування населення відповідно до його потреб. Він характеризується 

відсутністю товарного дефіциту, достатнім рівнем насиченості товарів 

продовольчої і непродовольчої групи, широким спектром різноманітних 

послуг для населення, що є важливим чинником розвитку бізнесу та реальним 

джерелом наповнення бюджету всіх рівнів, створенням нових робочих місць 

для працевлаштування населення. 

Загалом, станом на 30.09.2021 року мережа об’єктів торгівлі налічує 435  

підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства,  4 продовольчі 

бази та 4 оптові підприємства із реалізації будівельних товарів та сантехніки. 

Слід зазначити, що всі віддалені населені пункти забезпечені стаціонарною 

торгівельною мережею.  

На території смт Верховина діє два ринки на 265 торгових місць за 

спеціалізацією – змішаної торгівлі, на якому постійно реалізуються соціально-

значущі продукти харчування та непродовольчі товари.  

Регулярно проводиться комплекс заходів, спрямованих на забезпечення 

неухильного додержання суб’єктами підприємницької діяльності вимог 

законодавства щодо якості та безпеки товарів, порядку заняття торговельною 

діяльністю та правил торговельного обслуговування населення, безпечності 

харчових продуктів, санітарного законодавства.  

Екологія 



 Районною державною адміністрацією прийнято розпорядження від 18 

серпня 2021 року  № 105  «Про склад районної комісії з інвентаризації водних 

об’єктів, лісових ресурсів, об’єктів державної та комунальної власності, що 

знаходяться на території територіальних громад»,  яким утворено районну 

комісію з інвентаризації   водних об’єктів, лісових ресурсів, об’єктів державної 

та комунальної власності, що знаходиться на території територіальних громад  

та затверджено її склад. 

 27 вересня проведено засідання районної комісії із забезпечення 

проведення інвентаризації водних об’єктів, що знаходяться на території 

територіальних громад Верховинського району за участю заступника 

начальника Дністровського басейнового управління водних ресурсів О.Козара. 

 Верховинською селищною радою, Білоберізською та Зеленською 

сільськими  радами ведуться підготовчі роботи з питання проведення 

інвентаризації водних об’єктів, що знаходяться на території територіальних 

громад Верховинського району, зокрема: проводиться обробка наявних 

документів та визначено відповідальних осіб із проведення інвентаризації. 

 На даний час проводиться  відповідна робота стосовно інвентаризації 

водних об’єктів, що знаходяться на території територіальних громад. 

Для покращення екологічного стану полігону ТПВ в с.Бережниця в  

в 2020 році розпочато будівельні роботи по рекультивації Полігону ТПВ та 

освоєно кошти в сумі 2000,000 тис. грн..  

 На 2021 рік передбачено з обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища кошти в сумі 555,000 тис. грн. для продовження 

будівельних робіт на полігоні ТПВ.   

                                                        Освіта  
        У відповідності з Конституцією України, вимогами Законів України «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та 

рішеннями селищної і сільських рад територіальних громад у районі  

зареєстровано 39 закладів загальної середньої освіти, з яких у 2021-2022 

навчальному році функціонує 38 та призупинена діяльність Білорічанської 

початкової школи Білоберізької сільської ради. 

           Станом на 01.10.2021 року мережу  закладів загальної середньої освіти 

складають - 14 ліцеїв (в т.ч. 4 опорні заклади), 10 гімназій (в т.ч. 2 філії 

опорних закладів) та 15 початкових шкіл (в т.ч. 8 філій опорних закладів). 

 В ході реалізації процесів децентралізації влади, згідно з рішеннями 

Верховинської селищної та Білоберізької і Зеленської сільських рад  району 

всі навчальні заклади освіти прийнято у комунальну власність відповідних 

громад та змінено найменування закладів загальної середньої освіти.  

 З метою створення належного освітнього середовища для отримання 

учнями якісної освіти, Програмою соціально-економічного та культурного 

розвитку району на 2021 рік передбачено:  

- завершення капітального ремонту приміщення Красноїльського ліцею 

за кошти державного бюджету та будівництво у даному закладі спортивного 

майданчика зі штучним покриттям за кошти обласного бюджету; 

- будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям у 

Криворівнянському ліцеї імені М.Грушевського за кошти обласного бюджету; 



- будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям у 

Замагорівському ліцеї за кошти обласного бюджету.  

 Впродовж  9 - ти місяців 2021 року за кошти місцевого бюджету в сумі 

144 651,60 тис. гривень проведено корегування проектно – кошторисної 

документації на стадії «Капітальний ремонт Красноїльського ліцею в 

с.Красноїлля,  Верховинського району,  Івано - Франківської області» та 

зроблено розрахунок  вартості  експертизи  на суму 44 590,79 тис. гривень.  

Відділом освіти, молоді та спорту  Верховинської  селищної  ради  укладено  

договір на капітальний ремонт вказаного закладу освіти на суму 42 686 270,40 

тис. гривень і на даний час за виконані роботи  здійснюється оплата в сумі 

373 018,00 тис. гривень. 

У зв’язку з відсутністю фінансування не ведеться будівництво 

спортивних майданчиків зі штучним покриттям у Криворівнянському та 

Замагорівському ліцеях. 

Охорона здоров’я 

 На території Верховинського району діє наступна мережа закладів 

первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД): 

1. Комунальне некомерційне підприємство  «Верховинський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Верховинської селищної ради;  

2. Комунальне некомерційне підприємство «Яблуницька амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини» Білоберізької сільської ради; 

3. Комунальне некомерційне підприємство «Білоберізька амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини» Білоберізької сільської ради. 

На вторинному рівні у Верховинському районі діє заклад вторинної 

(спеціалізованої) медичної допомоги - Комунальне некомерційне 

підприємство «Верховинська багатопрофільна лікарня» Верховинської 

селищної ради. 

Головною метою даних закладів є підвищення якості, доступності, 

забезпечення безперервності та наступності надання допомоги населенню в 

амбулаторних та стаціонарних умовах. 

На виконання окремого доручення голови облдержадміністрації 

здійснюється постійний моніторинг стану проведення вакцинації проти 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2. 

З метою підвищення доступності та якості медичного обслуговування, 

Програмою соціально-економічного та культурного розвитку району на 2021 

рік передбачено:  

- забезпечення медикаментами та медичним обладнанням заклади 

охорони здоров’я району; 

- реалізація завдань, передбачених загальнодержавними та районними 

програмами в галузі охорони здоров’я, зокрема: Програма «Здоров’я 

населення Прикарпаття» та Програма «Розвиток первинної медико-санітарної 

допомоги»; 

- оновлення медичного обладнання закладів охорони здоров’я. 

Впродовж 9 місяців 2021 року КНП «Верховинський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Верховинської селищної ради за кошти 



місцевого бюджету було придбано пільгові медикаменти (Маротчак Р.М. та 

Палійчук В.М.) у сумі 15 000 гривень, за кошти НСЗУ: 

- медикаменти та лабораторні розхідники у сумі 93 994,22 гривень; 

- фотоелектроколориметр на суму 35 615,00 гривень; 

- меблі у сумі 2 340,00 гривень. 

          КНП «Яблуницька амбулаторія загальної практики сімейної медицини» 

Білоберізької сільської ради закупила медикаментів на суму 10 000,00 гривень, 

а КНП «Білоберізька амбулаторія загальної практики сімейної медицини» 

Білоберізької сільської ради придбали медикаменти на суму 11 500,00 гривень. 

Обидва медичні заклади здійснили придбання медикаментів за кошти НСЗУ. 

На вторинному рівні КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» 

Верховинської селищної ради придбано медикаменти на суму 1 289,9 тис. грн. 

та оновлено обладнання  - 762,6 тис. грн. за кошти виділені НСЗУ. За кошти 

місцевого бюджету придбано імунофлуоресцентний аналізатор (для 

лабораторії) вартістю 60 тис. грн. Окрім того, отримано обладнання з 

Департаменту охорони здоров’я на суму 2382, 6 тис. грн. 

 

Соціальний захист населення 

Станом на 01.10.2021 року в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі осіб, які мають право на пільги, зареєстровано 4865 пільговиків, з яких 

445 ветерани війни, 318 ветерани праці, 19 ветеранів військової служби та 

органів внутрішніх справ, 67 осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 

1039 дітей війни, 109 пенсіонери з числа педагогічних і медичних працівників, 

1892 багатодітних сімей та дітей з багатодітної сім’ї та 976 - інші категорії 

пільговиків. 

За 9 місяців 2021 року нараховано та профінансовано пільг громадянам на 

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у 

грошовій формі на загальну суму 1885,53 тис.грн..  

 Протягом звітного періоду забезпечено санаторно-курортними путівками 

10 громадян. З них: 4 осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання, 2 

активістів ветеранського руху ОУН-УПА, 2 осіб з інвалідністю внаслідок 

війни, 1 учасника бойових дій на території інших держав та 1 учасника 

бойових дій АТО/ООС. 

        За бюджетною програмою 2505170 «Заходи з соціальної та професійної 

адаптації учасників антитерористичної операції» у 2021 році було передбачено 

13228грн. В поточному році укладено 2 договіри на організацію професійної 

адаптації учасників АТО між управлінням соціального захисту населення 

райдержадміністрації  і Верховинським ТСО України та направлено 2 

учасників антитерористичної операції на курси водіння (категорія «А»,«В», 

«С»). На дані цілі профінансовано всі передбачені кошти. 

          За напрямком «Заходи із психологічної реабілітації постраждалих 

учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції 

Гідності», інформуємо, що обсягом асигнувань на 2021 рік (зі змінами) на дані 

цілі було передбачено 13371грн.. Станом на 01.10.2021р. одному учаснику 

бойових дій АТО/ООС надано послуги із психологічної реабілітації в ДП 



«Південь-Курорт-Сервіс» (смт.Сергіївка Одеська обл.) на загальну суму 

13370,4грн.  

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих 

навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 28.12.2016р. №1045, вищим навчальним закладам на виплату соціальних 

стипендій окремих категорій громадян управлінням перераховано 52,95 

тис.грн.   

За звітний період демобілізованим військовослужбовцям строкової 

служби виплачені одноразові матеріальні допомоги на загальну суму 19,48 

тис.грн. 

Відповідно до двох – тристоронніх угод підприємствам-виробникам на 

виготовлення технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю 

перераховано 109,1 тис.грн.. 

Станом на 1 жовтня 2021 року у Верховинському районі 5175 сім’я 

отримали різні види державних соціальних допомог, які нараховано і 

профінансовано на загальну суму 95580,5 тис.грн., з них: 

 - допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях в кількості 422 

особам на загальну суму 7902,8 тис.грн.; 

 - допомога на дітей одиноким матерям в кількості 130 особам на загальну 

суму 1866,8 тис.грн.; 

- допомога при народженні дитини та усиновленні в кількості 1240 

особам на загальну суму 13728,6 тис.грн.; 

 - допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування в 

кількості 27 особам на загальну суму 1513,0 тис.грн.; 

 - допомога у зв'язку з вагітністю та пологами в кількості 151 особам на 

загальну суму 358,2 тис.грн.; 

- допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

та грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 

надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних 

сім’ях, здійснення видатків на сплату за них єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування в кількості 6 особам на 

загальну суму 1574,6 тис.грн.;  

- допомога на дітей, яким не встановлено інвалідності в кількості 5 

особам на загальну суму 72,6 тис.грн.;  

- тимчасова допомога дітям, аліменти в кількості 3 особи на загальну суму 

46,2 тис.грн.; 

 - державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю в кількості 515 особі на загальну суму 12101,5 тис.грн.; 

- допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II 

групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії 

медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею 

в кількості 178 особам на загальну суму 3477,7 тис.грн.; 

 - допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю в кількості 281 особам на загальну суму 4894,8 тис.грн.; 



 - допомога малозабезпеченим сім'ям в кількості 889 особам на загальну 

суму 44715,9 тис.грн.; 

 - тимчасова допомога непрацюючій особі, яка досягла загального 

пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату в кількості 143 

особам на загальну суму 1878,0 тис.грн.; 

 - компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі, яка доглядає 

за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного 

віку в кількості 437 особам на загальну суму 171,3 тис.грн. 

- щомісячну адресну допомогу особам, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення антитерористичної 

операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг отримують 8 сімей на суму 123,6 тис. грн.; 

- компенсаційну виплату “муніципальна няня” особам, які здійснюють 

догляд за дитиною до 3-річного віку отримують 4 особи на суму 48,0 тис. грн.; 

 За дев’ять місяців 2021 року 1689 сім’ям призначено субсидії для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій 

формі на загальну суму 8901,9 тис.грн..  

 З метою попередження виникнення заборгованості із заробітної плати на 

підприємствах району в районі здійснювався постійний моніторинг стану 

виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах 

району, за результатами якого щотижнево подавалася оперативна інформація 

департаменту соціальної політики облдержадміністрації. Cтаном на 01 жовтня 

2021 року за даними Головного управління статистики в Івано - Франківській 

області заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно 

активних підприємств району відсутня. 

Працівниками відділу протягом звітного періоду перевірено 425пенсійних 

справ (198 новопризначених та 227 справ, по яких проведено перерахунки 

пенсій, згідно заяв громадян, зареєстрованих у журналі форми 10), 

правильність нарахування і виплати пенсій  пенсіонерам, які перебувають на 

повному державному утриманні в стаціонарному відділені для громадян 

похилого віку (с.Красноїлля) – 145, правильність виплати допомоги на 

поховання 1182 особам та виплати недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю 

пенсіонера – 32 особам. В ході проведення перевірок порушень пенсійного 

законодавства не виявлено. 

У районі здійснюється постійний контроль щодо стану умов праці на 

підприємствах, установах та організаціях різних форм власності та 

господарювання, а також проведення атестації робочих місць за умовами праці 

та надання відповідних пільг та компенсацій за роботу в цих умовах. Із числа 

підприємств району, де існують несприятливі умови праці, атестація робочих 

місць на даний час проведена на 8 підприємствах, в результаті проатестовано 

84 робочі місця.  

Спеціалістами відділу постійно надається методична допомога з питань 

охорони праці керівникам підприємств, установ та організацій району у 

вирішенні питань, пов’язаних із зниженням рівня виробничого травматизму і 

професійного захворювання працівників, запобіганню аварійним ситуаціям і 

нещасним випадкам. Систематично проводиться інформаційно – 



роз’яснювальна робота щодо профілактики невиробничого травматизму. На 

сайті райдержадміністрації розміщено розроблені та затверджені 

розпорядженням голови райдержадміністрації від 01.03.2019 № 58 заходи 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019-

2023 роки. Завдяки вжитим заходам впродовж 9 місяців 2021 р. нещасних 

випадків на виробництві не зафіксовано. 

Впродовж звітного періоду 2021 року організовано проведення 2 

засідання районної комісії з питань погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат та 1 засідання з питань легалізації заробітної плати та 

зайнятості населення. За результатами засідань прийнято відповідні рішення 

та складено протоколи. 

З початку року подано 1 заяву на проходження альтернативної 

(невійськової) служби, в зв’язку з чим організовано проведення 1 засідання 

районного дорадчого органу з питань альтернативної (невійськової) служби, за 

результатами якого прийнято рішення про направлення на альтернативну 

(невійськову) службу, а також підготовлено необхідну документацію 

(протокол, розпорядження, направлення) для її проходження до Ільцівського 

закладу дошкільної освіти (дитячий садок) «Квітка Карпат» Верховинської 

селищної ради і Верховинського районного територіального центру 

комплектування та соціальної  підтримки. 

У зв'язку із запровадженням карантинних заходів та з метою здійснення 

інформаційно - роз’яснювальної роботи протягом звітного періоду поточного 

року проведено 9 заходів для 61 особи з питань легалізації найманої праці та 

надано 48 індивідуальних консультацій в телефонному режимі з питань, що 

належать до компетенції відділу, на вебсайті райдержадміністрації висвітлено 

6 інформацій про недоліки тіньової зайнятості, інформацію про 

відповідальність за порушення законодавства про працю, створено реєстр 

колективних договорів, змін і доповнень до них та оприлюднено текст 22 

колективних договорів,  поданих на реєстрацію. 

 Впродовж 9 місяців 2021 року в районі охоплено оздоровленням та 

відпочинком за бюджетні кошти всього 43 дітей шкільного віку,  зокрема 

- 19 дітей із багатодітних сімей; 

- 11 дітей, взятих на облік службою у справах дітей; 

- 3 дітей з малозабезпечених сімей; 

- 6 дітей, батьки яких являються учасниками бойових дій; 

- 1 дитина- відмінник навчання; 

- 1 дитина з інвалідністю; 

- 1 дитина, яка перебуває на диспансерному обліку; 

- 1 дитина, батьки яких мають іванвалідність ІІ групи 

Із числа оздоровлених: 

- за кошти державного бюджету у дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку (ДПУ «Міжнародний дитячий центр «Артек», ДПУ «Український 

дитячий центр «Молода гвардія») оздоровлено 18 дітей;  

- за рахунок коштів обласного бюджету в таборах оздоровлення та 

відпочину області оздоровлено 25 дітей. 



 З метою відзначення Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми, 

підвищення обізнаності громадян щодо проблем торгівлі людьми , запобігання 

та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та 

насильство стосовно дітей в районі організовано проведення відповідних 

заходів. Плани проведених заходів та інформації про їх виконання надіслано  

департаменту соціальної політики облдержадміністрації. 

 

Служба у справах дітей 

В районі проживає 5912 дітей. На обліку служби у справах дітей 

перебувають 21 дитина (10 дітей-сиріт та 11 позбавлених батьківського 

піклування), з них: 17 дітей перебувають під опікою/піклування, 3 в 

прийомних сім’ях,  1 – перебуває в сімї родичів/знайомих виховуються, . 

         У районі ефективно функціонують 5 прийомних сімей, у яких 

виховуються 12 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського та 1 дитячий 

будинок сімейного типу, у якому виховується 4 дітей, позбавлених 

батьківського піклування. На обліку служби у справах дітей Верховинської 

селищної ради еребувають 34 дитини як такі, що перебувають у складних 

життєвих обставинах. 

Прийомним батькам та батькам-вихователям постійно надавалась 

всебічна допомога, здійснювався контроль за призначенням та виплатою 

матеріального забезпечення для повноцінного утримання дітей. Заборгованість 

по виплатам відсутня. 

Районною цільовою програмою соціального захисту і підтримки дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових 

прав, попередження дитячої бездоглядності і безпритульності на 2021 рік 

передбачено кошти в сумі 10 тисяч гривень. Станом на 01.11.2020 року 

виділено 7 тисяч гривень. 

Відповідно до плану заходів районної цільової програми соціального 

захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності і 

безпритульності на 2021 рік, впродовж  дев’яти місяців 2021 року проведено в 

загальноосвітніх навчальних закладах району, семінари та лекції з метою 

пропаганди здорового способу життя, профілактики алкоголізму, 

тютюнопаління та наркоманії у дитячому середовищі, забезпечено організацію 

заходів в рамках районної акції «Спорт замість вулиць», а також 

здійснювалось забезпечення виїзних днів профілактики, проведення рейдів-

перевірок у населених пунктах району з метою обстеження житлово-

побутових умов проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та дітей із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. 

На виконання Порядку та умов надання у 2021 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно - ремонтні 



роботи, придбання житла та приміщень для сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей - сиріт, осіб 

з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

26.05.2021 р.№ 615 

розпорядження обласної державної адміністрації з питань розподілу субвенції 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб  з їх 

числа, від 26.08.2021 року №324 за кошти державної субвенції виплачено 

грошову компенсацію у сумі 391313 гривень 1 дитині-сироті із числа дітей-

сиріт. На протязі четвертого кварталу буде придбано житло. 

Всього обстежено 142 сімей, попереджено батьків за неналежне 

виконання обов’язків – 16 (ст. 184 КУпАП), з них – 10 ініційовано службою у 

справах дітей. 

Відповідно до чинного законодавства України спеціалісти служби у 

справах дітей, у якості представників органу опіки та піклування 

Верховинської селищної ради, прийняли участь у 7 судових засіданнях. 

До служби у справах дітей надійшло 18 письмових звернень громадян. 

На особистий прийом до начальника та спеціалістів служби у справах дітей 

звернулося 53 громадян . 

З метою виконання поставлених завдань з питань здійснення 

профілактично- виховних заходів з дітьми та підлітками, служба у справах 

дітей, координуючи свою діяльність з іншими структурними підрозділами 

Верховинської селищної ради, інспектором ювенальної превенції районного 

відділу поліції, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, проводить профілактичні рейди «Діти вулиці», «Канікули»,  «Урок». 

Крім того, у навчальних закладах району проведені 27 лекцій з 

учнівською молоддю     на     теми:     «Твої     права    та     обов’язки:    Абетка  

громадянина»; «Відповідальність неповнолітніх: Поведінка в 

екстремальних ситуаціях»; «Насилля  серед дітей», «Формування навичок  

самостійності  та  самовиховання»,«Що таке булінг в школі: боротьба з 

проявами агресії». 
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                                       Проєкт 
 
 
               
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(одинадцята  сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від ___________  2021 року 

селище Верховина 

 

Про підсумки виконання районного 

бюджету за 9 місяців 2021 року 

 

Районний бюджет за 9 місяців  2021 року  по доходах загального фонду  

виконано на 81,0 відсоток  (при уточненому  плані – 1998,8 тис. грн., фактично 

надійшло до бюджету  району – 1619,2 тис. грн.. 

Виконання власних надходжень  загального фонду районного бюджету  

за  звітний період  становить 101,5 тис. грн., що складає 124,3 відсотка до 

уточненого плану (уточнений план – 81,7  тис. грн.). Доходи спеціального 

фонду виконано на 47,4 відсотка (при уточненому плані – 760,3 тис. грн.., 

фактично надійшло - 360,3 тис. грн.) 

Видаткова частина загального фонду районного бюджету за 9 місяців 

цього року виконана на 88,0 відсотків (при уточненому плані на звітний період 

– 3590,4 тис. грн., фактично профінансовано - 3161,2 тис. грн.). В сумі 

асигнувань найбільший відсоток складають асигнування на районну раду – 57 

відсотків, районну державну адміністрацію – 43 відсотка ( інші субвенції з 

місцевого бюджету ). 

У ході виконання районного бюджету  першочергова увага приділялась 

фінансуванню захищених статей бюджету, зокрема, на заробітну плату 

працівників бюджетних установ з нарахуваннями спрямовано – 1290,0 тис. 

грн., або 40,8 відсотка,  на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 14,9 

тис. грн..  Видатки спеціального фонду районного бюджету забезпечено на 

50,7 відсотка (при уточненому плані – 812,1 тис. грн., фактично 

профінансовано -  412,1 тис. грн.). 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виходячи з вищенаведеного, районна рада                                                

вирішила: 

1. Інформацію  фінансового     управління     райдержадміністрації  про 

підсумки виконання районного бюджету  за 9 місяців  2021 року  взяти до 

уваги (додається). 

 



2. Затвердити: 

           - Звіт про виконання районного бюджету  за 9 місяців 2021  року  .                                                                                     

      3. Керівникам бюджетних установ, що фінансуються з районного 

бюджету : 

3.1 Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення 

фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші 

види заохочення чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду 

заробітної плати, визначеного у рішеннях рад про затвердження бюджетів і 

кошторисах бюджетних установ;     

       3.2 Забезпечити безумовне виконання статті 77 Бюджетного кодексу 

України в частині врахування у відповідних місцевих бюджетах у повному 

обсязі потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ і 

проведення розрахунків за надані комунальні послуги та  енергоносії; 

       3.3   Забезпечити виконання заходів щодо економії бюджетних коштів. 

       3.4 Встановити жорсткий контроль за проведенням своєчасної та у 

повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за 

енергоносії та комунальні послуги, які ними споживаються, не допускаючи 

будь-якої простроченої заборгованості з таких  виплат, залучивши при цьому 

усі фінансові джерела та наявні механізми.  

        

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

 

 

 

Голова районної ради                                                          Юрій Філипчук 

 

  



ДОВІДКА 

про підсумки виконання  районного бюджету  

за 9 місяців 2021 року. 

 

Районний бюджет за 9 місяців  2021 року  по доходах загального фонду  

виконано  на 81,0 відсоток  (при уточненому  плані – 1998,8 тис. грн., 

фактично надійшло до бюджету  району – 1619,2 тис. грн.. 

Виконання власних надходжень  загального фонду районного бюджету  

за  звітний період  становить 101,5 тис. грн., що складає 124,3 відсотка до 

уточненого плану (уточнений план – 81,7  тис. грн.). Доходи спеціального 

фонду виконано на 47,4 відсотка ( при уточненому плані – 760,3 тис. грн., 

фактично надійшло - 360,3 тис. грн.) 

Видаткова частина загального фонду районного бюджету за 9 місяців 

цього року  виконана на 88,0 відсотків (при уточненому плані на звітний 

період – 3590,4 тис. грн., фактично профінансовано - 3161,2 тис. грн.). В сумі 

асигнувань найбільший відсоток складають асигнування на районну раду – 57 

відсотків, районну державну адміністрацію – 43 відсотка (інші субвенції з 

місцевого бюджету). 

У ході виконання районного бюджету  першочергова  увага 

приділялась фінансуванню захищених статей бюджету, зокрема, на заробітну 

плату працівників бюджетних установ з нарахуваннями спрямовано – 1290,0 

тис.грн., або 40,8 відсотка,  на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 

14,9 тис. грн..  Видатки спеціального фонду районного бюджету забезпечено 

на 50,7 відсотка (при уточненому плані – 812,1 тис. грн., фактично 

профінансовано - 412,1 тис. грн.). 

На виконання пункту 2 розпорядження обласної державної адміністрації  

«Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів області, ефективного та 

раціонального  використання бюджетних коштів і посилення фінансово-

бюджетної дисципліни на 2021 рік» від 24.02.2021 року № 53, прийнято 

розпорядження районної державної адміністрації «Про заходи щодо 

наповнення місцевих бюджетів району, ефективного та раціонального 

використання бюджетних коштів і посилення фінансово - бюджетної 

дисципліни на 2021 рік» від  24.03.2021 року № 54  з метою забезпечення   

статті 77 Бюджетного кодексу України та виплати заробітної плати  

працівникам бюджетних установ району. 

Розпорядником  бюджетних коштів - районною радою розроблено 

заходи з економного та   ефективного використання коштів на 2021 рік на 

загальну суму 140,8 тис. грн.. Фактична сума економії за перше півріччя  цього 

року склала – 23,0 тис. грн..    

За рахунок вільного залишку коштів загального фонду, що склався 

станом на 01.01.2021 року додатково спрямовано на оплату праці працівників 

бюджетних установ кошти в сумі  1187,8 тис. грн.. 

 

 

Начальник відділу бюджету та економіки 

 фінансового  управління                         Олена БІЛОГОЛОВА 



Додаток №1 

до рішення районної ради 

від   _________ 2021 року 

Звіт 

про виконання районного бюджету                                                                                                           

за 9 місяців  2021  року                                                                                           

                                                                                                                                            (тис. грн.) 

 

 

Код  платежу 

                 

                    

               Найменування доходів 

Затверджено 

на  2021 рік з 

урахуванням 

змін 

 Виконано за   

9-ть місяців     

2021 року 

 Дохідна частина райбюджету   

  

Загальний фонд 

  

11020200 Податок на прибуток підприємств і організацій , що 

належать до комунальної власності 

17,0 12,5 

21010000 Частина чистого прибутку, що вилучається до 

бюджету 

6,0  7,5 

22010000 

 

Плата за надання адмінпослуг  12,5 

22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та 

іншого майна, що знаходиться у комунальній 

власності 

89,2 69,1 

 Разом  власних доходів 112,2 101,6 

 

41053900  Інші субвенції з місцевого бюджету  2300,4 1517,7 

 Разом загального фонду  2412,6 1619,2 

 Спеціальний фонд   

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 760,3 360,3 

 Разом доходів загального і спеціального фондів  3172,9 1979,5 

 Видаткова частина рай бюджету    

 Загальний фонд   

0100 Державне управління 1485,1 1372,8 

6000 Житлово- комунальне господарство 2120,4 1418,7 

8000 Інша діяльність 2,2  

9000 Міжбюджетні трансферти 369,7         369,7             

 Всього видатків загального фонду 3977,4 3161,2 

 Спеціальний  фонд   

7000 Економічна діяльність 760,3 360,3 

8000 Інша діяльність 51,9 51,9 

 Разом спеціального фонду 812,2 412,2 

 Разом видатків  по загальному і спеціальному 

фондах 

4789,6 3573,4 

 

Начальник  відділу бюджету 

та економіки фінансового управління      Олена  БІЛОГОЛОВА 

 

 



                                       Проєкт 
 
 
               
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(одинадцята  сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від ___________  2021 року 

селище Верховина 

 

Інформація Верховинського комбінату  

комунальних підприємств  про фінансово- 

економічний стан та результати роботи  

підприємства за  ІІ-ІІІ квартали 2021 року 

 

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

самоврядування в Україні», заслухавши інформацію директора 

Верховинського комбінату комунальних підприємств про фінансово- 

економічний стан та результати роботи підприємства за ІІ-ІІІ квартал 2021 

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. Інформацію директора Верховинського комбінату комунальних 

підприємств про фінансово-економічний етан та результати роботи 

підприємства за ІІ-ІІІ квартал 2021 року взяти до відома (додається). 

2. Комбінату комунальних підприємств (В.Мицканюк): 

- забезпечити надання якісних послуг зі збору та вивезення твердих 

побутових відходів; 

- покращити роботу з заключення договорів з населенням та суб’єктами 

підприємницької діяльності зі збирання та вивезення твердих побутових 

відходів на території району. 

- організувати заготівлю вторсировини (металобрухту, макулатури). 

організувати надання платних послуг підприємствам, організаціям та 

населенню; 

- подати на затвердження наступної сесії районної ради тарифи на платні 

послуги, що надаються комбінатом комунальних підприємств. 

3. Районній державній адміністрації: 

 



- здійснювати державний контроль за додержанням санітарних правил, 

збиранням, утилізацією і захороненням промислових, побутових та інших 

відходів, додержанням правил благоустрою; у 

- спільно з Верховинською селищною радою вишукати площадку для 

розсортування твердих побутових відходів; 

- вжити дієвих заходів по завершенні рекультивації полігону твердих 

побутових відходів в селі Бережниця. 

4. 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 

 

  



Довідка 

про фінансово-економічний стан та результати роботи Верховинського 

комбінату  комунальних  підприємств за II-III квартали 2021року і 

перспективи розвитку підприємства. 

 

 

          Верховинський комбінат комунальних підприємств  належить до 

комунальної власності територіальної громади Верховинської районної ради  і 

є стовідсотково госпрозрахункове підприємство, яке обслуговує десять сіл 

новоутвореної Верховинської  селищної ради і селище Верховина. 

          На підприємстві на даний час працює 20 людей. З них – адмінперсонал: 

начальник, гол.бухгалтер, бухгалтер-касир, три сторожі, обліковець по збору 

сміття від населення, обліковець по збору сміття від підприємців; автогараж: 3 

– водії, 1 бульдозерист- екскаваторщик і 1- механік на 0.5 ставки, зварник, та 5 

двірників, 1 робітник по впорядкуванню кладовища та 1 електрик.  

 

          За II-III-ій  квартали 2021року надійшло коштів від виробничої 

діяльності в сумі - 1185,2т.грн. а саме: 

 оплата за сміття від населення і зелених садиб                   254,4т.грн. 

 оплата за сміття приватними підприємцями                       198,1т.грн. 

 оплата за сміття від організацій і бюдж.установ                 296,5т.грн.    

 оплата за сміття від старостинських округів(тендер)        436,2т.грн. 

           

Отримані доходи спрямовано на виробничу діяльність,а саме: 1184,6т.грн. 

    на виплату з/п                                                                    296,9 т.грн. 

    на сплату податків до всіх бюджетів                               107,7т.грн. 

    придбання пального і запчастин                                      200,3т.грн. 

    загальногосподарські витрати                                          16,3т.грн.   

    вивезення  ТПВ на полігон                                                456,3т. грн.. 

    за захоронення на полігоні                                                 107,1т.грн. 

 

           Якщо би не субвенція з місцевого бюджету, комунгосп самотужки не 

може бути платоспроможним підприємством. 

 

          За ІI-III-й квартал цього року зібрано від населення та суб’єктів 

підприємницької діяльності - 557 тонн(2228м.куб) сміття. Вивезено на полігон 

в с Рибне - 548 т.(2192м.куб) сміття. Порівняно з тим же періодом  минулого 

року кількість сміття збільшилася і це за рахунок того,що додалося кількість 

населених пунктів в зв’язку з утворенням об’єднаної територіальної 

громади,також наглядно видно   збільшення туристів в районі,тому 

споживацький попит на продукти харчування ,інші товари і послуги,які до 

речі  всі в упаковці, зростає. Відповідно і кількість сміття на одну особу 

зростає. 

           Комунгосп має три  сміттєвози для збору ТПВ ,  збираємо  кожного 

вівторка і п`ятниці сміття по селищу, а  понеділок і четвер - втор сировину із 

всіх майданчиків, де розміщені контейнера. Також розроблено графік вивозу  

ТПВ з населених пунктів Верховинської селищної ради.   



         Впорядковано списки громадян, які займаються зеленим туризмом і всім, 

хто не платить за зелений туризм-надіслано повідомлення. 

За 2021 зібрано 50,2 тони втор сировини: склобою-40,2т. макулатури-1,5 т., і 

ПЕТ-ф пляшки 8,5т. Вже декілька років  проводиться розсортовка втор 

сировини: ПЕТ - ф пляшку сортуємо і тюкуємо по кольорах, склобій 

відповідно також. Але в зв’язку з пандемією COVID-19 дуже впав попит на 

втор сировину. Так за минулий рік виручка від зданої втор сировини була 

28,0тис. грн., що у двічі менше від позаминулого. Ці кошти спрямовані на 

придбання пального і запчастин та частково – заробітну плату водіям. 
            Крім збору і вивезення ТПВ Верховинський ККП надає ще такі 

послуги: 

- обкошування газонів,кладовища,придорожніх смуг; 

- спиляння трухлявих дерев; 

- вимітання печей; 

- виготовлення ящиків для підсипки,дощок для об`яв та інше. 

             Верховинський ККП прикладає максимум зусиль, щоб вчасно і якісно 

надавати послуги по прибиранню селища і вивезенню ТПВ. Чистота селища є 

візитівкою нашого туристичного краю. 

 

 

 

 

Начальник ККП                                                           Володимир Мицканюк 

 
  



                                        Проєкт 
 
 
               
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(одинадцята  сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від ___________  2021 року 

селище Верховина 

Про продовження договору оренди 

нежитлового приміщення за адресою:  

селище Верховина, вул.Франка, 33 

 

Відповідно до ст. 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна», положення про особливості та порядок передачі в оренду майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селища району, затвердженого 

рішенням районної ради від 23 квітня 2021 року, розглянувши заяву Головного 

управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області №17-9-0-51-

4957/0/2- 21 від 16.09.2021р. про продовження договору оренди, 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. Продовжити договір оренди нежитлового приміщення яке є майном 

спільної власності територіальних громад Верховинського району і 

знаходиться за адресою: селище Верховина, вул. Франка. 33, загальною 

площею 155,8 кв.м. на один рік з 01 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року, 

для розміщення відділу у Верховинському районі Головного управління 

Держгеокадастру в Івано-Франківській області. 

2. Доручити голові районної ради укласти договір про оренду нежитлового 

приміщення з Головним управлінням Держгеокадастру в Івано- Франківській 

області. 

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 

 



                                       Проєкт 
 
 

               
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(одинадцята  сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від ___________  2021 року 

селище Верховина 

 

Про продовження договору оренди  

цілісного майнового комплексу  

«Верховинське автотранспортне підприємство» 

 

Відповідно до ст. 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна», положення про особливості та порядок передачі в оренду майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селища району, затвердженого 

рішенням районної ради від 23 квітня 2021 року, розглянувши заяву ФОП 

Барана Володимира Васильовича від 19.08 2021 року про продовження 

договору оренди, 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. Продовжити договір оренди цілісного майнового комплексу «Верховинське 

автотранспортне підприємство» на три роки з 25 листопада 2021 року до 24 

листопада 2024 року з ФОП Баран Володимиром Васильовичем. 

2. Внести до договору оренди такі зміни та доповнення: 

2.1 пункт 3.1 викласти в такій редакції: Орендна плата визначена на підставі 

«Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно спільної 

власності територіальних громад Верховинського району, затвердженої 

рішенням районної ради 26 січня 2021 року і становить за перший місяць 

оренди 12500 гривень; 

2.2 пункт 3.8 викласти в такій редакції: «Орендар має право за 

письмовою згодою орендодавця відповідно до норм Положення про 

особливості та порядок передачі в оренду майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селища району передати в суборенду майно, що 

знаходиться в оренді. Орендар оплачує орендодавцю 50% плати отриманої за 

договором суборенди. Строк надання майна в суборенду не може 

перевищувати строк дії договору оренди; 

 



2.3  пункт 10.1 викласти в такій редакції: «цей договір укладено терміном на 

три роки і діє з 25 листопада 2021 року до 24 листопада 2024 року включно. 

Щорічно комісією районної ради буде перевірятись дотримання благоустрою 

та належне утримання приміщень і техніки переданої в оренду. За результатом 

перевірки цей договір може бути розірвано достроково»; 

2.4  пункт 10.6 доповнити: «за рішенням орендодавця». 

3. Доручити голові районної ради укласти договір про оренду цілісного 

майнового комплексу «Верховинське автотранспортне підприємство» з ФОП 

Баран Володимиром Васильовичем. 

4. 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 

  



                                       Проєкт 

 

 

               
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(одинадцята  сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від ___________  2021 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради 

щодо функціональних повноважень 

та фінансування районних рад на 2022 рік 

 

 

 

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Схвалити звернення районної ради до Президента України Зеленського 

В.О., Голови Верховної  Ради України  Стефанчука  Р.О., прем’єр-міністра 

України Шмигаля Д.А. голови Івано-Франківської  обласної державної 

адміністрації Онищук С.В.,голови Івано-Франківської  обласної ради  Сича 

О.М. щодо  функціональних повноважень та фінансування районних рад на 

2022 рік (додається). 
 

2. Звернення опублікувати на Інтернет сторінці районної ради. 
 

3. 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 

 

 

 



 

Президенту України 

Зеленському В.О. 

Голові Верховної  Ради України 

Стефанчуку Р. О. 

Прем’єр-Міністру України 

Шмигалю Д.А. 

Голові Івано-Франківської  

обласної державної адміністрації 

Онищук С.В.  

Голові Івано-Франківської  

обласної ради  

Сичу О.М. 

 
 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

Ми, депутати Верховинської районної ради, глибоко стурбовані 

ситуацією що склалася внаслідок прийняття реформи децентралізації, 

суміжних з нею реформ та фактичного їх втілення. 

Реструктуризація або ж перетворення владної вертикалі та системи 

органів місцевого самоврядування заявлена в реформі і досі не втілена в 

життя. Натомість, на сьогоднішній день ми існуємо в дуалістичній системі 

органів місцевого самоврядування без чіткого розмежування повноважень та з 

незрозумілим статусом місцевих органів державної виконавчої влади. 

Вже понад рік районні ради позбавленні майже всіх джерел наповнення 

районного бюджету, але з видатковою частиною, та наявними 

повноваженнями згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та Конституції України. Водночас статус та повноваження 

об’єднаних територіальних громад цими та іншими законами ніяк не 

передбачені, проте в них присутні багато можливостей та джерел наповнення 

їхніх бюджетів, визначені прикінцевими положеннями Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2021 рік».  

Цей самий хаос та дуалізм ми спостерігаємо і при формуванні проекту 

закону «Про Державний бюджет України на 2022 рік». Після оприлюднення 

проекту закону принизливо виглядають цифри щодо фінансування районних 

рад. Для Верховинської районної ради це – 1297 тис. грн., що є поза 

критичною мінімальною границею, що забезпечували б виконання 

повноважень районної ради. При тому не враховано норми Закону України 

«Про статус гірських населених пунктів в Україні».  

В адмінбудинку районної ради знаходяться 65% приміщень районної 

державної адміністрації та інші державні установи. Потреба в коштах лише 

для утримання адміністративного будинку 22000 грн., окрім того, значних 

видатків потребує оплата праці технічного обслуговуючого персоналу та 

виділення коштів на утримання майна. 



У нас, як представників обраних народом України, складається враження 

що влада має намір але не має змогу ліквідувати районні ради, тобто 

підштовхує до самоліквідації. 

Тож ми, як представники місцевого органу самоврядування, обрані 

громадянами України, просимо вжити невідкладних заходів та: 

1. Сформувати чітку систему органів місцевого самоврядування в Україні; 

2. Прийняти відповідні закони та розмежувати статус та повноваження 

різних рівнів органів місцевого самоврядування в Україні; 

3.  Розмежувати джерела наповнення місцевих бюджетів різних рівнів 

органів місцевого самоврядування в Україні; 

4. У проєкті  Державного бюджету на 2022 рік передбачити субвенцію для 

районних рад не менше ніж 509,5 млн. гривень; 

5. Невідкладно внести зміни до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2021 рік», передбачивши надання субвенції районним радам у сумі 

213 млн. гривень  на виплату заборгованостей та заробітної плати 

працівникам;  

6. Як мешканці району зі статусом «гірський»,  просимо при формуванні  

Державного бюджету на 2022 врахувати норми Закону України «Про статус 

гірських населених пунктів в Україні». 

 

 

Прийнято на одинадцятій сесії 

Верховинської районної ради  

VIII демократичного скликання 

_____________ 2021 року 
 

 

 

 
  



                                       Проєкт 

 

 

               
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(одинадцята  сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від ___________  2021 року 

селище Верховина 

 

Про підтримку звернення  

Верховинської селищної ради 
 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада 

вирішила : 

1. Підтримати звернення Верховинської селищної ради до Прем’єр-міністра 

України Шмигаля Д.А., голови Національної комісії, що здійснює 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 

Тарасюка В.В., міжфракційного депутатського об’єднання у Верховній Раді 

України «За розвиток гірських територій» (додається). 

2. Звернення розмістити на інтернет-сторінці районної ради. 

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 

 

  

 



Прем’єр-Міністру України Шмигалю Д.А. 

Народним депутатам Верховної Ради 

від міжфракційного депутатського 

об'єднання «За розвиток гірських територій» 

Г олові Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг 

(НКРЕКП) 

Тарасюк В.В. 

 

ЗВЕРНЕННЯ 
Ми, депутати Верховинської селищної ради, глибоко стурбовані значним подорожчанням 

вартості електроенергії для жителів гірських населених пунктів, спричиненим прийняттям 

Кабінетом Міністрів України постанови № 1325 від 28 грудня 2020 р. «Про внесення змін 

до постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 р. № 483» Цією постановою 

скасовано окремий тариф для населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в 

житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у 

встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській 

місцевості) та населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих 

природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого 

теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості). 

Протягом останніх років органами виконавчої влади та місцевого самоврядування регіону 

здійснювались заходи щодо сприяння переведення об’єктів соціальної сфери та населення 

на екологічно чисті джерела енергозабезпечення. Населення для задоволення комунально-

побутових та санітарно-гігієнічних потреб не маючи можливості користуватись газом так як 

регіон не газифікований, стало широко застосовувати електроенергію. 

Ці заходи призвели до значного зменшення спалювання паливних дров та сприяло 

покращенню екологічної ситуації в регіоні. Тільки в повністю не газифікованих 

Рахівському районі Закарпатської області проживає 82 тис. осіб, Верховинському районі 

Івано-Франківської області проживає ЗО тис. осіб. З врахуванням частково газифікованих 

Косівського, Коломийського, Надвірнянського районів Івано-Франківської області, 

Вижницького та Чернівецького району Чернівецької області мова йде про не менш, як 300 

тисяч жителів. Тільки на побутові потреби населення у не газифікованих населених пунктах 

Українських Карпат щорічно спалюється більше 500,0 тис. куб.м. деревини, що 

еквівалентно вирубуванню 1500 га лісу. 

Верховинська селищна рада просить: 

- для населення : повернути ліміт для споживачів, які мають технічні умови для 

опалення житлових будинків електроенергією
1
, 3000 кВт на опалювальний сезон вартістю 

90 коп за кВт або передбачити механізм компенсації затрат на електро опалення такий, що 

діяв у січні-березні 2021 року; 

- для бюджетних установ: передбачити механізм відшкодування вартості 

електроенергії для закладів освіти, медицини, культури у гірських регіонах, де немає 

газопостачання або інших альтернативних джерел опалення; 

- для комунальних підприємств: повернути коефіцієнт 0,7 для вуличного освітлення у 

зимовий період. 

 Це сприяло би зменшенню соціальної напруги, покращенню екологічного стану, 

запобіганню масового вирубування лісів і відповідно зменшенню руйнівних наслідків 

стихійних лих, повеней, зсувів, а в результаті зменшенню бюджетних витрат на їх 

ліквідацію та підвищенню авторитету центральних органів влади. 

 

Прийнято на дванадцятій сесії 

Верховинської селищної ради восьмого 

скликання від 06 жовтня 2021 року 


