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                                  1. Загальні відомості 

1.1. Склад районної ради восьмого демократичного скликання 

 

До Верховинської районної ради восьмого демократичного скликання за 

результатами виборів 25 жовтня 2020 року було обрано 26 депутатів. 

 Депутатські мандати здобули, зокрема: 

                   - Івано-Франківська обласна організація політичної партії                  

                    « ВО Батьківщина» - 5 мандатів;            

                  - Івано-Франківська обласна організація політичної партії                  

                    « За Майбутнє» - 5 мандатів;  

                  - Івано-Франківська обласна організація політичної партії                  

                    « Слуга народу» - 4 мандати;  

                  - Івано-Франківська територіальна  організація політичної партії                  

                    « Європейська Солідарність» - 4 мандати; 

                   - Івано-Франківська обласна організація                 

                    « ВО  Свобода» - 3 мандати; 

                   - Івано-Франківська обласна організація   політична партія              

                    « УДАР» В.Кличка - 3 мандати; 

                   - Івано-Франківська обласна організація політичної партії                 

                    ВО  « Платформа Громад » - 2 мандати; 

                

Станом на 10 грудня 2020   року склад депутатів районної ради за віком 

визначився таким чином: 30 років і менше – 4 депутат (наймолодший – 

О.Рибарук, 24 роки, представник політичної партії «Європейська 

Солідарність»), від 31 до 40 років – 6 депутатів, від 41 до 50 років – 9 

депутатів, від 51 до 60 років – 6 депутатів, від 61 до 70 років – 1 депутат 

(найповажніший депутат – М.Нечай, представник політичної партії  

(«Європейська Солідарність»). 

Верховинською районною радою прийнято рішення районної ради              

(16 грудня 2020 року) « Про дострокове припинення повноважень депутата 

районної ради Дзюбака М.П. обраного від Івано-Франківської обласної 

організації політичної партії Всеукраїнського об»єднання «Платформа 

Громад»  у зв»язку із призначенням старостою села Красноїлля та визнання 

наступного за черговістю кандидата у депутати Верховинської районної ради  

у відповідному єдиному виборчому списку від Івано-Франківської обласної 

організації політичної партії Всеукраїнського об»єднання «Платформа 

Громад»  Романюка В.В..   

23 квітня 2021 року   на VІІІ сесії   було прийнято рішення районної ради  

про дострокове припинення повноважень депутата районної ради Пилипюка 

В.В. обраного від Івано-Франківської обласної організації політичної партії 

«УДАР» Віталія Кличка у зв»язку з призначенням на посаду в органи 

місцевого самоврядування на посаду заступника голови Білоберізької сільської 

ради та визнання наступного за черговістю кандидата у депутати 

Верховинської районної ради у відповідному єдиному виборчому списку від 



Івано-Франківської обласної організації політичної партії «УДАР» Віталія 

Кличка Дмитроняк Г.М. 

 

 

 

Депутатські фракції:  

                     - ПП«УДАР» В.Кличка - 3 депутати,  

                     -  ВО «Батьківщина» - 5 депутатів, 

                     - ПП  ВО «ПЛАТФОРМА   ГРОМАД»-2 депутати,              

                     - ПП «Слуга Народу» - 4 депутати, 

                           - ПП «За Майбутнє»- 5 депутатів, 

                            -ПП «Європейська Солідарність»- 4 депутати, 

                           - ВО «Свобода»-3 депутати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.2. Структура та чисельність виконавчого апарату 

                                 районної ради 
 

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 43, статті 58 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні" постанови Кабінету Міністрів 

України від 09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та 

умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів (із змінами), беручи до уваги лист 

фінансового управління Верховинської РДА про заходи щодо економії 

бюджетних коштів, з метою забезпечення виконавчим апаратом районної ради 

здійснення повноважень, визначених Законом України"Про місцеве 

самоврядування в Україні" рішення районної ради від 14 липня 2021  року 

«Про реорганізацію та зміну структури виконавчого апарату районної ради. 

Водночас чисельний склад виконавчого апарату районної ради   

становить 10 штатних одиниць. 

Структура і чисельність 

виконавчого апарату районної ради 

          № 

        п/п 

Назва структурного підрозділу 

та посада  

Кількість 

штатних 

одиниць  

        1. Голова районної ради 1  

        2. Заступник голови районної ради 1 

        3. Керуючий справами виконавчого апарату районної 

ради  

1 

  4. Радник- консультант голови районної ради    1 

Відділ організаційного забезпечення, діяльності ради, її постійних 

комісій, депутатів та зв»язків із громадськістю   виконавчого апарату 

районної ради 

        5. Начальник   відділу організаційного забезпечення, 

діяльності ради,її постійних комісій, депутатів та 

зв»язків із громадськістю виконавчого апарату 

районної ради  

1 

        6. Головний спеціаліст з питань діловодства, 

підготовки проектів та зв»язків із громадськістю 

виконавчого апарату районної ради 

1 

        7. Водій районної ради  1 

Відділ   комунального майна правового та кадрового забезпечення 

виконавчого апарату районної ради 

        8.  Начальник відділу   комунального майна, 

правового та кадрового забезпечення виконавчого 

апарату районної ради 

1 



       9. Головний спеціаліст з питань координації роботи, 

правового забезпечення, захисту прав споживачів 

та поновлення прав реабілітованих   виконавчого 

апарату районної ради 

1 

       10. Головний бухгалтер районної ради 1  

Всього                                                                                                          10 

Серед працівників виконавчого апарату районної ради 4 жінки і 2 чоловіки 

віком: 

• від 20 до 30 років – 1( декретна відпустка); 

• від 31 до 40 років - 1; 

• від 41 до 50 років - 3; 

•  від 61 року й далі - 1 

Усі працівники мають вищу освіту.   
 

 

2. Пленарні засідання сесій районної ради 

 

 За період діяльності районної ради восьмого демократичного 

скликання з грудня 2020 року по грудень 2021 року проведено 11 сесій та 

15 пленарних засідань, на яких розглянуто 120 питань та прийнято 116 рішень 

районної ради. Найважливіші з них можна виокремити, такі як: 

  

1. Про вихід із складу засновників та передачу Верховинській селищній 

раді підприємств, установ та організацій, що належать до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ Верховинського району. 

2. Про вихід із складу засновників та передачу Верховинській селищній 

раді майна, що належить до спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ Верховинського району. 

3. Про вихід із складу засновників та передачу Білоберізькій сільській раді 

підприємств, установ та організацій, що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Верховинського району. 

4. Про вихід із складу засновників та передачу Білоберізькій сільській раді 

майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ Верховинського району. 

5. Про вихід із складу засновників та передачу Зеленській сільській раді 

підприємств, установ та організацій, що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Верховинського району. 

6. Про вихід із складу засновників та передачу Зеленській сільській раді 

майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ Верховинського району. 

7. Про оренду майна спільної власності територіальних громад 

Верховинського району. 

8. Про дозвіл ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» на укладення договору оренди. 

9. Про внесення змін до рішення районної ради від 03.07.2020 року «Про 

затвердження списку присяжних Верховинського районного суду». 



10. Про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності Верховинського відділу 

Надвірнянської прокуратури за 12 місяців 2020 року. 

11. Про план діяльності районної ради з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2021 рік. 

12. Про затвердження Порядку та нормативи відрахувань до районного 

бюджету частини чистого прибутку (доходу) підприємствами, що 

належать до комунальної власності Верховинської районної ради на 

2021 рік. 

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

підлягають приватизації у 2021 році. 

14. Про результати роботи Верховинського районного лісгоспу за 2020 рік 

та про фінансово-економічний стан і перспективи розвитку 

підприємства. 

15. Про надання Верховинському районному лісгоспу дозволу на отримання 

кредитного ліміту на поточний рахунок. 

16. Інформація начальника Верховинського відділення поліції Косівського 

відділу 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 2020 року. 

17. Про підтримку сталого розвитку деревообробної галузі  та недопущення 

руйнування автодоріг. 

18. Про звернення районної ради щодо незабезпеченості коштами на 

утримання районних рад області. 

19. Інформація Верховинського комбінату комунальних підприємств про 

організацію роботи зі збору та вивезення сміття і твердих побутових  

відходів та надання населенню і суб’єктам підприємницької діяльності 

інших послуг. 

20. Про Угоду  між районною радою та селищною і сільськими радами 

Верховинського району Івано-Франківської області. 

21. Про внесення змін до рішення районної ради від 26 січня 2021 року 

«Про оренду майна спільної власності територіальних громад 

Верховинського району». 

22. Про затвердження примірного договору оренди нерухомого або іншого 

окремого індивідуально визначеного майна та положення про 

особливості та порядок передачі в оренду майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селища району. 

23. Про намір передачі в оренду Верховинській районній 

державній адміністрації майна спільної власності територіальних 

громад.  

24. Про намір передачі в оренду Верховинській районній 

державній адміністрації частини адмінбудівлі  по вул. Франка, 21. 

25. Про намір передачі в оренду Верховинській селищній раді майна 

спільної власності територіальних громад. 

26. Про підтримку рішення Івано-Франківської районної ради від 31 березня 

2021 року № 70/2021 «Про підтримку рішення Солотвинської селищної 



ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області від 

19.03.2021 № 240/05/2021 «Про звернення щодо недопущення ліквідації 

державного підприємства «Солотвинське лісове господарство». 

27. Про затвердження прогнозу районного бюджету на 2022-2024 роки. 

28. Про результати роботи комунального підприємства «Госпрозрахункове 

проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро» за 6 місяців 2021 

року та про фінансово-економічний стан і перспективи розвитку 

підприємства. 

29. Про продовження договору оренди нежитлового приміщення за 

адресою: селище Верховина, вул.Франка, 33.  

30. Про продовження договору оренди цілісного майнового комплексу 

«Верховинське автотранспортне підприємство». 

А також прийнято районні програми для покращення соціально-

економічного та культурного розвитку району та органів місцевого 

самоврядування, зокрема: 

1. Районна програма підвищення ефективності системи державного 

управління народногосподарським комплексом району на 2021 рік. 

2. Програма підвищення якості організації та управління виконання 

бюджету району, координації діяльності учасників бюджетного процесу 

з питань виконання бюджету району на 2021рік. 

3. Програма про забезпечення виконання судових рішень та 

виконавчих документів на 2020-2025 роки 

4. Районна програма  «Поводження з твердими побутовими відходами» на 

2021 рік. 

5. Програма використання коштів, що надходять в порядку 

відшкодування втрат сільсько-господарського і лісогосподар-

ського виробництва на території Верховинського району на 2021 рік. 

6. Програма малого та середнього  підприємництва у 

Верховинському районі на 2021 рік. 

  

  

 

  

3. Президія районної ради 
 

У підготовці сесій районної ради важливе місце посідає дорадчий орган 

ради – президія районної ради, на якій попередньо розглядаються та 

погоджуються пропозиції і рекомендації щодо внесених на розгляд ради 

питань. 

На сьогодні до складу президії входить 11 депутатів. 

 За звітний період відбулося 10 засідань президії районної ради з розгляду 

питань порядку денного сесій районної ради, на яких було висловлено 10 

пропозицій та зауважень у ході обговорення проектів рішень. За результатами 

їх розгляду керівництву районної ради, структурним підрозділам районної 

державної адміністрації були дані доручення та рекомендації. 



Президією також розглянуто 119 питання порядку денного сесій, з яких в 

основному проекти рішень з невідкладних питань, поданих депутатам 

районної ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про проведення засідань президії районної ради 

 
ПІБ  

членів президії 

 

1

16.

12.

20 

 

2

24.

12.

20 

 

1

15.01

.21 

 

2

26.01

.21 

 

1

19. 

03.21 

 

 

2

3.04.

21 

 

0

15.06

.21 

1

14.

07.

21 

3

30.

08.

21 

0

05.

11.

21 

Всього  

п

при

сут

ніх  

п

проп

уще

них  

Філипчук Ю.Ю. 2

  

+ + + + + + + + + 1

  

0

0 

Бровчук В.П. + + + + + + + + -

- 

- 9 1

1 

Кімейчук Н.Д. - -

- 

- -

- 

-

- 

-

- 

+ - - - 4 4

4 

Маротчак В.Ю. + + + + - + + - + + 8 0

0 

Кіндратяк Н.В. + - - + + + + - - + 6 0

0 

Зеленчук В.І. + + + + + -

- 

-

- 

+ -

- 

+ 1

  

3

3 

Клим О.Д. + + -

- 

+ -

- 

- + -

- 

-

- 

+ 9 4

4 

Нечай М.М. -

- 

-

- 

- -

- 

-

- 

- -

- 

-

- 

- + 6 6

6 

Шкіндюк І.Ю. -

- 

-

- 

-

- 

-

- 

-

- 

-

- 

-

- 

-

- 

+ -

- 

7 9

9 

Ілюк М.Д. -

- 

- -

- 

-

- 

-

- 

+ + + + + 8 4

4 

Петріянчук О.П. -

- 

+ -

- 

-

- 

+ -

- 

-

- 

-

- 

-

- 

+ 6 7

7 

             4. Робота постійних та тимчасових комісій районної ради 

 

Однією з найважливіших організаційних форм діяльності районної ради 

та її депутатів є робота постійних і тимчасових комісій. Практика показала, що 

абсолютна більшість питань, що вносяться на розгляд пленарних засідань 



сесій районної ради, попередньо активно обговорюються на засіданнях 

постійних комісій районної ради. Це в свою чергу дає можливість 

конструктивно і злагоджено ухвалювати рішення з питань, що розглядаються 

на пленарних засіданнях. 

Відповідно до рішення районної ради від 10 грудня 2020 року  утворено  

5 постійних комісій районної ради та обрано їхній склад, які згідно з  

Положенням про постійні комісії районної ради та плану роботи районної ради 

активно функціонують по даний час: 

   - з питань  податків, бюджету і фінансів; 

   - з питань соціально- економічного розвитку, інвестицій, будівництва, 

туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього господарства, 

комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу; 

   - 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; 

   - з гуманітарних питань :освіти, культури, молодіжної політики, 

спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової інформації; 

   - з питань децентралізації влади, адміністративно- територіальної 

реформи, органів місцевого самоврядування, мандатна, депутатської 

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

правопорядку.    

Відповідно до рішення районної ради від 31.05.2013 року утворено 

комісію районної ради з питань поновлення прав реабілітованих. 

Рішенням VI сесії районної ради від 19 березня 2021 року утворено 

тимчасові комісії районної ради, а саме: 

- з реалізації лісосировинних ресурсів для потреб пільгових категорій 

населення; 

-з вивчення та аналізу фінансово- економічного та господарського стану 

Верховинського районного лісгоспу;   

       -з вивчення та аналізу фінансово- економічного та господарського стану 

Верховинського комбінату комунальних підприємств. 

 

 

 

Постійна комісія районної ради з питань податків, бюджету і 

фінансів 

(голова комісії – Ольга Петріянчук ) 

 

За звітний період постійною комісією районної ради з питань податків, 

бюджету і фінансів  (далі – комісія) проведено 13 засідань, на яких розглянуто 

91 питання,  які стосувалися дохідної і видаткової частин районного бюджету. 

Протягом звітного року у міжсесійний період комісія розглядала 

питання, що стосувалися внесення змін до бюджетних призначень по головних 

розпорядниках коштів районного бюджету, затверджувала розподіл 

резервного фонду районного бюджету, розподіл вільних залишків коштів 

загального фонду районного бюджету. 



Постійною комісією районної ради з питань бюджету і фінансів також 

розглянуто 80 проектів рішень, які вносилися на розгляд сесій районної ради, з 

наданням необхідних висновків та з великою відповідальністю комісія брала 

активну участь у підготовці проектів рішень районної ради з бюджетних 

питань, які стосувалися внесення змін для фінансування районних програм. 

Комісія постійно дотримувалася вимог Бюджетного та Податкового 

кодексів України, інших Законів України та нормативних актів, які 

регламентують вирішення бюджетних і фінансових питань. Також виважено 

підходили до прийняття рішень, враховуючи бачення і позицію керівництва 

районної ради і районної державної адміністрації, голів місцевих рад та 

керівників установ району  –  головних розпорядників коштів. 

Протягом 2021 року проводився системний аналіз показників місцевих 

бюджетів та оцінка їх фінансового забезпечення для здійснення своєчасної 

виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та недопущення 

виникнення заборгованості з оплати енергоносіїв, що споживаються 

бюджетними установами.  

Спільно з іншими постійними комісіями районної ради комісія з питань 

бюджету і фінансів брала участь у підготовці звернень до Президента України 

Володимира Зеленського, Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністра 

України Дениса Шмигаля,  Міністерства фінансів України,   Народного 

депутата України Володимира Тимофійчука, обласної ради, обласної 

державної адміністрації. У звітному періоді підготовлено ряд важливих 

звернень, зокрема: 

- щодо незабезпеченості районного бюджету видатками на утримання 

бюджетних установ району; 

- щодо виділення додаткових коштів для Верховинського району; 

-щодо повернення до районного бюджету ПДФО підприємств спільної 

власності територіальних громад; 

-  щодо наповнення районного бюджету та включення районного рівня 

до системи горизонтального вирівнювання податкоспроможності; 

- щодо виділення додаткових коштів  на електроенергію; 

-щодо виділення додаткових коштів для Верховинської селищної ради; 

- щодо незабезпеченості видатками на утримання бюджетних установ 

Верховинської селищної ради; 

- про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу 

Верховинського районного бюджету на 2022-2024 роки. 

Депутати комісії, володіючи станом справ, що стосуються бюджетної 

сфери району та господарських підприємств, вносили конкретні пропозиції 

щодо програми соціально-економічного та культурного розвитку району, 

підтримки творчих особистостей, громадських та релігійних організацій, а 

також розглядали звернення фізичних осіб та при необхідності на засідання 

комісії запрошували осіб, причетних до розгляду відповідних питань. 

 

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 



(голова комісії Наталія Кімейчук) 

 

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  за звітний період провела 3 засідання, на яких розглянуто 
26 питань. З них 20 питань було внесено на розгляд сесії районної ради та 
прийняті відповідні рішення. 

Відповідно до своєї специфіки комісією в основному розглядаються 
питання, що стосуються соціального захисту громадян, в тому числі інвалідів, 
ветеранів війни та праці, учасників АТО, громадян похилого віку, соціально-
незахищених верств населення в районі.  

Комісією було розглянуто  звіт КНП Верховинський ЦПМСД за 2020 
рік. 

Постійна комісія брала участь у підготовці звернень до Президента 
України Володимира Зеленського, Кабінету Міністрів України, Прем'єр-

міністра України Дениса Шмигаля,  Міністерства фінансів України,   
Народного депутата України Володимира Тимофійчука,   Генерального 
директора ДУ «Центр громадського здоров»я МОЗ України», обласної ради, 
обласної державної адміністрації, департаменту охорони здоров»я  Івано- 
Франківської ОДА,  у звітному періоді підготовлено ряд важливих звернень, 
зокрема: 

- щодо виділення додаткових коштів  на електроенергію; 

-щодо виділення додаткових коштів для Верховинської селищної ради; 

-щодо фінансування Івано- Франківського обласного центру соціально-
психологічної допомоги в селищі Верховина за кошти обласного бюджету; 

-щодо виділення коштів на придбання необхідного рентгенапарату на 2 
робочих місця для консультативної поліклініки КНП «Верховинська районна 
лікарня ВРР»; 

-щодо недопущення закриття КНП « Верховинська багатопрофільна 
лікарня» Верховинської селищної ради; 

-щодо утворення Верховинського районного центру контролю та 
профілактики хвороб МОЗ України. 

З метою прийняття виважених і  ґрунтовних  рішень на засідання 
комісії неодноразово запрошувались керівники  медичної галузі   і управління 

праці та соціального захисту населення району.   

 
 

                        Постійна комісія районної ради 

 з питань децентралізації влади, адміністративно- територіальної 

реформи, органів місцевого самоврядування, мандатна, депутатської 

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

правопорядку                                                        

(голова комісії – Надія Кіндратяк) 

 



          Постійна комісія районної ради  з питань децентралізації влади, 

адміністративно-територіальної реформи, органів місцевого самоврядування, 

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

законності та правопорядку утворена рішенням районної ради від 01 грудня 

2020 року. 

До складу комісії входить 4 депутати  районної ради, що представляють 

різні політичні сили, яким виборці району висловили свою підтримку. Майже 

всі вони мають чималий досвід як депутатської діяльності, так і управлінської 

роботи. 

Комісія планує свою роботу, враховуючи доручення районної ради та її 

керівництва, керуючись виключно положеннями Конституції України, 

вимогами законів України та інших нормативно-правових актів. 

За відповідний період постійною комісією районної ради  проведено 4 

засідання. 

Всього комісією розглянуто 27 питань, щодо абсолютної більшості з них 

сесією районної ради приймались відповідні рішення. 

Окрім проектів рішень районної ради та питань, які розглядаються у 

всіх постійних комісіях районної ради, доречно виокремити розгляд 

комісією наступних проектів рішень: 

- «Про звернення районної ради щодо обмеження доступу жителів 

району до правосуддя; 

- «Про звернення районної ради до ВРУ про невідкладне прийняття 

проекту закону №5599 щодо запобігання загрози національній 

безпеці; 

- Про Угоду між районною радою та селищною і сільськими радами 

Верховинського району Івано-Франківської області; 

- Інформація начальника Верховинського відділення поліції 

Косівського відділу 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  2020 

року; 

- Про внесення змін до рішення районної ради від 03.07.2020 « Про 

затвердження списку присяжних Верховинського районного суду»; 

- Про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності Верховинського 

відділу Надвірнянської прокуратури за 12 місяців 2020 року.  

Забезпечуючи виконанні своїх повноважень, комісія тісно співпрацює з 

прокуратурою району, РВ УМВС України в районі, управлінням юстиції в 

районі, депутатами місцевих рад усіх рівнів. 

Комісія висловлює подяку усім мешканцям нашого району, керівникам 

органів державної влади та місцевого самоврядування, депутатам районної 

ради та місцевих рад, громадським діячам, засобам масової інформації, іншим 

небайдужим особам за їх активну позицію у забезпеченні захисту прав 

громадян, дотриманні законності та правопорядку на території нашого району. 
 

 



 

Постійна комісія  районної ради з гуманітарних питань: освіти, 

культури, молодіжної політики, спорту, національного і духовного 

розвитку та засобів масової інформації                                                                             

( голова комісії – Василь Маротчак) 

            

Постійна комісія  районної ради з гуманітарних питань: освіти, 

культури, молодіжної політики, спорту, національного і духовного розвитку та  

засобів масової інформації  утворена рішенням районної ради від                     

01 грудня 2020 року у кількості 6 депутатів. 

Головне завдання комісії, до складу якої входить чимало освітян, 

сприяти розвитку освіти, дошкільного виховання, молоді і спорту та 

патріотичному вихованню молоді на українських національних та 

християнських традиціях з урахуваннях кращих європейських освітніх 

надбань,   формування духовних цінностей горян, утвердження почуття 

патріотизму і національної свідомості та гідності наших краян, знання історії, 

любові до Української держави, родини, гордості за минуле і сучасне на 

прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної 

спадщини, відновлення і вшанування історичної пам’яті громадян. Тому саме 

ці питання завжди були на порядку денному постійної комісії. 

Проблемою загальнонаціонального значення на сьогоднішній день є 

духовний розвиток особистості. Тільки високодуховна і високоморальна 

людина може з повною віддачею працювати в ім’я блага і процвітання нашої 

держави. 

Протягом звітного періоду проведено 6 засідань, на яких розглянуто 27  

питань:  

-про виділення шкільного автобуса для Буковецької гімназії; 

-про розмір батьківської плати за навчання учнів Верховинської дитячої 

школи мистецтв; 

- про  підтримку акції розбудови музейно-виставкового центру Параски 

Плитки-Горицвіт у приміщенні колишньої Криворівнянської сільської ради; 

- щодо сприяння придбання нового шкільного автобуса для 

Замагірського ліцею; 

- про недопущення ліквідації закладів позашкільної освіти . 

Постійна комісія з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної 

політики, спорту, національного і духовного розвитку та  засобів масової 

інформації розглянула та погодила 20 проектів рішень районної ради, що 

входять до її компетенції, зокрема: 

- Про внесення змін до рішення районної ради від 19.03.2021 року «Про 

передачу селищній  та сільським радам шкільних автобусів; 

- Про дозвіл ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» на укладення договору оренди; 

- Про звернення районної ради щодо встановлення обмеження швидкості 

автотранспорту біля шкіл району; 

На  засіданнях  розглядалися  питання  «Про  районний  бюджет  на  

2021 рік»,  «Про  внесення  змін   до   районного бюджету на 2021 рік», «Про 



стратегічний план розвитку Верховинського району та Рущанської долини 

повіту Марамуреш Румунії». 

З  питань,   розглянутих  на  засіданнях,  комісія   отримувала  від 

керівників  органів  виконавчої  влади  необхідні  матеріали  і  документи для 

вивчення і узагальнення, залучала відповідних фахівців до їх розгляду. 

Великого значення комісія надає питанню вшанування пам'яті українців, 

які постраждали внаслідок воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів, 

облаштування і встановлення пам'ятних знаків на місцях визвольних подій та 

захоронень, стану збереження пам’ятників і пам’ятних знаків у районі.  

 

 

 

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 (голова – Василь Бровчук) 

 

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 (далі комісія) у звітному періоді провела 13 засідань, на 

яких було розглянуто 53 питання, в тому числі спільне засідання постійної 

комісії та керівників Верховинської селищної ради,  Зеленської сільської ради, 

КП Верховинський комбінат комунальних підприємств , ГО «Карпати СОС» 

 щодо роздільного збирання твердих побутових відходів та розміщення лінії з 

розсортування твердих побутових відходів і тимчасового майданчика для 

перезавантаження твердих побутових відходів. Комісією розглядались 

питання передачі майна спільної власності територіальних громад до власності 

Верховинської селищної ради, Зеленської сільської ради та Білоберіської 

сільської ради, роботи  Верховинського районного лісгоспу та Верховинського 

комбінату комунальних підприємств. 

Комісія опрацьовувала програму соціально-економічного та культурного 

розвитку району, звіти про її виконання, цільові програми районної та 

обласної рад, питання про Угоду  між районною радою та селищною і 

сільськими радами Верховинського району, примірний договір оренди 

нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна та 

положення про особливості та порядок передачі в оренду майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селища району, план роботи районної 

ради восьмого демократичного скликання на ІІ-ІV квартали 2021 року. 

Комісія розглядала та рекомендувала прийняти звернення районної ради 

щодо утворення в єдиному в Україні високогірному районі Верховинський 

районного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, передачі 

до районного бюджету ПДФО підприємств спільної власності територіальних 

громад району, встановлення окремого   тарифу на електроенергію для 

населення, яке проживає в житлових будинках, обладнаних у встановленому 

порядку електроопалювальними установками та для населення, яке проживає в 

будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не 



функціонують системи централізованого теплопостачання, щодо 

 збереження в районі Верховинського районного суду, щодо 

встановлення обмеження швидкості  автотранспорту на автодорогах 

державного значення Р-24 «Татарів-Кам’янець-Подільський»  та Р-62 

«Криворівня-Чернівці»  поблизу загальноосвітніх навчальних закладів району 

в селищі Верховина та селах Кривополе, Криворівня, Буковець, 

Верхній Ясенів, Устеріки , щодо недопущення закриття КНП «Верховинська 

багатопрофільна лікарня», щодо повернення субрегіональному рівню його 

природні повноваження та відповідне забезпечення фінансовими ресурсами та 

з інших питань важливих для жителів нашого району.  

  

 

 

Тимчасова комісія з реалізації лісосировинних ресурсів для потреб 

пільгових категорій населення 

 

01 квітня 2016 року на третій сесії районної ради прийнято рішення про 

забезпечення лісосировинними ресурсами пільгових категорій населення. 

Згідно з даним рішенням створена тимчасова комісія районної ради з реалізації 

лісосировинних ресурсів для потреб пільгових категорій населення. 

За період з грудня 2020 року по грудень 2021 року  проведено 7 засідань. 

Як свідчить проведений аналіз, тимчасовою комісією розглянуто 34 заяви 

громадян, які відносяться до пільгової категорії населення. 

Комісія рекомендувала: 

-  ДП «Верховинське лісове господарство» Александрову О.В., т.в.о ДП 

«Гринявське лісове господарство» Максим»юку А.П. реалізовувати для потреб 

пільгових категорій населення дрова паливні та деревину для індивідуального 

ремонту і будівництва, ліквідації наслідків пожежі;реалізовувати пільговим 

категоріям населення деревину для забезпечення потреб фермерських 

господарств і соціальної сфери за пільговими цінами з рентабельністю не вище 

одного відсотка. 

- Верховинському районному лісгоспу дозволити  реалізувати для потреб 

пільгових категорій населення до двох відсотків лісосічного фонду за 

пільговими цінами з рентабельністю не вище одного відсотка. 

 Згідно з рішенням  комісії вирішено надати заявникам з числа пільгових 

категорій населення 305 метри кубічні пільгового лісу та 59 метрів кубічних 

паливних дров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відвідування  депутатами засідань постійних комісій 

районної ради за звітний період 

(грудень 2020р. по грудень2021 р.) 

 

Постійна комісія районної ради з питань податків, бюджету і фінансів 

 

 

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 

 

 

Постійна комісія районної ради  з питань децентралізації влади, 

адміністративно-територіальної реформи, органів місцевого 

самоврядування, мандатна, депутатської діяльності, етики, регламенту, 

захисту прав людини , законності та правопорядку  

 

№

№ 

п/п 

 

ПІП депутата 

Кількість 

засідань 

комісій 

Кількість 

пропусків 

1. Кіндратяк Надія Володимирівна 4 - 

2. Коман Василь Миколайович 4 2 

3. Нечай Михайло Михайлович 4 1 

4. Романюк Василь Васильович 4 2 

 

 

 

 

№

№ 

п/п 

 

ПІП депутата 

Кількість 

засідань 

комісій 

Кількість 

пропусків 

1. Петріянчук Ольга Петрівна  13 3 

2. Ілюк Микола Дмитрович 13 2 

3. Глушко Василь Іванович 13 2 

4. Клим Олександра Дмитрівна 13 6 

5. Шкіндюк Іван Юрійович 13 12 

№

№ 

п/п 

 

ПІП депутата 

Кількість 

засідань 

комісій 

Кількість 

пропусків 

1. Кімейчук Наталія Дмитрівна 3 - 

2. Мартищук Марія Фоківна 3 - 

3. Раховський Ігор Дмитрович 3 2 



Постійна комісія районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, 

молодіжної політики, спорту, національного і духовного розвитку та  

засобів масової інформації 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

№ 

п/п 

 

ПІП депутата 

Кількість 

засідань 

комісій 

Кількість 

пропусків 

1. Маротчак ВасильЮрійович 6 1 

2. Юрчук Дмитро Дмитрович 6 2 

3. Дутчак Володимир Богданович 6 2 

4. Григорчук Віра Василівна 6 2 

5. Дзюбак Ольга Іванівна 6 1 

6. Рибарук Ольга Іванівна 6 4 

 

№ 

п/п 

 

ПІП депутата 

Кількість 

 засідань  

 комісій 

Кількість 

пропусків 

1. Бровчук Василь Петрович          13 - 

2. Дмитроняк Галина Миколаївна          13 2 

3. Русняк Іванна Миколаївна          13 4 

4. Волинюк Оксана Семенівна          13 6 

5. Зеленчук Андрій Дмитрович          13 10 

6. Зеленчук Василь Іванович          13 2 

7. Федорчук Юрій Юрійович      13 7 



5. Розпорядження голови районної ради 

 

За період з грудня 2020  року по грудня 2021 року головою районної 

ради прийнято 128 розпоряджень, з них: з основної діяльності - 51, з кадрових 

– 77. 

Відповідно до розпорядження №19 від 06 травня 2021 року про 

проведення І етапу ІХ   спартакіади серед команд депутатів місцевих рад 

проведено районну спартакіаду серед команд депутатів районної, селищної та 

сільських рад району. 

   Протягом звітного періоду чималу кількість наших краян нагороджено 

відзнаками Верховинської районної ради, серед яких: 50 – Грамоти 

Верховинської районної ради, 64 – Спільні грамоти Верховинської районної 

ради та районної державної адміністрації, та вручено 4  нагороди 

Верховинської районної ради «Почесна медаль за заслуги перед 

територіальною громадою району». 

   З грудня 2020 року по  грудень 2021 року головою районної ради спільно 

з головою районної державної адміністрації видано 8 розпоряджень.   

Проведено нагородження спільними грамотами голови районної ради та 

районної державної адміністрації громадян та трудових колективів з нагоди 

державних та професійних свят, відзначення ювілеїв і пам'ятних дат. 

 

 
 

 

 

6. Взаємодія Верховинської районної ради з Верховинською 

районною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, 

громадськими  організаціями 

 

Протягом  звітного періоду районна рада ефективно співпрацювала з 

районною державною адміністрацією, селищною і сільськими радами,   

громадськими організаціями. 

Незважаючи на непросту суспільно – політичну, військову ситуації в 

країні та  поширення  COVID-19  вдалося якісно виконувати свої обов'язки та 

оперативно реагувати на всі події, що виникали. 

Керівництво районної ради постійно бере участь у засіданнях 

колегії райдержадміністрації, а керівництво РДА – у пленарних 

засіданнях сесій районної ради, де спільно обговорюються питання 

соціально-економічного та культурного розвитку району, затверджується 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку району та 

підбиваються підсумки її виконання, спільно затверджується районний 

бюджет, районні цільові програми, приймаються відповідні звернення та 

розглядаються інші важливі питання життєдіяльності району. 

Практикується також прийняття спільних розпоряджень. Керівники обох 

гілок влади беруть участь у відзначенні державних свят, важливих дат в 

історії України, проведенні мистецьких фестивалів, традиційних свят на 

Гуцульщині, заходів духовного плану тощо.  



Районна рада вчасно розглядала усі звернення, що надходили від 

районної державної адміністрації, та скликала сесії районної ради, щоб 

прийняти  необхідні рішення  для життєдіяльності району. Хотів би 

наголосити на тому, що районна рада спільно з райдержадміністрацією 

значну увагу приділяли розвитку освіти, культури, охорони здоров»я, 

дорожнього та лісового господарства. 

Для покращення матеріально-технічної бази закладів охорони 

здоров'я району та  співпраці голови районної ради Юрія Філипчука з 

депутатами Івано-Франківської обласної ради, Верховинської районної 

ради,  Верховинської селищної ради   за сприяння Олександра Шевченка 

та благодійного фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» КНП «Верховинська 

багатопрофільна  лікарня» отримала кисневі концентратори для боротьби 

із COVID-19. 

За сприянням депутатів   обласної ради та  районної  ради від ПП 

«За Майбутнє» виділено кошти в сумі 145900 гривень на реконструкцію 

частини приміщень центрального корпусу під відділення екстреної ( 

невідкладної) медичної допомоги та ВАІТ КНП « Верховинська 

багатопрофільна лікарня» ВСР в смт.Верховина, 35тисяч гривень для 

зміцнення матеріально- технічної бази Верховинської багатопрофільної 

лікарні Верховинської селищної ради.  

05 листопада 2021 року рішенням сесії Верховинської  районної 

ради «Про внесення змін до районного бюджету на 2021 рік»  спрямовано 

субвенцію Верховинському селищному бюджет на програму підтримки 

закладів охорони здоров»я вторинного рівня 242000 гривень.  

       Також було виділено кошти для підтримки галузі освіти 

Верховинської селищної ради , Білоберізької та Зеленської сільських рад.  

За підсумками    ІХ обласної  спартакіади  між командою депутатів 

обласної ради, збірними командами, сформованими з депутатів районних, 

селищних та сільських рад виділено кошти з обласного бюджету в сумі 

100 тисяч гривень для розвитку спортивної інфраструктури району , де 

придбано спортінвентар для закладів освіти громад Верховинського 

району. 
Для практичного втілення реформаторських кроків  у життя 

неодноразово проводилися зустрічі голів селищної, сільських рад, керівників 

установ та організацій та представників громадських організацій. Загалом 

були напрацьовані конкретні пропозиції, які направлено Президенту України 

Володимиру Зеленському, Прем'єр – міністру України Денису Шмигалю, в 

профільні комітети Верховної Ради на розгляд народних депутатів.  

  У 2021 році підписано Угоду про співпрацю між органами місцевого 

самоврядування району, головою районної ради і головами селищної та 

сільських рад. 

 

 

 

 

 

 



7. Співпраця Верховинської районної ради  з органами місцевого  

  самоврядування інших регіонів, міжнародне співробітництво 
 

 Співпраця з районними радами інших регіонів  протягом звітного 

періоду здійснювалося  передусім  у рамках Української асоціації районних та 

обласних рад. 

У процесі свого функціонування Асоціація покликана  координувати 

діяльність органів  місцевого самоврядування при вирішенні  питань, що 

відповідають  інтересам  усіх  або  значної  кількості  територіальних громад, 

місцевих рад, які є членами Асоціації, розробляє та вносить до органів 

державної влади пропозиції щодо підтримки розвитку місцевого 

самоврядування. Вагоме місце у діяльності цієї інституції посідає й 

обговорення та внесення пропозицій до проектів нормативно-правових актів, 

які безпосереднім чином стосуються місцевого самоврядування.  

Координуючим органом на терені усього Гуцульського регіону слугує 

громаді Асоціація органів місцевого самоврядування. Районна рада входить в 

Асоціацію органів місцевого самоврядування, яка створена 16 червня 2000 

року Установчими зборами Асоціації.   

Асоціація займає важливе місце в координації дій органів місцевого 

самоврядування, спрямованих на вирішення питань соціально-економічного, 

державно-політичного та культурно-духовного розвитку, сприяє 

вдосконаленню управлінської діяльності, надає допомогу в організації 

проведення гуцульських фестивалів, зльотів творчої молоді Гуцульщини. 

Наша районна рада є асоційованим членом громадської організації 

Єврорегіон «Карпати - Україна». Співпраця у рамках Єврорегіону «Карпати - 

Україна» дасть можливість  одержати  певну підтримку Європейських країн у 

вирішенні  проблем та перспективи розвитку гірських територій Українських 

Карпат. 11 березня голова районної ради Юрій Філипчук взяв участь у 

м.Львові у ІІІ Засіданні Загальних Зборів Асоціації органів місцевого 

самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна - Карпатська агенція 

регіонального розвитку.  

Голова районної ради Юрій Філипчук, разом з колегами, головами 

районних рад з усіх областей України взяли участь у засіданні зборів Асоціації 

районних і обласних рад у м.Києві  під головуванням президента Асоціації 

Сергія Чернова щодо фінансового забезпечення районних рад .  

4 червня  Юрій Філипчук взяв участь у конференції «Співробітництво та 

місцевий  розвиток територіальних громад Прикарпаття» в селі Космач  за 

ініціативи Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття. На засіданні конференції також 

був присутній заступник Міністра розвитку громад та територій України 

В’ячеслав Негода. 9 липня  голова районної ради Юрій Філипчук взяв участь у 

конференції "Карпати 30" у с.Нижнє Солотвино, Ужгородського району 

Закарпатської області, де обговорювались актуальні проблеми розвитку, 

перспективи і напрямки гірських територій Українських Карпат до 2030 року.  

Голова районної ради Юрій Філипчук взяв участь у презентації 

міжрегіонального культурно-туристичного маршруту “Гуцульські сирні 

плаї”.“Гуцульські сирні плаї” - проєкт, який поєднує туризм, культуру та 

гастрономію.  



Продовжена цілеспрямована робота в напрямку розвитку міжнародного 

співробітництва, зокрема участі у проекті прикордонного співробітництва 

«Місцевий розвиток та передумови відкриття пункту пропуску та будівництва 

автодороги через румунсько-український кордон в межах населених пунктів 

Шибене (с.Зелене Верховинського району) та Поеніле-де-Суб-Мунте повіту 

Марамуреш (Румунія)», де в жовтні цього року  відбулася зустріч «День 

добрих сусідів Румунія-Україна» в селі Шибене на полонині Копілаш. 

Верховинська районна рада бере активну участь в проєкті 

1HARD/4.1/26.  01 лютого проведено зустріч голови районної ради Юрія 

Філипчука з головою Фундації Гуцулів Румунії Василем Поповичем та 

кандидатом історичних наук, начальником наукового відділу НПП 

«Верховинський» Ярославом Зеленчуком. Під час зустрічі було 

обговорено підсумки вже реалізованих транскордонних проєктів та 

подальшу співпрацю Верховинського району в міжнародних проектах з 

метою залучення інвестицій та розвитку району. 

 22 лютого, відбулася робоча зустріч голови районної ради Юрія 

Філипчука з головою Фундації українських гуцулів в Румунії Василем 

Поповичем, сільським головою (прімарем) Поеніле-де-суб-Мунте 

(Румунія) - Алексом Кіфа та головою Великобичківської селищної ради 

Закарпатської області Олегом Бурсою. В результаті зустрічі було 

обговорено важливі моменти співпраці в галузі, культури, туризму, 

медицини, освіти  та підписано тристоронню Угоду про співпрацю в 

різних галузях між Верховинською районною радою, сільською радою 

(прімарією) Поеніле-де-суб-Мунте (Румунія) та Великобичківською 

селищною радою Рахівського району Закарпатської області.  

 8 липня відбулася зустріч голови районної ради Юрія Філипчука, 

Верховинського селищного голови Василя Мицканюка, заступника голови 

Зеленської сільської ради Василя Шмадюка, депутата районної ради 

Миколи Ілюка, депутата селищної ради Миколи Данилюка з менеджером 

діяльності транскордонного проекту «1 HARD/4.1/26: Join actions to 

improve cross-border management and control of epidemiological indicators in 

the society of Romania and Ukraine» Василем Поповичем. 

14 квітня  голова районної ради Юрій Філипчук взяв участь у 

семінарі по проекту "Відкриті кордони для дикої фауни в Карпатах", який 

реалізується філією Всесвітній фонд природи WWF-Румунія у 

Марамуреші у партнерстві з українською організацією ГО "РахівЕкоТур", 

Угорським національним парком "Оггтелек" та словацьким товариством 

охорони птахів/BirdLife та фінансується в рамках Угорсько-Словако-

Румунсько-Української програми транскордонної співпраці ENI, 2014-

2020 років протягом 30 місяців.  

23 червня голова районної ради Юрій Філипчук, голова районної 

державної адміністрації Василь Бровчук та голова Зеленської сільської ради 

Володимир Феркаляк взяли участь у зустрічі з представниками громад 

Закарпатської області головою Рахівської районної ради Діаною Бабинець, 

головою Рахівської районної державної адміністрації Олександром Небилою та 

головою Богданської сільської ради Степаном Мільчевичем щодо співпраці та 



добросусідства в галузях туризму, сільського господарства, обміну досвідом та 

спільна участь у проєктах.   

 14 жовтня, відбулася зустріч із керівництвом Верховинського району та 

керівництвом і депутатським корпусом Свалявського району Закарпатської 

області щодо історично-культурного розвитку, туризму, збереження традицій 

та побуту на Гуцульщині. 

 

 

 
   8. Звернення районної ради  

 

      За звітний період районною радою прийнято 28 звернень районної ради 

для вирішення надзвичайно важливих економічних та соціальних питань 

проблем розвитку Верховинського району. Районна рада направила 

офіційні звернення до: президента України, прем’єр-міністра України, 

голови Верховної Ради України, міністра охорони здоров’я України, 

міністра розвитку громад та територій, міністра фінансів України, 

державному агентству лісових ресурсів України, міністра енергетики та 

захисту довкілля, Голови Вищої ради правосуддя, Державної судової 

адміністрації України, народного депутата України, Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації, Івано-Франківської обласної ради.  

Зокрема: 

10.12.2020  перша сесія:  

Про звернення районної ради щодо незабезпеченості районного бюджету 

видатками на утримання бюджетних установ району. 

16.12.2020 перша сесія: 

Про звернення районної зради щодо встановлення обмеження швидкості 

автотранспорту біля шкіл району. 

Про звернення районної ради щодо виділення додаткових коштів для 

Верховинського району. 

24.12.2020 друга сесія: 

Про звернення районної ради щодо виділення коштів на придбання 

ренгенапарату для консультативної поліклініки КНП «Верховинська 

багатопрофільна лікарня». 

15.01.2021 позачергова третя сесія: 

Про звернення районної ради щодо встановлення окремого тарифу на 

електроенергію. 



Про звернення районної ради щодо наповнення районного бюджету та 

включення районного рівня до системи горизонтального вирівнювання 

податкоспроможності. 

Про звернення районної ради щодо повернення до  районному бюджету ПДФО 

підприємств спільної власності територіальних громад. 

 

26.01.2021 четверта сесія: 

Про звернення районної ради.  

Про звернення районної ради щодо виділення додаткових коштів для  

Верховинської селищної ради. 

Про звернення районної ради щодо незабезпеченості видатками на утримання 

бюджетних установ Верховинської селищної ради. 

Про звернення районної ради щодо виділення додаткових коштів на 

електроенергію. 

Про звернення районної ради щодо повернення ліквідованих та 

реорганізованих життєво важливих установ та організацій району. 

18.02.2021 виїзна п’ята сесія 

Про звернення районної ради щодо незабезпеченості коштами на 

утримання районних рад області. 

19.03.2021 шоста сесія: 

Про звернення районної ради щодо проекту державної Стратегії управління 

лісами України до 2035 року. 

Про звернення районної ради щодо посилення державних гарантій для гірських 

та високогірних населених пунктів. 

Про звернення районної ради щодо передачі земельних ділянок із 

Яремчанського  національного парку до складу національного  природного 

парку «Верховинський». 

Про звернення районної ради щодо заборони діяльності антиукраїнських 

політичних партій. 

23.04.2021 сьома сесія: 

Про звернення районної ради щодо прийняття Верховною Радою України в 

другому читанні і в цілому законопроектів №№ 2194 та 2195. 

15.06.2021 восьма сесія: 



- Про звернення районної ради щодо встановлення окремого тарифу на 

електроенергію.  

-  Про звернення районної ради щодо обмеження доступу жителів району 

до правосуддя.  

- Про звернення районної ради щодо недопущення закриття КНП 

«Верховинська багатопрофільна лікарня»  Верховинської селищної ради.  

-  Про звернення депутатів Верховинської районної ради щодо повернення 

субрегіональному рівню його природні повноваження та відповідне 

забезпечення фінансовими ресурсами.  

-  Про звернення районної ради до Верховної Ради України про 

невідкладне прийняття проекту закону № 5599 щодо запобігання загрози 

національній безпеці. 

14.07.2021 позачергова дев’ята сесія: 

-  Про звернення районної ради щодо утворення Верховинського 

районного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. 

05.11. 2021 одинадцята сесія: 

Про звернення районної ради щодо функціональних повноважень та 

фінансування районних рад на 2022 рік. 

Про звернення районної ради щодо недопущення ліквідації відділень 

поштового  зв’язку в населених пунктах району. 

Про звернення районної ради щодо незабезпеченості видатками  на 

утримання бюджетних установ Верховинської селищної ради. 

Депутатські запити 

         Протягом звітного періоду з грудня 2020 року по грудень 2021 року 

районною радою VІІІ демократичного скликання прийнято 2 рішення  за 

запитами депутатів районної ради. Відповідно до рішення районної ради 

виконавцями депутатських запитів визначені: Служба автомобільних доріг 

в Івано-Франківській області, Верховинська селищна рада, районна рада та 

районна державна адміністрація. 

        Станом на грудень місяць 2021 року виконано і знято з контролю 2 

депутатських запити.  У них порушувалися питання виділення коштів для 

фінансування об'єктів соціально-культурного призначення, капітального 

ремонту автомобільної дороги  Р-62 Криворівня – Чернівці на відрізку 

дороги Верхній Ясенів – Рівня.   



9.Заходи районної ради, спрямовані на вшанування 

видатних особистостей українського народу, 
інші  патріотичні та культурно-мистецькі заходи 

 

Верховинська районна рада восьмого демократичного скликання бере 

активну участь у державотворчих процесах, утвердженні гуманістичних 

принципів, високої моралі, національної самосвідомості та патріотизму, сприяє 

розвитку позитивних тенденцій у культурно-духовній сфері суспільного життя 

Гуцульщини та Прикарпаття.  

Увесь депутатський корпус ради проявляє велику активність у суспільно-

політичному житті, національно-духовному відродженні краю. Протягом 

звітного періоду депутати брали безпосередню участь у проведенні культурно-

мистецьких, духовно-патріотичних, освітніх, літературних та просвітницьких 

заходів та акцій у районі. 

Щорічно в четверту суботу листопада (цей день визнано в Україні Днем 

пам’яті жертв голодоморів) проводяться Меморіальні заходи як в Україні, так і 

за її межами. У всеукраїнській акції «Запали свічку» взяли активну участь голова 

районної ради Юрій Філипчук, працівники виконавчого апарату ради та 

депутатський корпус. Вшановуючи подвиг невинно убієнних українців, ми 

заявляємо: «Повороту назад не буде. Ми – за європейські цінності, за 

пошанування людського життя – як найбільшого блага на землі. 

Верховинська районна рада протягом звітного періоду свої державницькі, 

національно-патріотичні заходи спрямовувала на вшанування видатних 

особистостей українського народу,  пам’ятні події  в історії українського народу 

та інші патріотичні, культурно-мистецькі заходи слід виокремити наступні: 

 - урочистий захід з нагоди 102-ої річниці проголошення Акту Злуки 

Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки –  

Дня Соборності України;  

-  урочисті заходи присвячені Дню пам’яті Героїв Небесної Сотні; 

- вшанування пам»яті загиблих військових, мешканців району під час бойових 

дій на сході України в рамках фестивалю «Пісні, народжені в АТО»; 

- урочистий  захід  з нагоди Дня пам’яті Чорнобильської трагедії, 

- урочисті заходи  з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і 76-ї річниці 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; 

-  святкування 25-ї річниці Дня Конституції  України 

- святкування ІV фестивалю духовної пісні «Співаймо Господу, співаймо»; 

- святкування Дня Державного Прапора та Дня 30- річчя Незалежності України; 

- урочистий захід присвячено Дню захисника і захисниць України, 79-та 

річниця УПА та День козацтва; 

- урочистий захід VІІ Всеукраїнська Проща на місці з’явлення Матері Божої на 

полонині Гаджина. 

 Заходи районної ради, спрямовані на вшанування видатних особистостей 

українського народу, інші патріотичні та культурно-мистецькі заходи та участь  

в них керівництва районної ради яскраво засвідчують про високу державницьку 

позицію представницького органу місцевого самоврядування, поглиблення 

демократичних процесів у районі, забезпечення поступу національно-



культурного відродження українського народу, його історичної свідомості, 

розбудову незалежної самостійної соборної Української держави. 

 

 

 

10. Робота із зверненнями громадян 

 

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» громадяни 

України мають право звернутися до органів місцевого самоврядування, 

посадових осіб відповідно до їх функціональних обов»язків із зауваженнями, 

скаргами та пропозиціями, що стосуються  статутної діяльності, заявою або 

клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та 

особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. 

За період з грудня  2020 по грудень 2021 року до районної ради 

надійшло 45 звернень  від жителів району. За звітний період головою районної 

ради проведено 28 прийоми громадян з особистих питань, на яких прийнято 

95 мешканців нашого краю.  З них колективних – 6, в 

яких піднімались питання вишукання земельної ділянки для розміщення 

сортувальної лінії з ТПВ. 

У зверненнях громадяни порушили питання, що стосувались зокрема: 

-  заяв про виділення лісу по пільговій ціні учасникам АТО (10); 

-  заяв про виділення лісу по пільговій ціні громадянам району (30); 

-  колективних звернень (6); 

– комунального і шляхового господарства (3); 

– транспорту і зв’язку (2); 

– науки і освіти (4); 

– екології та природних ресурсів (1); 

– інші (26 ). 

Жодне звернення не залишилося поза увагою. 

  

 

 

11. Кореспонденція районної ради 

 

 

За звітний період до Верховинської районної ради надійшло 340 

документів  від юридичних осіб, з них: 

 15 від обласної державної адміністрації; 

 22 від районної державної адміністрації 

– 35 від районних рад, районних державних адміністрацій, міських рад, 

міст обласного значення та обласної ради; 

– 9  Верховної Ради України, Комітетів Верховної Ради України; 

7 – Міністерства розвитку громад та територій України; 

9 - Міністерства фінансів України; 

8 – Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 

–22 від районних установ та організацій; 



– 8 від підприємств області; 

– 4 від громадських організацій; 

– 10 від судових органів, прокуратури; 

– 3 від народних депутатів України; 

– 85 від інших установ та організацій. 

- 26 листів стосувалися фінансування, бюджету, виділення коштів; 

- 11  з питань управління майном, приватизації, надання приміщень в  

 оренду, 

- 15  з питань нагородження; 

–12 з питань організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення; 

– 8  з  питань транспорту і зв’язку, шляхового господарства,   

-15з питань екології та природокористування, охорони навколишнього 

природного середовища;  

9 – з питань соціального захисту та пенсійного забезпечення; 

8 – з питань житлово-комунального господарства;   

  

За звітний період районною радою відправлено 470 листів. У них 

порушувалися питання спорудження та ремонту доріг і мостів, соціально-

економічного, культурного розвитку району, бюджету та фінансів, 

охорони здоров’я, законності і правопорядку, туризму, лісового, 

сільського господарства, з питань освіти, дошкільного виховання, молоді і 

спорту та ряд інших питань. 

  

  

  

12. Реалізація громадянами права на доступ до інформації 

 

Верховинська районна рада та її керівництво працює за принципами 

публічності, прозорості та відкритості, керуючись у своїй діяльності законами 

України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», іншими 

законодавчими актами. 

При підготовці відповідей на запити на інформацію працівники 

виконавчого апарату районної ради у своїй роботі керуються "Порядком 

реалізації права на доступ до публічної інформації за інформаційним запитом 

у Верховинській районній раді",  Регламентом Верховинської районної ради та 

новою редакцією Інструкції з діловодства у районній раді, які розроблено 

відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям 

Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про доступ до 

публічної інформації". 

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» питання, які вносилися на розгляд сесій районної ради, своєчасно 

розміщувались на інтернет-сторінці Верховинської районної ради, а тому 

депутати мали можливість ознайомитися з проектами рішень та довідковими 

матеріалами до них, належно підготуватися до пленарного засідання. 

Громадськість теж має змогу не лише довідатися про питання, які 



розглядатимуться, а разом із депутатами взяти участь в обговоренні 

порушених проблем. 

   За звітний період до Верховинської районної ради інформаційних запитів 

від фізичних та юридичних осіб не надходило. 

 

 

 

 

13. Управління майном спільної власності 

територіальних громад сіл та селища району 

  

Управління об’єктами права комунальної власності – це діяльність, 

спрямована на використання об’єктів права комунальної власності відповідно 

до завдань та функцій, які покладені на органи місцевого самоврядування. Від 

правильної організації цієї роботи на місцях залежить благополуччя всієї 

територіальної громади, задоволення жителів цієї громади у роботах, 

послугах, інших громадських потребах. Уміння ефективно управляти майном 

спільної власності територіальних громад сіл та селища, району – ключове 

питання розвитку економіки. Фактично при цьому мають бути розв’язані три 

завдання: забезпечення збереження об’єктів комунальної власності, 

раціонального використання та примноження потрібного району майна.   

Управління майном здійснюється на основі затвердженої районною 

радою Положення про особливості та порядок передачі в оренду майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селища району, 

Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно спільної власності 

територіальних громад Верховинського району та рішень про сплату частини 

прибутку підприємствами, які належать до спільної власності територіальних 

громад району. 

10 грудня 2020  року Верховинською районною радою прийнято 

рішення «Про комісію районної ради  з інвентаризації комунального майна», 

а 16 грудня 2020 року «Про вихід із складу засновників та передачу Зеленській 

сільській раді підприємств, установ та організацій, що належать до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ Верховинського району», «Про 

вихід із складу засновників та передчу Білоберізькій  сільській раді об’єднаної 

територіальної громади підприємств, установ та організацій, що належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ Верховинського району», 

«Про вихід із складу засновників та передачу Верховинській селищній раді 

підприємств, установ та організацій, що належать до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Верховинського району» та «Про вихід із 

складу засновників та передачу Зеленській сільській раді майна, що належить 

до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Верховинського 

району», «Про вихід із складу засновників та передачу Білоберізькій сільській 

раді об’єднаної територіальної громади майна, що належить до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ Верховинського району», «Про 

вихід із складу засновників та передачу Верховинській селищній раді майна, 

що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ 

Верховинського району». 24 грудня 2020 року прийнято рішення «Про 



програму соціально-економічного та культурного розвитку Верховинського 

району на 2021 рік», а 26 січня 2021 року розглянуто та прийнято звіт голови 

райдержадміністрації,  програму соціально-економічного і культурного 

розвитку району та виконання повноважень, делегованих районною радою 

районній державній адміністрації за 2020 рік»,  «Про дозвіл ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на 

укладення договору оренди», «Про оренду майна спільної власності 

територіальних громад Верховинського району», яким затверджено Методику 

розрахунку орендної плати за комунальне майно спільної власності 

територіальних громад Верховинського району, орендні ставки за 

використання комунального майна спільної власності територіальних громад 

Верховинського району та Порядок виконання контрольних функцій у сфері 

оренди комунального майна спільної власності територіальних громад 

Верховинського району. 

19 березня 2021 року районна рада прийняла рішення: «Про надання 

Верховинському районному лісгоспу дозволу на отримання кредитного ліміту 

на поточний рахунок» та «Про затвердження складу комісії», яким  затвердила 

склад тимчасової комісії районної ради з реалізації лісосировинних ресурсів 

для потреб пільгових категорій населення, «Про план діяльності районної ради 

з підготовки проєктів  регуляторних актів на 2021 рік»,  яким затвердила план 

діяльності районної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік, 

«Про затвердження Порядку та норматив відрахувань до районного бюджету 

частини чистого прибутку (доходу) підприємствами, що належать до 

комунальної власності Верховинської районної ради на 2021 рік», «Про 

результати роботи Верховинського районного лісгоспу за 2020 рік та про 

фінансово-економічний стан і перспективи розвитку підприємства», «Про 

затвердження переліку об’єктів комунального майна району, які підлягають 

приватизації в 2021 році», «Про підтримку сталого розвитку деревообробної 

галузі на території Верховинського району та недопущення руйнування 

автодоріг», «Про передачу селищній та сільським радам шкільних автобусів», 

«Про передачу Верховинській районній раді нерухомого майна» яким 

прийнято у спільну власність територіальних громад Верховинського району 

новозбудоване приміщення дитячого садка на 40 місць в с. Верхній Ясенів і 

незавершене будівництво майданчика зі штучним поліуретановим покриттям 

для Красноїлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та передано  у комунальну власність 

Верховинській селищній раді. 

23 квітня 2021 року  прийняті рішення: «Про намір передачі в оренду 

Верховинській районній державній адміністрації майна спільної власності 

територіальних громад» , «Про намір передачі в оренду Верховинській 

районній державній адміністрації частини адмінбудівлі  по вул. Франка, 21», 

«Про намір передачі в оренду Верховинській селищній раді майна спільної 

власності територіальних громад» , «Про внесення змін до рішення районної 

ради від 26 січня 2021 року  «Про оренду майна спільної власності 

територіальних громад Верховинського району» якими дозволено передати в 

оренду приміщення Верховинській районній державній  адміністрації для 

розміщення відділу освіти, охорони здоров’я, культури і спорту та архівного 

відділу та  Верховинській селищній раді для розміщення Центру надання 



адміністративних послуг, «Інформація Верховинського комбінату 

комунальних підприємств про організацію роботи зі збору та вивезення сміття 

і твердих побутових відходів та надання населенню і суб’єктам 

підприємницької діяльності інших послуг», «Про затвердження примірного 

договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного 

майна та положення про особливості та порядок передачі в оренду майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селища  району» яким 

затверджено положення про особливості та порядок передачі в оренду майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селища  району та примірний 

договір оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного 

майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища 

Верховинського району,  «Про внесення змін до рішення районної ради від 

19.03.2021 року і  «Про передачу селищній та сільським радам шкільних 

автобусів». 

15 червня 2021 року районна рада прийняла рішення  «Про підсумки 

виконання Програми  соціально-економічного та культурного  розвитку 

району  за 1-ий квартал 2021 року», а 14 липня 2021 року «Про реорганізацію 

та зміну структури виконавчого апарату районної ради». 

На 10 сесії VIII демократичного скликання 30 серпня 2021 року 

прийняті рішення  «Про результати роботи КП «Госпрозрахункове проектно-

виробниче архітектурно-планувальне бюро за 6 місяців 2021 року та про 

фінансово-економічний стан і перспективи розвитку підприємства» і Про 

виконання Програми  соціально-економічного та культурного  розвитку 

району  за 1- ше півріччя  2021 року, а на 11 сесії  05 листопада 2021 

року «Про виконання Програми  соціально-економічного та культурного  

розвитку району  за  9 місяців  2021 року 

«Інформація Верховинського комбінату комунальних підприємств про 

фінансово-економічний стан та результати роботи підприємства за ІІ-ІІІ 

квартал 2021 року», «Про продовження договору 

оренди нежитлового приміщення за адресою: селище Верховина, вул. Франка, 

33, «Про підтримку звернення Верховинської селищної ради», а 18 листопада 

2021 року «Про продовження договору оренди  цілісного майнового 

комплексу  «Верховинське автотранспортне підприємство». 

Згідно рішення Верховинської районної ради від 16 жовтня 

1998року «Про уповноваження районної державної адміністрації щодо 

управління майном» та 05 березня 2015 року «Про управління об»єктами 

спільної  власності територіальних громад сіл, селища району» управління  

майном, що належить до спільної власності територіальних громад району 

делеговане Верховинській районній державній адміністрації. 

  

  

  



 

  

14. Висвітлення діяльності районної ради 

в  засобах масової інформації 

 

Співпраця районної ради із засобами масової інформації сприяє більш 

цілісному, усесторонньому висвітленню діяльності районної ради, роботи інших 

органів місцевого самоврядування Верховинщини. 

Основними інформаційними приводами висвітлення роботи ради в 

засобах масової комунікації району слугували перш за все сесійні засідання, 

які відбувалися регулярно і позачергово на вимогу постійної комісії ради чи 

депутатів (відповідно до Регламенту роботи районної ради). Після на 

шпальтах районної газети відкрито, прозоро і гласно висвітлено роботу 

представницького органу влади. Практично у кожному номері редакція газети 

«Верховинські вісті» друкує різнопланові інформаційні та аналітичні 

повідомлення за поданням прес-служби районної ради, а також 

кореспонденції та статті про роботу органів місцевого самоврядування. 

Публікуються виступи та інтерв’ю голови районної ради, анотація та 

короткий виклад прийнятих рішень представницького органу, аналітичні 

статті щодо діяльності депутатів у виборчих округах тощо.  

У полі зору як прес-служби районної ради, так і безпосередньо 

редакційних працівників висвітлення роботи постійних комісій районної ради. 

Для того, щоб кожна важлива інформація, кожна важлива подія, яка 

ініціюється органами місцевого самоврядування, була доведена до 

громадськості, діє офіційний сайт районної ради, де кожен громадянин може 

почерпнути корисну для себе суспільно важливу інформацію.  

На сьогодні офіційна інтернет-сторінка Верховинської районної ради 

модернізована, що дозволило розширити об’єм інформації, змінити дизайн 

зовнішнього вигляду, вдосконалити структуру бази даних. Структура сайту 

представлена широким спектром розділів: «Новини», «Діяльність районної 

ради», «Виконавчий апарат ради», «Депутати районної ради»,  «Президія 

районної ради», «Постійні комісії районної ради», «Прийом громадян», 

«Нормативно-правові акти», «Доступ до публічної інформації», «Регуляторна 

політика», «Захист прав споживачів», «Народна рада», «Звернення районної 

ради». 

На сайті районної ради анонсуються повідомлення та порядки денні та 

проекти рішень пленарних засідань сесій, інших офіційних заходів районної 

ради. Усі ці заходи, поза всяким сумнівом, є відкритими й усі користувачі 

Інтернету мають до них вільний доступ. 

Інформаційні сторінки з розділу «Новини» яскраво доповнюють 

фотоілюстрації, які забезпечують працівники виконавчого апарату ради. 

Регулярно друкуються проекти рішень, а після сесійних засідань – рішення 

районної ради. Налагоджено оперативне інформування діяльності органів 

місцевого самоврядування, найважливіших подій політичного, економічного 

та культурного життя краю. 

  Веб-сайт постійно оновлюється, а його функціонування знаходиться на 

контролі в керівництва ради. 



 

15. Прогнозовані перспективні завдання для районної ради 

у 2022році 

 

Основним пріоритетом діяльності Верховинської районної ради 

восьмого  демократичного скликання і надалі залишатиметься розвиток 

місцевого самоврядування на Верховинщині, активна участь в його 

реформуванні, а також в реалізації та поглибленні започаткованих та 

напрацюванні нових ініціатив. 

Серед першочергових завдань Верховинської районної ради на 2022 рік 

можна визначити: 

 - забезпечення подальшої підтримки місцевого самоврядування шляхом 

розширення конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 

і запровадження нових форм підтримки місцевих громад на конкурсній основі; 

          - створення умов для діяльності самодостатніх та дієздатних 

територіальних громад; 

          - ефективне управління об'єктами спільної власності територіальних 

громад району. Домагатися реалізації статутних вимог комунальними 

підприємствами районної ради; 

          - подальше вдосконалення практики і змісту розгляду на кожній сесії 

районної ради стану виконання рішень, прийнятих на виконання депутатських 

запитів; 

          - інвестиційна привабливість Верховинського району; 

          - розвиток туризму в гірській місцевості та підтримка національно-

духовної і культурної спадщини регіону Гуцульщини; 

           - стан дорожнього господарства та розвиток соціальної інфраструктури 

в населених пунктах району, капітальний ремонт доріг державного та 

комунального значення  на території району; 

           - реалізація проекту 1HARD/4.1/26;  

             - проведення Міжнародного Гуцульського фестивалю 2022.  

 

 

16. Робота районної ради з внутрішніми переселенцями та  

         військовослужбовцями, що перебували в зоні АТО 
 

 

         З початку бойових дій на сході України у Верховинському районі на 

обліку перебувають 169 учасників бойових дій, в тому числі 5 добровольців.  

За підтримки голови районної ради та ініціативи волонтерів  та підприємців 

нашого району  було  побудовано та освячено дві каплички на території 

Біловодського і  Воронового районів Луганської області волонтером-

будівельником  Василем Германюком  разом з волонтерами із Верховинського 

району. Крім того, волонтери-будівельники відвідали  близько 30 бійців із 

Верховинщини, яким привезли різноманітну допомогу, а бійці передали 

підписаний Український Прапор голові районної ради Юрію Філипчуку. 



 2 лютого 2021 року відбулася зустріч голови районної ради Юрія 

Філипчука з учасниками АТО/ООС, членами громадської організації 

«Товариство бойових побратимів Гуцульщини». 

Засідання відбулося за участі голови районної державної адміністрації 

Василя Бровчука та представників відповідних структурних підрозділів 

райдержадміністрації та районних служб. 

Зустріч пройшла у форматі діалогу, під час якого учасники АТО мали 

можливість отримати вичерпні відповіді на питання, які найбільше 

потребують вирішення, а саме: 

- про забезпечення земельними ділянками; 

- про надання пільг, соціальних виплат та інших питань соціального 

захисту учасників АТО; 

- про надання одноразових грошових допомог; 

- про можливість проведення ремонту даху багатоповерхового будинку 

в селищі Верховина та інших питань, які стосуються покращення умов 

проживання учасників бойових дій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/verkhovyna.rada.78700/photos/pcb.2517947828509423/2517947528509453/?__cft__%5b0%5d=AZXusZUcTIH9zyGAYgkPcIFY522oLrw2DqMNtws6AxeoOizIr0ClyVSXUB-hxPmeTFHPmiBFQ86kcXYPK6rCOepfsyXk6J_7IXBH0kKn_GJP4nCEZ0fHjnFRKiWVH6TE46NGcnBrExWXTgIJDtCVDXu8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/verkhovyna.rada.78700/photos/pcb.2517947828509423/2517947528509453/?__cft__%5b0%5d=AZXusZUcTIH9zyGAYgkPcIFY522oLrw2DqMNtws6AxeoOizIr0ClyVSXUB-hxPmeTFHPmiBFQ86kcXYPK6rCOepfsyXk6J_7IXBH0kKn_GJP4nCEZ0fHjnFRKiWVH6TE46NGcnBrExWXTgIJDtCVDXu8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/verkhovyna.rada.78700/photos/pcb.2517947828509423/2517947528509453/?__cft__%5b0%5d=AZXusZUcTIH9zyGAYgkPcIFY522oLrw2DqMNtws6AxeoOizIr0ClyVSXUB-hxPmeTFHPmiBFQ86kcXYPK6rCOepfsyXk6J_7IXBH0kKn_GJP4nCEZ0fHjnFRKiWVH6TE46NGcnBrExWXTgIJDtCVDXu8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/verkhovyna.rada.78700/photos/pcb.2517947828509423/2517947475176125/?__cft__%5b0%5d=AZXusZUcTIH9zyGAYgkPcIFY522oLrw2DqMNtws6AxeoOizIr0ClyVSXUB-hxPmeTFHPmiBFQ86kcXYPK6rCOepfsyXk6J_7IXBH0kKn_GJP4nCEZ0fHjnFRKiWVH6TE46NGcnBrExWXTgIJDtCVDXu8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/verkhovyna.rada.78700/photos/pcb.2517947828509423/2517947475176125/?__cft__%5b0%5d=AZXusZUcTIH9zyGAYgkPcIFY522oLrw2DqMNtws6AxeoOizIr0ClyVSXUB-hxPmeTFHPmiBFQ86kcXYPK6rCOepfsyXk6J_7IXBH0kKn_GJP4nCEZ0fHjnFRKiWVH6TE46NGcnBrExWXTgIJDtCVDXu8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/verkhovyna.rada.78700/photos/pcb.2517947828509423/2517947475176125/?__cft__%5b0%5d=AZXusZUcTIH9zyGAYgkPcIFY522oLrw2DqMNtws6AxeoOizIr0ClyVSXUB-hxPmeTFHPmiBFQ86kcXYPK6rCOepfsyXk6J_7IXBH0kKn_GJP4nCEZ0fHjnFRKiWVH6TE46NGcnBrExWXTgIJDtCVDXu8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/verkhovyna.rada.78700/photos/pcb.2517947828509423/2517947431842796/?__cft__%5b0%5d=AZXusZUcTIH9zyGAYgkPcIFY522oLrw2DqMNtws6AxeoOizIr0ClyVSXUB-hxPmeTFHPmiBFQ86kcXYPK6rCOepfsyXk6J_7IXBH0kKn_GJP4nCEZ0fHjnFRKiWVH6TE46NGcnBrExWXTgIJDtCVDXu8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/verkhovyna.rada.78700/photos/pcb.2517947828509423/2517947431842796/?__cft__%5b0%5d=AZXusZUcTIH9zyGAYgkPcIFY522oLrw2DqMNtws6AxeoOizIr0ClyVSXUB-hxPmeTFHPmiBFQ86kcXYPK6rCOepfsyXk6J_7IXBH0kKn_GJP4nCEZ0fHjnFRKiWVH6TE46NGcnBrExWXTgIJDtCVDXu8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/verkhovyna.rada.78700/photos/pcb.2517947828509423/2517947431842796/?__cft__%5b0%5d=AZXusZUcTIH9zyGAYgkPcIFY522oLrw2DqMNtws6AxeoOizIr0ClyVSXUB-hxPmeTFHPmiBFQ86kcXYPK6rCOepfsyXk6J_7IXBH0kKn_GJP4nCEZ0fHjnFRKiWVH6TE46NGcnBrExWXTgIJDtCVDXu8&__tn__=*bH-R
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У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(дванадцята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від ________________  2021 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 2021 року  
 

 

Відповідно до пункту 36 статті 43 Закону України «Про місцеве 

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

поліцію», розглянувши інформацію начальника Верховинського районного 

відділення поліції Головного управління Національної поліції в Івано-

Франківській області Б.Сокола про стан законності, боротьби із злочинністю, 

охорони громадського порядку та результати діяльності на території 

Верховинського району протягом 2021 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 

Б.Сокола про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності на території Верховинського району 

протягом 2021 року взяти до уваги (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 ІІ 

півріччі 2022 року.  

 

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  

до рішення районної ради       

від ____________2021р. 
 

ІНФОРМАЦІЯ 

про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності на території 

Верховинського району за одинадцять місяців 2021 року. 

Верховинським районним відділенням поліції Головного управління 

Національної поліції в Івано-Франківській області протягом одинадцяти 

місяців 2021 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 2054 

заяв та повідомлень про можливі кримінальні правопорушення та інші події 

(2129 за аналогічний період минулого року), з яких до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань (далі - ЄРДР) внесено 216 кримінальних 

правопорушень (проти 218). 

Слід зазначити, що комплексні профілактичні заходи дали позитивний 

результат, щодо зменшення рівня тяжких та особливо тяжких злочинів на 

27,6%. 

Так, за одинадцять місяців 2021 року відмічається спад злочинності з 133 

до 127 (-4,5%), також зменшилась кількість тяжких та особливо тяжких 

кримінальних правопорушень з 29 до 21 (-27,6%). 

Зменшилась кількість: 

- бюджетна сфера з 3 до 0 (-100,0%); 

- державний бюджет з 2 до 0 (- 100%); 

- крадіжок особливо тяжких і тяжких з 9 до 4 (-55,6%); 

- крадіжок зі складів, баз, магазинів з 9 до 0 (-100,0%); 

- злочинів проти громадської безпеки з 8 до 5 (-37,5%); 

- наркозлочинів з 7 до 4 (-42,9%); 

- хуліганств з 3 до 1 (-66,7%); 

- злочинів проти авторитету держави з 10 до 1 (-90,0%); 

- злочинів в сфері службової діяльності з 10 до 3 (-70,0%). 



- злочинів середньої тяжкості з 18 до 0 (-100,0%); 

- невеликої тяжкості з 19 до 0 (- 100,0%); 

- грабежів з 3 до 1 (-66,7%); 

- шахрайств з 6 до 5 (-16,7%); 

- злочинів в сфері охорони державної таємниці з 1 до 0 (-100,0%); 

- злочинів проти власності з 36 до 24 (-33,3%); 

- зловживання службовим становищем з 2 до 1 (-50,0%); 

- пошкодження майна з 2 до 1 (-50,0%). 

На рівні з аналогічним періодом минулого року залишається кількість: 

- злочинів пов’язаних з хабарництвом 1 проти 1; 

- злочинів пов’язаних з приватизацією 1 проти 1; 

- ДТП зі смертельними наслідками 1 проти 1; 

- злочини в сфері господарської діяльності 1 проти 1. 

Збільшилась кількість скоєних: 

- злочинів проти довкілля з 6 до 15 (на 150,0%), з них незаконна порубка 

лісу з 6 до 12 (на 140,0%); 

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

- злочинів у сфері АПК з 1 до 2 (на 100,0%); 

- злочинів у лісовій сфері з 1 до 2 (на 100,0%); 

- незаконного заволодіння ТЗ - з 0 до 3 (на 100,0%); 

- злочини проти правосуддя з 1 до 2 (+100,0%); 

- злочинів проти життя і здоров’я з 46 до 56 (на 21,7%), в тому числі 

спричинення умисних легких тілесних ушкоджень з 37 до 45 (на 21,6%); 

- втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність з 0 до 1 (на 100,0%); 

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

- злочинів проти експлуатації транспорту з 4 до 11 (на 175,0%). 

Протягом вказаного періоду виявлено 5 злочинів пов’язаних із 

незаконним придбанням, зберіганням та використанням зброї проти 8 

злочинів, виявлених в 2020 році, із них вогнепальної 5 проти 4. 

В звітному періоді 2021 році працівниками Верховинського РВП 

розкрито 16 злочинів минулих років проти 14 за аналогічний період минулого 

року. Всіма працівниками районного відділення поліції виявлено та припинено 

2437 адміністративних правопорушень проти 1746, за аналогічний період 

минулого року. Із загальної кількості виявлених правопорушень 66 за 

ознаками ст. 130 КУпАП (проти 57 за 2020 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 адміннагляду вказаними особами за 

звітний період не допущено. 
 

Начальник Верховинського РВП ГУНП  

в Івано-Франківській області  

підполковник поліції       Богдан СОКОЛ 


