
Порядок денний 

чотирнадцятої  сесії районної ради 

восьмого демократичного скликання 
 

 

1. Звіт голови райдержадміністрації про підсумки виконання  програми 

соціально-економічного та культурного розвитку  району та виконання 

повноважень, делегованих районною радою районній державній 

адміністрації за 2021 рік. 

Доповідає: Василь Бровчук – голова районної державної адміністрації,  

        депутат районної ради 

2. Про виконання районного бюджету за 2021 рік. 

Доповідає: Всеволод Ватаманюк – начальник фінансового управління  

          райдержадміністрації 

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

підлягають приватизації у 2022 році. 

Доповідає: Всеволод Ватаманюк – начальник фінансового управління  

          райдержадміністрації 

4. Про надання дозволу Верховинському комбінату комунальних 

підприємств на укладення договору оренди 

Доповідає: Володимир Мицканюк – начальник Верховинського комбінату   

                                                              комунальних підприємств 

 

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

«Про оренду майна спільної власності територіальних громад  

Верховинського району» 

Доповідає: Володимир Кавінський – начальник відділу комунального майна, 

         правового та кадрового забезпечення виконавчого 

        апарату районної ради 

 

6. Про намір передачі в оренду Зеленській сільській раді майна спільної 

власності територіальних громад Верховинського району. 

Доповідає: Володимир Кавінський – начальник відділу комунального майна, 

         правового та кадрового забезпечення виконавчого 

        апарату районної ради 

      

  



Проєкт 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                            

 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(чотирнадцята сесія)  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  _____________ 2022 року 

селище Верховина 

 

Звіт голови райдержадміністрації  

про підсумки виконання програми  

соціально-економічного та культурного  

розвитку району та виконання повноважень,  

делегованих районною радою районній  

державній адміністрації за 2021 рік 

 

 

Підбиваючи підсумки виконання Програми соціально-економічного і 

культурного розвитку району та виконання визначених чинним 

законодавством повноважень делегованих районною радою районній 

державній адміністрації за  2021 рік  слід відмітити, що робота органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання 

району у звітному періоді спрямовувалась на виконання заходів щодо 

забезпечення функціонування господарського комплексу, гуманітарних та 

соціальних галузей, удосконалення бюджетного процесу та розвитку інших 

сфер. 

 Заслухавши звіт голови райдержадміністрації Бровчука В.П. про 

підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного 

розвитку району та виконання повноважень, делегованих районною радою 

районній державній адміністрації за 2021 рік, відповідно до пункту 28 частини 

1 статті 43, пункту 1 статті 72 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», пункту 6 статті 34 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», районна рада 

 

вирішила: 

 
1. Звіт голови райдержадміністрації про підсумки виконання програми 

соціально-економічного та культурного розвитку району та виконання повноважень, 

делегованих районною радою районній державній адміністрації за 2021 рік взяти до 

уваги (додається). 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

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

 



екології, лісового, сільського і дорожнього господарства, комунальної власності, 

розвитку малого і середнього бізнесу (В.Бровчук). 

 

 

Голова районної ради                                                           Юрій ФІЛИПЧУК 

 

  



Додаток  

до рішення районної ради  

від ___________2022 року 

 

Звіт  

голови райдержадміністрації про підсумки виконання програми 

соціально-економічного та культурного розвитку району та виконання 

повноважень, делегованих районною радою районній державній 

адміністрації за 2021 рік 

 

Відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та «Про місцеві  державні адміністрації» голова 

районної державної адміністрації щорічно звітує про підсумки роботи 

райдержадміністрації за рік в межах наділених їй повноважень.  

Враховуючи широкий спектр означених повноважень районною 

державною адміністрацією послідовно здійснювались заходи, спрямовані на 

організацію забезпечення дієвого і результативного функціонування 

структурних  підрозділів районної державної адміністрації, їх тісної співпраці 

(у межах компетенції) з районною радою, виконавчими комітетами селищної 

та сільських рад, територіальними органами міністерств і відомств України та 

іншими суб’єктами діяльності, які зареєстровані на території району і беруть 

безпосередню участь у процесах практичного втілення в життя вимог 

сьогодення.  

У межах визначених чинним законодавством повноважень районною 

державною адміністрацією в 2021 році реалізувалися заходи щодо 

забезпечення функціонування господарського комплексу, гуманітарних та 

соціальних галузей, удосконалення бюджетного процесу та розвитку інших 

сфер.  

Основні напрями роботи райдержадміністрації ґрунтуються на 

принципах втілення в життя реформ, їх практичної реалізації на місцях та 

виконання заходів Стратегії регіонального розвитку Івано-Франківської 

області на період до 2021 року, також у звітному періоді забезпечено 

проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів щодо проведення в районі 

вакцинальної кампанії проти гострої респіраторної хвороби COVID – 19. 

З огляду на поступове приведення законодавства України  до вимог 

Євросоюзу, які передбачають мінімізацію адміністративних методів 

управління, розглядаючи  суть організаційної діяльності як баланс між 

поставленими завданнями і можливостями, районна державна адміністрація 

удосконалювала формат взаємодії з суб’єктами господарювання, 

організаціями, установами,  орієнтуючи його на розвиток засад партнерства 

при вирішенні проблем соціально-економічного розвитку. 

 Відповідно до Регламенту районної державної адміністрації, стан 

реалізації основних  показників Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку району на 2021 рік, функціонування інших сфер, що 

забезпечують життєдіяльність району, систематично розглядалися на 

засіданнях колегії райдержадміністрації.  



Крім цього, в рамках координації на районному рівні дій місцевих 

органів державної виконавчої влади, самоврядування, силових структур, задля 

розв’язання нагальних проблем та  вирішення актуальних питань,  

проводились робочі наради за участю керівників підприємств, організацій 

установ району, голів органів місцевого самоврядування, представників 

правоохоронних органів тощо.    

    Всі організаційно-масові заходи впродовж 2021 року проводилися 

зважаючи на період дії карантинних заходів щодо запобігання поширенню на 

території району гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2».   

  

Повноваження в галузі соціально-економічного розвитку 

 

Впродовж  2021 року райдержадміністрація спільно з органами місцевого 

самоврядування, виконавчої влади  спрямовували свою діяльність на 

організацію та виконання заходів,  визначених урядовими документами, 

дорученнями вищих органів влади, програмою  соціально-економічного та 

культурного розвитку, галузевими програмами, які функціонують в районі.  

Першочергова увага приділялась збереженню позитивних тенденцій 

попередніх років, а також  вирішенню комплексу питань, пов’язаних із 

покращенням стандартів життя громадян, забезпеченням соціального захисту 

населення, підвищення якості надання медичних послуг в умовах боротьби з 

Ковід-19, покращення інфраструктури, розвитком галузей реального сектору 

економіки, виконанням запланованих пріоритетних завдань.  

Для підвищення ефективності вирішення спільних питань за поданням 

районної державної адміністрації районною радою було затверджено 

Програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2021 рік 

та 6 галузевих програм, з них профінансовано 4 програми  на загальну суму 

1431,998 тис. грн. 

 

Повноваження в галузі бюджету  

 

Першочерговими завданнями райдержадміністрації в реалізації 

бюджетної та податкової політики, як основної передумови виконання 

соціальних програм, є забезпечення наповнюваності місцевих бюджетів та   

ефективного і раціонального використання бюджетних коштів.   

Районний бюджет за 2021 рік по доходах виконано на 100,3 відсотка (при 

уточненому плані - 3836,4 тис. грн., фактично надійшло до районного 

бюджету - 3850,6 тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 100,5 відсотка 

(при уточненому плані - 2826,1 тис. грн., фактично надійшло -2840,4 тис. грн.) 

та спеціальний фонд - на 99,9 відсотка (при уточненому плані - 1010,3 тис. 

грн., фактично надійшло — 1010,1 тис. грн.). 

Власних надходжень до загального фонду районного бюджету в 

звітному періоді надійшло в сумі 415,0 тис. грн., що складає 369,8 відсотка до 

затвердженого плану (затверджений план - 112,2 тис. грн.) та 103,6 відсотка до 

уточненого плану ( уточнений план - 400,7 тис. грн.). 



Районний бюджет за звітний період по видатках виконано на 99,9 

відсотка (при уточненому плані - 5453,0 тис. грн., використано - 5446,9 тис. 

грн.), з яких загальний фонд бюджету - 99,9 відсотка (при уточненому плані - 

4390,8 тис. грн., фактично використано - 4384,7 тис. грн.) та спеціальний фонд 

- на 99,9 відсотка (при уточненому плані - 1062,2 тис. грн., фактично 

використано - 1062,1 тис. грн.). 

В сумі асигнувань загального фонду видатки на державне управління 

складають 42,2 відсотка від обсягу бюджету, або 1851,6 тис. грн., житлово-

комунальне господарство 43,2 відсотка, або 1895,4 тис. грн.. 

У ході виконання бюджету району першочергова увага приділялась 

фінансуванню захищених статей бюджету, зокрема, на виплату заробітної 

плату працівникам апарату районної ради. 

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної 

сфери станом на 1 січня 2022 року відсутня. 

На виконання пункту 2 розпорядження обласної державної адміністрації 

від 24.02.2021 року № 53 «Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів 

області, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів і 

посилення фінансово - бюджетної дисципліни на 2021 рік», прийнято 

розпорядження районної державної адміністрації від 24.03.2021 року № 54 

«Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів району, ефективного та 

раціонального використання бюджетних коштів і посилення фінансово - 

бюджетної дисципліни на 2021 рік» 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 рік 

склала 166,5 тис. грн., або виконання заходів становить 118,2 відсотка. 

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. 

Показники виконання бюджетів селищною та сільськими радами району 

по основних бюджетоформуючих платежах за 2021 рік: 

(тис.грн.) 
   Доходи 
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ртів) 
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(без 
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1 
Верховинська 

селищна рада 

216201,7 213163,3 56679,9 53658,2 35769,7 34310,1 4002,7 3705,3 

2 Білоберізька 
сільська рада 

97260,3 99408,5 18669,4 20831,6 10750,0 11271,1 2193,1 2639,3 

3 Зеленська  
сільська рада 

21291,4 25049,9 7219,7 10989,1 2160,0 3155,6 3255,1 4179,9 



 

Повноваження у галузі промисловості  

 

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 фіто чаїв, цикорію). 

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

господарювання зайнята у сфері надання послуг та туризму. Станом на 

01.01.2022 року загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності в 

районі налічує 1322 осіб, а саме: 393 - юридичних осіб та 929 - фізичних осіб 

підприємців. 

 

Сільське господарство,  розвиток туризму 

 

Виробнича спеціалізація в сільському господарстві району представлена 

молочно-м’ясним тваринництвом та вівчарством.  

До складу аграрного комплексу району входить 34 фермерських 

господарства, три сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, близько 10 

тисяч  господарств населення.  

Завдяки співпраці райдержадміністрації з представниками проєкту ЄС з 

підтримки виробників сиру Івано-Франківської області громадська спілка 

«Асоціація Карпатських ватагів» спільно з громадською спілкою «Гуцульські 

сирні плаї»  офіційно зареєструвала географічне зазначення «гуцульська 

коров’яча бринза», вже 6 виробників отримали сертифікати, що свідчать: 

гуцульська коров’яча бринза виготовлена за певною технологією з 

дотриманням всіх необхідних вимог. 

Нарощування сільськогосподарського виробництва та збільшення 

прибутковості господарств є одним з пріоритетних завдань Уряду. В 2021 році 

програму з підтримки тваринництва доповнено ще двома напрямами, 

збільшено розмір бюджетних дотацій та відсоток відшкодування, а також 



розширено коло отримувачів підтримки. Все це дає поштовх для жителів 

району, котрі тримають корів в домашніх умовах до створення сімейних 

фермерських господарств, ведення сільського господарства на полонинах та 

виготовлення гуцульського автентичного сиру. Впродовж 2021 року 

зареєстровано 5 таких господарств.  

Все більшої популярності на території району набуває створення малих 

форельних господарств власниками садиб сільського зеленого туризму. Також, 

господарства жителів району у власності яких 10 і більше бджолосімей 

отримують фінансову підтримку, як дотацію на кожну бджолосім’ю та 

часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, генетичного 

матеріалу. 

Територіальні громади району впродовж 2021 року стали переможцями 

ряду проєктів грантових організацій та фондів, що дає можливість подальшого 

розвитку сільського зеленого туризму поряд із розвитком тваринницького і 

полонинського господарства в гірських умовах. Зокрема, реалізовано такі 

проєкти, як: гастромандрівка слідами українських літераторів; облаштування 

маршруту «Квадротур на Кринту». 

На території громад району діє більше 200 одиниць садиб сільського 

зеленого туризму, державний заклад санаторного типу лікувально-оздоровчий 

комплекс «Верховина» (смт. Верховина), Інформаційно-туристичний центр 

НПП «Верховинський» (с.Ільці); Регіональний історико-краєзнавчий музей 

Гуцульщини (смт Верховина), більше 40 одиниць приватних музеїв, ряд 

об’єктів культурної, релігійної спадщини та унікальних природних об'єктів, 

що дає можливість активно розвивати такі види туризму: пішохідний, зимовий 

гірськолижний, агротуризм, музейний, екологічний, релігійний, 

екстремальний, подієвий, гастрономічний, кінний, започаткований Всесвітнім 

фондом природи WWF-Україна «Дикий» туристичний етикет (відпочинок на 

заповідних територія) тощо. 

З метою промоційних заходів у 2021 році спільно з громадськими 

організаціями та туристичними агенціями проведено ряд ознайомлювальних 

турів з виїздом на полонини та до природних об'єктів. 

У громадах району створена база даних про надавачів туристичних 

послуг, організовано цікаві екскурсії, що включають такі нові послуги, як: 

апітерапію (лікувальний сон на бджолах),  купання у чанах, рибалка на 

форельному господарстві, рафтинг Черемошем, оренда велосипедів та катання 

на конях, збирання лікувальних трав, грибів та ягід, готування гуцульських 

страв, ознайомлення з різьбярством, ткацтвом, вишиванням  тощо. 

 

Повноваження в галузі містобудування, будівництва, побутового, 

торговельного обслуговування 

 

          Містобудування 

 

Станом на 01.01.2022 року завершено проектні роботи по розробці 

Схеми планування території району (ДП «УкрНДІпроцивільсільбуд», (м.Київ). 

На 2022 рік потрібно передбачити кошти для проведення експертизи проекту.  



Відповідно до адміністративно-територіального устрою Верховинський  

район  включає в себе 43 населених пункти, із яких 1 селище міського типу, 42 

села.  

 Генеральний план селища міського типу Верховина та села Віпче 

розроблений  у 2019 році.   

Із 43 населених пунктів Верховинського району 36  забезпечені 

генеральними планами розвитку території.  

В стадії коригування та розроблення генеральні плани сіл Буковець, 

Черетів, Верхій Ясенів, Рівня, Ільці, Великий Ходак, Криворівня, Бережниця, 

Красноїлля, Вигода, Стебні. 

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

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

забезпечення містобудівною документацією району.  

Оновлення потребує містобудівна документація для 25 населених 

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

забезпечення планувальною документацією району (генплан села Красник 

розроблено після прийняття Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності»).  

Розроблено проект детального плану території забудови центральної 

частини  села Красник в М 1:2000 у складі генплану.  

За 2021 рік розроблено 78 детальних планів забудови територій.  

Комплексною програмою забезпечення містобудівною документацією 

Верховинського району на 2019-2024 роки передбачено виготовлення Схеми 

планування території району та генеральних планів населених пунктів з метою 

їх подальшої реалізації та здійснення планування, забудови і використання 

територій.  

Залишається необхідність внесення змін у містобудівну документацію 

таких сіл: - Голови,  Голошино, Гринява, Біла Річка, Замагора, Зелене,  Буркут, 

Топільче, Явірник,  Кривопілля, Волова, Стаїще, Перехресне, Пробійнівка, 

Грамотне, Устеріки, Хороцево, Барвінково, Яблуниця, Черемошна. 

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 сільських та селищної рад 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».  

Станом на 01.01.2022 року  Службу містобудівного кадастру у відділі 

містобудування та архітектури не створено, матеріально-технічне 

забезпечення Служби містобудівного кадастру – відсутнє. 

В 2021 році було продовжено виконання консерваційних робіт по 

пам’ятці архітектури місцевого значення, обсерваторії на горі Піп-Іван на 

території Зеленської сільської ради.  

На звернення юридичних та фізичним осіб, відділом містобудування та 

архітектури райдержадміністрації за 2021рік, підготовлено  та надано 17 



містобудівних умов і обмежень для проектування об’єктів різного 

призначення, виготовлено та видано 103 будівельних паспортів на будівництво 

індивідуальних садибних житлових будинків. 

Підготовлено та видано 11 паспортів прив’язки тимчасових споруд для 

підприємницької діяльності. 

      

Будівництво та інвестиції 

 

У 2021 році зареєстровано на онлайн платформу Державного фонду 

регіонального розвитку 9 проектів, що можуть реалізуватися за рахунок 

коштів Державного Фонду Регіонального розвитку, а саме:   

  - Капітальний ремонт приміщення Красноїлівського ліцею в 

с.Красноїлля, загальна кошторисна вартість будівництва 30831,178 тис. грн.; 

 - Добудова незавершеного будівництва школи на 198 учнівських місць» 

у с. Яблуниця, загальна кошторисна вартість будівництва – 28693,956  тис. 

грн.; 

 -  Нове будівництво критого спортивного залу на території Зеленського 

ліцею в с. Зелене, загальна кошторисна вартість будівництва – 7931,549 тис. 

грн. 

- Нове будівництво критого спортивного залу на території 

Кривопільського ліцею імені Василя Портяка в с. Кривопіллі, прис.  Центр, 

загальна кошторисна вартість будівництва -  6203,147 тис. грн. 

- Нове будівництво зруйнованого пожежею Народного дому в селищі 

Верховина, загальна кошторисна вартість будівництва – 51195,515 тис. грн.; 

- Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод в селищі 

Верховина, вул. ім. В.Стуса), загальна кошторисна вартість будівництва – 

6164,142 тис. грн.; 

- Рекультивація полігону ТПВ в с. Бережниця (коригування кошторису), 

загальна кошторисна вартість будівництва – 15181,963 тис. грн. 

 - Реконструкція стадіону «Черемош» по вул. ім. М.Грушевського, 3, у 

смт. Верховина,  загальна кошторисна вартість будівництва – 29913,000 тис. 

грн.; 

 - Реконструкція будівлі Красноїлівського ліцею з добудовою 

навчального корпусу та спортивного залу в с. Красноїлля загальна кошторисна 

вартість будівництва – 26825,226 тис. грн. 

Райдержадміністрацією спільно з територіальними громадами району 

упродовж 2021 року забезпечено проведення відповідних заходів щодо 

покращення інфраструктури та об’єктів соціально-культурного призначення.  

В рамках Президентської програми «Велике Будівництво» у 2021 році: 

- забезпечено виконання будівельних робіт Красноїльського ліцею за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку». Відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.04.2021 року №297-р 

передбачено фінансування проекту в сумі 18127,000 тис. грн., 28.09.2021 року 

проведено тендер,  визначено переможця та укладено договір підряду з ПП 

«РОМБ+».  Упродовж року освоєно кошти в сумі 6676,090 тис. грн.;  

- завершено реалізацію проекту – «Амбулаторія групової практики 

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



нове будівництво». Будівництво здійснено за кошти субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток 

системи охорони здоров’я у сільській місцевості (8113,978 тис. грн.) та  

співфінансування з місцевих бюджетів (901,553 тис. грн.), загальною 

кошторисною вартістю 9015,531 тис. грн. Будівництво амбулаторії розпочато 

ще у 2018 році, урочисте відкриття відбулося 23.12.2021 року. 

 Передано 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. 

30.03.2021 року в селі Яблуниця Білоберізької сільської територіальної 

громади відбулося відкриття Центру безпеки громади. Ремонтні роботи 

проведено за кошти обласного бюджету (6300,000 тис. грн.) та Білоберізького 

сільського бюджету (320,000 тис. грн.);  

05.10.2021 року в селі Яблуниця відбулося вручення двох автомобілів 

швидкої допомоги із новітнім медичним обладнанням Toyota Land Cruiser 

Prado для Центру безпеки громади.  

09.11.2021 року відбулося відкриття ЦНАПу у с.Устеріки та першого в 

області Дія Центру, який працює за принципом one-stop-shop (єдиного вікна) 

та надає комплекс всіх необхідних адміністративних послуг (140 

адміністративних послуг). Приміщення Дія центру є сучасним з дотриманням 

усіх вимог щодо безбар’єрності. На будівництво використано субвенцію з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій  та на розвиток мережі 

центрів надання адміністративних послуг. Загальна вартість реалізації проекту 

складає понад 18,000 млн. грн. Партнером Білоберізької територіальної 

громади зі створення Центру стали українські та шведські експерти Програми 

«U-LEAD з Європою» - міжнародної програми, яка фінансується 

Європейським Союзом. 

Відповідно до розподілу обсягу субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих 

результатів» у 2021:  

- на проведення капітального ремонту Красноїльського ліцею виділено 

кошти з державного бюджету в сумі 10000,000 тис. грн. та Верховинського 

селищного бюджету 500,000 тис. грн. як співфінансування. Станом на 

31.12.2021 року за виконані роботи  проведено оплату в сумі 9965,194 тис. грн. 

з коштів державного бюджету та 500,000 тис. грн. з місцевого бюджету на 

умовах співфінансування. 

- на проведення капітального ремонту Гринявського ліцею виділено 

кошти з державного бюджету в сумі 5600,000 тис. грн. та Білоберізького 

сільського бюджету 300,000 тис. грн.  як співфінансування. 

   

Дорожнє господарство 

 

Мережа автомобільних доріг в районі складає 928,453 км, з них: 

загального користування державного значення – 50 км; загального 



користування місцевого значення – 162,1 км; комунальної форми власності – 

716,353 км. 

За рахунок коштів державного бюджету капітально відремонтовано 

автошляхи загального користування державного значення, а саме: Р-24 

Татарів-Камянець-Подільськ та Р-62 Криворівня-Чернівці. 

У 2021 році забезпечено проведення обстеження та контроль за станом 

дорожньо-мостового господарства в районі, проводилися капітальні та поточні 

ремонти, виконувався ямковий та поточний дрібний ремонт. На дороги 

місцевого значення загального користування загалом використано 4531,772 

тис. грн. 

 До балансоутримувачів упродовж 2021 року формувалися запити, 

відношення щодо проведення ремонтних робіт дорожньо-мостового 

господарства та утримання його в належному стані, за результатами яких 

проведено  капітальний ремонт трьох автомобільних мостів на території 

району, а саме:  

- завершено капітальний ремонт мосту на автомобільній дорозі 

загального користування місцевого значення С090202 Устеріки-Пробійнівка у 

с. Устеріки (міст та під'їзди до мостового переходу заасфальтовано); 

- проведено планові ремонтні роботи автомобільного мосту в присілку 

Підобіч по вул. Чорновола в селищі Верховина; 

- капітально відремонтовано міст та влаштовано асфальтний під'їзд на 

дорозі місцевого значення Верховина-Слупійка. 

24.11.2021 року на території ДП «Верховинське лісове господарство» у 

с.Волова на присілку Кізя відкрили новозбудовану лісову дорогу протяжністю 

3,1 км., яка буде використовуватися в лісогосподарських, протипожежних та 

туристичних цілях. 

 

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 30.12.2021 року мережа об’єктів торгівлі налічує 438 

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 селища 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. 

 

Повноваження в галузі використання та охорони земель, природних 

ресурсів і охорони довкілля 

 

В силу географічного розташування район володіє широким спектром 

унікальних природних систем, а саме гірськими масивами, лісом, мережею 

малих та середніх річок, іншими природними багатствами.  

Упродовж квітня-травня 2021 року в рамках щорічної всеукраїнської 

акції «За чисте довкілля» та акції «Чисті береги, чистий Черемош» 

райдержадміністрацією, територіальними громадами, підприємствами, 

установами та організаціями району, а також студентською та учнівською 

молоддю забезпечено організацію і здійснення комплексу заходів, 

спрямованих на благоустрій, озеленення та приведення в належний санітарний 

стан населених пунктів та прилеглих до них територій, прибережних захисних 

смуг вздовж річок, джерел, полігону твердих побутових відходів, створення 

зелених насаджень. 

Упродовж жовтня-листопада 2021 року на території району забезпечено 

проведення осінньої акції посадки молодих саджанців в рамках Всеукраїнської 

лісівничої акції «Створюємо ліси разом» на виконання програми Президента 

України «Зелена країна». Упродовж акції лісовими господарствами району 

заліснені ділянки площею 61,7 га, де висаджено 226755 саджанців дерев.  

 НПП «Верховинський» проведено  акцію «Посади дерево» висаджено 50 

шт. дерев. 

 Екологічні ініціативи знайшли широку підтримку у місцевих громадах, а 

також знайшлося чимало охочих посадити власне дерево, зокрема було 

озеленено подвір’я Устеріківської гімназії та ЦНАПу в с.Устеріки, де 

висаджено 110 шт. декоративних дерев. 

У 2021 році в рамках проєкту «Підтримка природно-заповідних 

територій в Україні», що фінансується урядом Німеччини, Національний 

природний парк «Верховинський», отримав повнопривідний автомобіль 

Renault Duster та 4 позашляховики Toyota Hilux. Також, комплекти форми для 

охоронців нацпарку. 

 В рамках програми зменшення конфліктів між великими хижаками і 

свійськими тваринами за сприяння WWF-Україна Еколого-освітній візит-

центр (с.Ільці) отримав  шість комплектів електропастухів для вівчарів та 

пасічників.  

 

Повноваження в галузі освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і 

спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді 

 

Освіта 

 

          В ході реалізації процесів децентралізації влади, згідно з рішеннями 

Верховинської селищної та Білоберізької і Зеленської сільських рад 

територіальних громад району всі навчальні заклади прийнято у комунальну 



власність відповідних громад та змінено найменування закладів загальної 

середньої освіти. У 2020-2021 роках збережено та вдосконалено діючу мережу 

закладів освіти, яку складають 39 закладів загальної середньої освіти, з яких у 

2021-2022 навчальному році функціонує 38 (призупинена діяльність 

Білорічанської початкової школи Білоберізької сільської ради), де  навчається 

4741 учень. На даний час провадження освітньої діяльності забезпечують - 14 

ліцеїв (в т.ч. 4 опорні заклади), 10 гімназій (в т.ч. 2 філії опорних закладів) та 

14 початкових шкіл (в т.ч. 7 філій опорних закладів). У районі працює 23 

заклади дошкільної освіти (в т.ч. 5 дошкільні структурні підрозділи шкіл), в  

яких виховуються та здобувають дошкільну освіту 835 дітей.  

          Райдержадміністрацією вжито заходів щодо забезпечення належних 

умов проведення ЗНО у травні – липні минулого року. Спільно з головами 

селищної і сільських рад підготовлено до роботи мережу пунктів проведення 

ЗНО та працівниками правоохоронних органів забезпечено функціональний 

супровід всіх етапів тестування. У відповідності з графіком тестувань 

здійснювалось чергування медичних працівників з метою своєчасного надання 

медичної допомоги. Забезпечено коригування режиму роботи закладів освіти 

задіяних до тестування та забезпечено участь педагогічних працівників у 

роботі в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання. 

          Для прискорення темпів виконання заходів з реформування системи 

харчування здобувачів освіти та перевірки стану освітніх закладів згідно з 

розпорядчим документом голови райдержадміністрації впродовж серпня 

працювала спільна робоча група за участю фахівців районних підрозділів 

служби з надзвичайних ситуацій і Держпродспоживслужби, яка надала 

керівникам закладів освіти фахові вказівки та окреслила оптимальні шляхи 

реалізації реформи шкільного харчування. Враховуючи  рекомендації органи 

управління освітою в територіальних громадах району проводили 

інформаційно-роз`яснювальну роботу стосовно формування культури 

здорового харчування та впровадження нових стандартів харчування в освітніх 

закладах. 

В рамках проєкту «Здорове харчування в українських школах» 

встановлено сучасне обладнання і меблі у Верховинському та Гринявському 

ліцеях. 

           Забезпечено проведення серпневих науково-практичних конференцій 

педагогічних працівників району та методичних майстерень з усіх навчальних 

дисциплін. Здійснено ряд заходів щодо надання кваліфікованої допомоги 

вчителям-предметникам стосовно нововведень і змін у навчальних планах і 

програмах на 2021/2022 навчальний рік. 

           Своєчасно розпочато осінньо-зимовий 2021/2022 опалювальний період. 

З метою виявлення обдарованої молоді впродовж листопада-грудня 

забезпечено проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів. 

В рамках державної програми «Шкільний автобус» вручено нові 

високопрохідні шкільні автобуси для здійснення підвозу учнів з віддалених сіл 

та присілків:  01.12.2021 року Верховинській територіальній громаді для 

опорного навчального закладу Криворівнянського ліцею імені 



М.Грушевського; 20.12.2021 року Зеленській територіальній громаді для 

опорного навчального закладу Зеленського ліцею. 

Завдяки Програмі Президента, яка отримала назву «Ноутбук кожному 

вчителю» та субвенції Міністерств цифрової трансформації та освіти педагоги 

району отримали ноутбуки для організації дистанційного навчання. 

 

Охорона здоров’я 

 

На території Верховинського району мережу закладів первинної медико-

санітарної допомоги (далі - ПМСД) складають центр первинної медико-

санітарної допомоги та амбулаторії сімейної медицини (далі – АЗПСМ). 

Первинна медико-санітарна допомога є основною, найбільш наближеною до 

населення ланкою медичної допомоги. 

Комунальне некомерційне підприємство «Верховинський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Верховинської селищної ради  
(далі - КНП «Верховинський ЦПМСД»ВСР) складається з таких структурних 

підрозділів: 5 амбулаторій загальної практики сімейної медицини в 

смт.Верховина, с.Зелене, с.Красноїлля, с.Верхній Ясенів, с.Голови та 15 

пунктів охорони здоров’я. КНП «Верховинський центр ПМСД» ВСР 

обслуговує 12 687 осіб. 

Згідно штатного розпису в КНП «Верховинський ЦПМСД» ВСР 

зареєстровано 103,0 посад, з них працює 83 особи, в т.ч.: 15 лікарів, 47 осіб 

середнього медичного персоналу, 6 осіб молодшого медичного персоналу та 

іншого персоналу – 15 осіб. 

23 грудня 2021 року відкрито амбулаторію загальної практики сімейної 

медицини у селі Голови, де облаштовано два кабінети для сімейних лікарів, 

кімнату щеплення, оглядовий кабінет для жінок з сучасним обладнанням, 

маніпуляційну, процедурну й інші допоміжні приміщення, а також 

забезпечено доступ до закладу для маломобільних груп населення. 

Всього за  2021 рік  поступило бюджетних коштів від НСЗУ на суму 

8500,00 тис. гривень, які використано у повному обсязі. 

Витрати на оплату праці у 2021 році даного медичного закладу 

становлять 8413,3 тис. гривень. 

З місцевого бюджету для КНП «Верховинський центр ПМСД»ВСР у 

2021 році було виділено кошти на комунальні послуги та енергоносії у сумі – 

242,0 тис. гривень: світло – 166,4 тис. грн. і дрова – 75,6 тис. грн. 

На матеріальні затрати КНП «Верховинський центр ПМСД»ВСР 

затрачено коштів на суму -  86,7 тис. грн. з яких використано: фотоколориметр 

35,615 тис. грн., таблиця зору  1,660 тис. грн., стерилізатор ГП-40 – 12,1 тис. 

грн., меблі – 7,34 тис. грн., комп’ютер – 18,980 тис. грн. і меблі для АЗПСМ с. 

Голови – 11,020 тис. грн. (за кошти місцевого бюджету). 

Пільгові медикаменти – 53,5 тис. грн.  

Комунальне некомерційне підприємство «Яблуницька амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини» Білоберізької сільської ради 

(КНП «Яблуницька АЗПСМ» БСР) складається з таких структурних 

підрозділів: 1 амбулаторія загальної практики сімейної медицини в с.Яблуниця 

та 10 пунктів охорони здоров’я, де обслуговується  6118 осіб.  



Згідно штатного розпису в КНП «Яблуницька АЗПСМ» БСР 

зареєстровано 32 посади, з них працює 26 осіб, а саме: 4 лікарі, 15 осіб 

середнього медичного персоналу, 1 особа молодшого персоналу, іншого 

персоналу – 5 осіб. 

          Станом на 01 січня  2022 року 4 244 особи вже обрали свого лікаря та 

підписали з ним декларацію. 

За  2021 рік поступило з НСЗУ та використано 3500,00 тис. грн. 

бюджетних коштів.  

На матеріальні затрати у 2021 році використано 150 тис. грн., на оплату 

праці – 3350,00 тис. грн. 

З резервного фонду місцевого бюджету у 2021 році виділено 100 тис. 

грн. на оплату за енергоносії. 

Комунальне некомерційне підприємство «Білоберізька амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини» Білоберізької сільської ради 

(КНП «Білоберізька АЗПСМ» БСР) складається з таких структурних 

підрозділів: 1 амбулаторія загальної практики сімейної медицини в 

с.Білоберезка та 10 пунктів охорони здоров’я.  

Згідно штатного розпису в КНП «Яблуницька АЗПСМ» БСР 

зареєстровано 16,5 посад, з них працює 16 осіб, а саме: 2 лікарі, 9 осіб 

середнього медичного персоналу, 1 особа молодшого персоналу, іншого 

персоналу – 4 особи. 

          Станом на 01 січня  2022 року 2 902 особи вже обрали свого лікаря та 

підписали з ним декларацію. 

За 2021 рік поступило з НСЗУ та використано 2323,0 тис. грн. 

бюджетних коштів.  

На матеріальні затрати у 2021 році використано 85 тис. грн., на оплату 

праці –1239,5 тис. грн. 

З резервного фонду місцевого бюджету у 2021 році виділено 98,5 тис. 

грн. на оплату за енергоносії. 

24 лютого 2021 року в Україні розпочала свою роботу вакцинальна 

кампанія проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

З липня 2021 року відкрито та щоденно працює центр масової вакцинації 

населення від COVID – 19, який знаходиться за адресою: cелище Верховина, 

вул. Жаб’євська, 10. А також функціонують чотири пункти щеплення, які 

знаходяться у КНП «Яблуницька АЗПСМ» Білоберізької сільської ради, КНП 

«Білоберізька АЗПСМ» Білоберізької сільської ради, у Красноїльській 

АЗПСМ, як структурного підрозділу КНП «Верховинський ЦПМСД 

Верховинської селищної ради» та пункт щеплення, що знаходиться при КНП 

«Верховинська багатопрофільна лікарня Верховинської селищної ради». 

Від початку вакцинальної кампанії (24 лютого 2021 року) до 31.12.2021 

року на території району здійснено щеплення від гострої респіраторної 

хвороби COVID – 19 у загальній кількості 20 411 осіб: з них першою дозою – 9 

727 осіб та отримали повний курс вакцинації 10 684 особи. 

У районі щеплення проти COVID-19 проводять такими вакцинами як: 

«CoronaVac», «AstraZeneca», «Pfizer» та «Moderna». 



На вторинному рівні діє заклад вторинної (спеціалізованої) медичної 

допомоги - Комунальне некомерційне підприємство «Верховинська 

багатопрофільна лікарня» Верховинської селищної ради (далі – КНП 

«Верховинська багатопрофільна лікарня» ВСР) . 

Станом на 31.12.2021 року при КНП «Верховинська багатопрофільна 

лікарня» Верховинської селищної ради» ліжковий фонд складає – 103 ліжка в 

т.ч. ВАІТ - 3, з них: терапевтичні – 25, хірургічні – 18, травматологічні – 10, 

акушерські – 7, гінекологічні – 8, патології вагітних – 5, неврологічні – 15, 

педіатричні – 15. 

 У КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» ВСР обслуговується 

30 562 особи, з них: дорослого населення 23 676 осіб та 6 886 дітей віком до 18 

років. 

План виконання ліжко днів за 12 місяців 2021 року виконано на 76,1 % 

проти 58,5% в минулому році.  

На протязі 2021 року в стаціонарі проліковано 3 513 осіб проти 2 605 

осіб в 2020 році.  

У 2021 році в пологовому відділенні КНП «Верховинська 

багатопрофільна лікарня» ВСР народилося 153 дітей, що менше проти 292 

дітей в минулому році. 

17 лютого 2021 року департаментом охорони здоров’я було передано 2 

портативних апарати штучної вентиляції легень, на суму - 241250,64 грн. для 

КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» ВСР, які надійшли як 

гуманітарна допомога від Центру громадського здоров’я, а згодом передано: 

 - електрокардіограф 3-х канальний -1 шт. на суму – 14200 грн.; 

 - пульсоксиметри -5 шт. на суму – 2500 грн.; 

 - апарат штучної вентиляції легень «Еліса» вартістю - 1462000,00 грн. 

11 березня 2021 року КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» 

ВСР, яка вже пройшла контрактування з НСЗУ та почала прийом пацієнтів з 

COVID-19, отримала чергову поставку медичного обладнання, а саме 

двопотокові кисневі концентратори - 11шт. на суму - 434500,00 гривень. 

Від благодійних фондів «Ігоря Палиці» та «Ініціатива-Є» передано - 3 

кисневі концентратори на суму - 105 тис. гривень. 

Від Представництва дитячого фонду «ЮНІСЕФ» ООН безоплатно 

отримано 5 кисневих концентраторів на суму - 145125,00 гривень. 

Придбано медикаментів за кошти Національної служби здоров’я України 

на суму 2097640,97 грн., а також за кошти  Державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих 

територій придбано медичного обладнання на суму 2607000,00 грн. 

За кошти НСЗУ придбано 5 моніторів пацієнта на суму - 448601,00 грн. 

та аналізатор газів крові – 314 тис. гривень. 

За кошти селищного бюджету придбано обладнання для лабораторії ІФА 

– аналізатор – 1 шт. на суму – 60 тис. грн. 

У зв’язку з пандемією COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, на базі КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» Верховинської 

селищної ради відкрито ковідне відділення для надання стаціонарної допомоги 

хворим на коронавірусну хворобу COVID – 19. Ліжковий фонд якого складає 



80 ліжко-місць, серед яких 17 ліжок мають централізований кисень та 27 ліжок 

забезпечені концентраторами. 

З обласного бюджету виділено 597,2 тис. грн. на реконструкцію кисневої 

системи для ковідного відділення, ведуться роботи з будівництва кисневої 

станції. 

Окрім основної діяльності, робота медичних закладів району направлена 

на протидію поширенню гострої респіраторної хвороби COVID – 19, 

спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2 із залученням додаткового 

фінансового ресурсу. 

У районі, станом на 31.12.2021 року, з початку пандемії ( з 2020 по 2022 

роки) 1341 лабораторно підтверджених випадків захворювань на 

коронавірусну інфекцію COVID-19, з них дітей ( віком від 0-17 років) – 46 

осіб. 

З 1 квітня 2021 року, КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» ВСР 

з Програми медичних гарантій, згідно укладеного договору з НСЗУ, отримує 

оплату з п’яти пакетів медичних послуг. 

Реформа медичної галузі в період децентралізації надважкий і болючий 

процес, особливо коли це стосується жителів найвисокогірнішого району, 

тому зберегти та утримати лікарню першочергове завдання керівництва всіх 

гілок влади району. 

 

Культура 

 

Упродовж 2021 року відділом освіти, охорони здоров’я, культури, спорту 

райдержадміністрації забезпечено сприяння відповідним структурним 

підрозділам селищної і сільських рад територіальних громад  в проведенні 

культурно-мистецької роботи. 

Пріоритетними напрямками роботи галузі культури району є розвиток 

самобутньої народної творчості та збереження і примноження гуцульських 

етнічних традицій, звичаїв та обрядів. 

З метою дотримання карантинних обмежень з січня по березень 2021 року 

значна частина заходів проводилась в онлайн-форматі, зокрема розміщувалися 

відео ролики культурно-мистецьких заходів в Інтернет – просторі та ін. 

Закладами культури територіальних громад району впродовж 2021 року 

забезпечено організацію та проведення: Дня Соборності України, Дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня  Героїв 

Небесної Сотні; конкурси читців, урочистості та святкові концерти, присвячені 

207-ій річниці з дня народження Т.Г. Шевченка; тематичні заходи до Дня 

пам’яті Чорнобильської трагедії; Дня пам’яті та примирення;  до 25-ої річниці 

Дня Конституції України та до Дня молоді; у липні проведено театралізоване 

дійство «Івана Купала»;  до Дня Державного Прапора України та до  30-ої 

річниці Дня   Незалежності України;  огляди-конкурси клубних установ у 

сільській місцевості «Краща сільська установа»; взято участь колективів 

аматорської народної творчості громад в: обласному конкурсі читців до Дня 

народження Т.Г.Шевченка, обласному фольклорному фестивалі «Великдень у 

Космачі; до Дня української писемності і мови; Дня захисника та захисниць 

України, 79-ої річниці створення УПА та Дня козацтва; Всеукраїнського дня 



працівників культури та аматорів народного мистецтва; до 8-ої річниці Дня 

Гідності і Свободи; до вшанування пам’яті жертв Голодоморів в Україні; до 

Дня Святого Миколая та відкриття ялинок у громадах та ін. 

Верховинською селищною радою організовано та проведено культурно-

мистецькі заходи всерайонного значення, а саме: IX-ий фестиваль-конкурс 

української пісні «Музика весни»; забезпечено участь у фестивалі «На гостини 

до Івана» в с.Чортория Чернівецької області;  проведено дводенний фестиваль 

«Іванова Криворівня» у с. Криворівня до 80-ї річниці від дня народження 

І.Миколайчука; IV-ий фестиваль духовної пісні «Співаймо Господу, співаймо» 

за участю  Преосвященного Єпископа Коломийського і Косівського Юліана; 

відзначення 597-ї річниці від першої письмової згадки про селище Верховина; 

IV-ий фестиваль гуцульської убирі; III регіональний фестиваль гуцульського 

танцю ім. Я.Чуперчука та В.Шинкарука; VIII-ий літературний фестиваль 

«Письменницька ватра над Черемошем»; фестиваль патріотичної пісні та 

поезії «Оспівані піснею та словом; затверджено статут комунального закладу 

«Музей історії села Верхній Ясенів» та створено комунальний заклад «Музей 

Параски Плитки – Горицвіт» у с. Криворівня. 

25-27 червня 2021 року у селищі Верховина та в с. Криворівня проведено 

форум «Via Carpatia-2021», що зібрав на Верховинщині тисячі відвідувачів з 

України та зарубіжжя. 

 

Фізична культура і спорт 

 

         Відділом освіти, охорони здоров’я, культури, спорту 

райдержадміністрації впродовж 2021 року забезпечено сприяння відповідним 

структурним підрозділам селищної і сільських рад територіальних громад в 

розвитку сфери фізичної культури та спорту у районі. 

  За даними органів управління зазначеною сферою у територіальних 

громадах в районі працює 67 працівників фізичної культури і спорту та всіма 

видами оздоровчої роботи охоплено більше  5700 жителів району. До послуг 

населення - 1 стадіон з трибунами, 69 спортивних майданчиків (в т.ч. 

одинадцять  зі штучним покриттям) та 13 спортивних залів. 

         Упродовж 2021 року забезпечено проведення комплексних фізкультурно-

масових і спортивно-оздоровчих заходів серед усіх верств населення, 

підготовку та успішний виступ спортсменів району у змаганнях обласного, 

національного та міжнародного рівнів.  

          Збережена дитячо-юнацька спортивна школа Верховинської селищної 

ради, в якій працюють два відділення з олімпійських видів спорту (футбол, 

вільна боротьба), де навчально-тренувальним процесом охоплено 219 дітей. 

Відділення зі стрибків на лижах з трампліну та лижного двоборства даної 

школи  передано у підпорядкування Івано-Франківської школи високої 

спортивної майстерності, що значно розширило можливості спортсменів 

району вдосконалювати свій спортивний рівень.  

На проведення спортивних заходів, навчально-тренувальних зборів і 

змагань та придбання спортивного обладнання з місцевих бюджетів селищної і 

сільських рад територіальних громад, враховуючи позабюджетні надходження, 

використано 53,3 тисячі гривень. 



         З належним дотриманням карантинних заходів забезпечено проведення 

районних змагань з нагоди відзначення державних та професійних свят.  

Спільно з керівництвом органів місцевого самоврядування забезпечено 

сприяння у проведенні етапу кубку України з гірських  автоперегонів у 

с.Буковець Верховинської селищної ради та Чемпіонату України з техніки 

водного туризму в с. Бистрець Зеленської сільської ради, змагалися близько 

100 учасників з 8 областей України: Львівської, Чернівецької, Хмельницької, 

Івано-Франківської, Житомирської, Вінницької, Київської,Тернопільської та 

міста Києва. Команда Верховинського району в складі чотирьох спортсменів 

виконала норматив кандидата у майстри спорту України. 

Проведено районний етап IХ обласної спартакіади серед команд 

депутатів Верховинської районної, Верховинської селищної та Білоберізької і 

Зеленської сільських рад. Районна спартакіада  проводились  з  таких  видів  

спорту: волейбол, шашки, настільний теніс, футзал. 

На території Білоберізькій сільської ради проведено: на базі 

Довгопільського ліцею турнір з волейболу серед команд педагогів ТГ, 

Чемпіонат області серед жінок з волейболу; на базі Білоберізького ліцею 

турнір з великого тенісу; турнір з футболу на кубок Білого Черемошу  у 

с.Яблуниця; клубний турнір з карате в с. Устеріки. 

 26-27 червня в селі Ільці (гора Погар) проведено перший благодійний 

пейнтбольний турнір «Верховина 2021». Участь в турнірі взяли 8 команд з 

різних куточків України. Кошти, які вдалося зібрати під час проведення 

турніру за рішенням оргкомітету передані на потреби дітей з обмеженими 

функціональними можливостями.  

  Найвищим досягненням за всю історію спорту Верховинщини стало 

отримання у 2021 році двома спортсменами району – Євгеном Марусяком та 

Антоном Корчуком ліцензій зі стрибків на лижах з трампліну на участь у 

зимових Олімпійських іграх - 2022  в Пекіні (Китай).. 

 

Захист прав та інтересів дітей 

 

Службою у справах дітей райдержадміністрації у 2021 році проводилась 

відповідна робота щодо реалізації державної політики з питань соціального 

захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню 

правопорушень неповнолітніми. 

Забезпечено раннє виявлення дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах та внесення інформації про них в Єдину інформаційно-аналітичну 

систему «Діти» (ЄІАС).  

В районі проживає 8489 дітей. На обліку служби у справах дітей 

перебуває 32 дітей (11 дітей-сиріт та 21 дитина, позбавлена батьківського 

піклування), з них: 29 дітей перебуває під опікою/піклуванням, 3 дітей 

виховуються в прийомних сім’ях. 

У районі ефективно функціонують 6 прийомних сімей, у яких 

виховуються 14 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського та 1 дитячий 

будинок сімейного типу, у якому виховується 5 дітей, позбавлених 

батьківського піклування. На обліку служб у справах дітей селищної, 



сільських рад є 42 дітей як такі, що перебувають у складних життєвих 

обставинах. 

З метою  захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, службою у справах дітей ведеться контроль за 

постановкою на квартирний облік даної категорії дітей. Станом на 

сьогоднішній день на квартирному обліку в районі перебуває 6 осіб з числа 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Згідно черги 

квартирного обліку в 2021 році з державного бюджету виділено субвенцію в 

сумі 391,3 тис. грн. на придбання житла особі із числа дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

  В трьох територіальних громадах району  затверджено цільові 

програми «Про попередження дитячої бездоглядності та безпритульності 

серед дітей,  соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, захисту їх житлових прав на 2021рік». 

  Відповідно до плану заходів Програми впродовж 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. Проводяться 

індивідуально-профілактичні бесіди з батьками та їхніми дітьми які опинилися 

в складних життєвих обставинах. Здійснюється контроль за умовами 

утримання, навчання та виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування, які проживають в сім’ях опікунів, піклувальників. 

Службами у справах дітей ведеться постійна робота щодо встановлення 

статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 Всього обстежено 126 сімей, попереджено батьків за неналежне виконання 

обов’язків – 27 (ст. 184 КУпАП), з них – 19 ініційовано службами у справах 

дітей. 

Відповідно до чинного законодавства України спеціалісти служби у 

справах дітей, у якості представників органу опіки та піклування 

Верховинської райдержадміністрації, прийняли участь у 25 судових 

засіданнях. 

З метою запобігання правопорушень серед неповнолітніх проведено 22 

профілактичних лекцій в загальноосвітніх закладах району, забезпечено 

виконання профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Канікули», «Урок». 

 

Оздоровлення дітей 

 

Упродовж 2021 року в районі охоплено оздоровленням та відпочинком 

за бюджетні кошти всього 62 дітей пільгових категорій шкільного віку, 

зокрема: 

- 29 дітей із багатодітних сімей, 

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

- 7 дітей з малозабезпечених сімей;- 

- 9 дітей, батьки яких являються учасниками бойових дій; 

- 1 дитина-відмінник навчання; 

- 2 дітей з інвалідністю; 

-1 дитина, яка перебуває на диспансерному обліку; 



-1 дитина, батьки яких мають інвалідність II групи 

- 1 дитина, яка перебуває в складних життєвих обставинах 

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 межами області (Львівська область-гірські райони) оздоровлено 

21 дитину, зокрема, у ТОВ «Оздоровчо-профілактичний комплекс «Планета 

здоров’я» «Дитячий оздоровчий табір «Артек-Прикарпаття» (м. Трускавець)-

12 дітей, та у ТОВ «ЛАЯР СІТІ» «Дитячий табір відпочинку, оздоровлення та 

патріотичного виховання дітей та молоді в Карпатах «Соколята» (м.Хирів)-

9дітей; 

- за рахунок коштів обласного бюджету в таборах оздоровлення та 

відпочину області оздоровлено 25 дітей. 

 

Соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді 

 

Упродовж 2021 року забезпечено виконання заходів  з виявлення, обліку, 

оцінки потреб дитини, сім’ї (особи) та соціального супроводу сімей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах (СЖО), відповідно до порядку 

взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у СЖО. Під час  

оцінки потреб дитини, сім’ї (особи) спеціалістами центру та фахівцями із 

соціальної роботи забезпечено проведення інформаційно- роз’яснювальної 

роботи серед батьків щодо відповідального ставлення до виконання ними 

своїх обов’язків. Загалом у 2021 році здійснено 87 оцінки потреб дитини та її 

сім’ї (особи).  

Під соціальним супроводом у 2021 році перебувало 87 сім’ї, з яких знято 

з позитивним результатом - 6.  

 

Повноваження в галузі соціального забезпечення та соціального захисту 

населення 

 

Соціальний захист населення  

 

З метою підтримки гідного рівня життя жителів району управлінням 

соціального захисту населення райдержадміністрації здійснюються заходи 

щодо виконання державних соціальних програм, спрямованих на забезпечення 

соціальною підтримкою найбільш вразливих та незахищених верств населення 

шляхом надання державної соціальної допомоги, житлових субсидій, пільг та 

компенсацій. 

Станом на 1 січня 2022 року у Верховинському районі 3747 сімей 

отримали різні види державних соціальних допомог, які нараховано і 

профінансовано на загальну суму 124457,4 тис. грн., з них: 

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

кількості 428 особам на загальну суму 10570,7 тис. грн.; 

- допомога на дітей одиноким матерям в кількості 61 особі на 

загальну суму 2249,9 тис. грн.; 



- допомога при народженні дитини та усиновленні в кількості 1020 

особам на загальну суму 18520,6 тис. грн.; 

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

кількості 17 особам на загальну суму 1983,0тис.грн.; 

- допомога у зв'язку з вагітністю та пологами в кількості 219 особам 

на загальну суму 534,4 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 7 особам на 

загальну суму 2166,9 тис. грн.; 

- допомога на дітей, яким не встановлено інвалідності в кількості 7 

особам на загальну суму 114,2 тис. грн.; 

- тимчасова допомога дітям, аліменти в кількості 2 особам на 

загальну суму 54,7тис.грн.; 

- державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства 

та дітям з інвалідністю в кількості 486 особі на загальну суму 16402,5 тис. грн.; 

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

групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії 

медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею 

в кількості 139 особам на загальну суму 4666,4 тис. грн.; 

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

інвалідністю в кількості 287 особам на загальну суму 6645,3 тис. грн.; 

- допомога малозабезпеченим сім'ям в кількості 555особам на 

загальну суму 57579,8 тис. грн.; 

- тимчасова допомога непрацюючій особі, яка досягла загального 

пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату в кількості 113 

особам на загальну суму 2518,0 тис. грн.; 

- компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі, яка 

доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-

річного віку в кількості 395 особам на загальну суму 226,3 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 160,7 тис. 

грн.; 

- компенсаційну виплату «муніципальна няня» особам, які 

здійснюють догляд за дитиною до 3-річного віку отримують 3 особи на суму 

64,0 тис. грн.; 

За дванадцять місяців 2021 року 1757 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 8607,9 тис. грн. 

Станом на 01.01.2022 року в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі осіб, які мають право на пільги, зареєстровано 4753 пільговиків, з яких 

422 ветерани війни, 286 ветерани праці, 19 ветеранів військової служби та 



органів внутрішніх справ, 64 осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 

932 дітей війни, 106 пенсіонери з числа педагогічних і медичних працівників, 

2009 багатодітних сімей та дітей з багатодітної сім’ї та 915 - інші категорії 

пільговиків. 

За 2021 рік нараховано та профінансовано пільг громадянам на 

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у 

грошовій формі на загальну суму 2328,29 тис. грн. 

Упродовж звітного періоду забезпечено санаторно-курортними 

путівками 13 громадян. З них: 5 осіб з інвалідністю внаслідок загального 

захворювання, 2 активістів ветеранського руху ОУН-УПА, 2 осіб з 

інвалідністю внаслідок війни, 2 учасників бойових дій на території інших 

держав та 2 учасників бойових дій АТО/ООС. 

З метою взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи в сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству і насильству за ознаками статі, протидії 

торгівлі людьми та дискримінації за ознакою статі територіальними громадами 

району розроблені заходи запобігання та протидії домашньому насильству, 

насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми, відповідно до яких 

проводилася роботах з даних питань. 

Упродовж 2021 року проведено 3 засідання Міжвідомчої ради з питань 

сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в 

сім’ї та протидії торгівлі людьми та прийнято відповідні рішення. 

З метою забезпечення успішної реалізації роботи з питання 

попередження насильства в сім’ї, жорстокого поводження з дітьми впродовж 

2021 року проведено 2 семінари для 13 осіб. 

В рамках щорічної Всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства» 

та з метою формування у громадськості «нульової толерантності» до різних 

форм насильства, привернення уваги до жорстокого поводження з дітьми і 

захисту прав жінок в районі, селищній та сільських радах затверджено план 

заходів відповідно до якого проведено відповідні інформаційно-просвітницькі 

заходи. 

З нагоди відзначення Європейського Дня боротьби з торгівлею людьми 

за участю представників БО «Благодійний фонд «Карітас Івано-Франківськ 

УГКЦ» проведено зустріч із керівництвом Верховинського району. 

Організовано круглий стіл на тему: «Попередження злочинів торгівлі людьми 

та надання допомоги для успішної реабілітації та інтеграції у громаді» за 

участю працівників соціальних служб територіальних громад та районної 

державної адміністрації. Для мешканців Верховинщини було проведено 

інформаційну акцію «Обирай безпеку - не вір на слово!». 

З метою попередження та ліквідації всіх форм дискримінації щодо 

жінок, запобігання насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей 

жінок і чоловіків впродовж року проведено 5 заходів з питань гендерної 

рівності за участю 42 осіб. 

Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації 

надаються рекомендації щодо включення до колективних договорів 

положення «Про забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків у 

реалізації своїх прав на працю». 

 



Соціальний захист учасників антитерористичної операції та членів їх 

сімей 

 

Особлива увага керівництвом райдержадміністрації приділяється 

демобілізованим учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної 

операції, членам сімей загиблих військовослужбовців.  

За бюджетною програмою 2505170 «Заходи з соціальної та професійної 

адаптації учасників антитерористичної операції» у 2021 році було передбачено 

13228 грн. В поточному році укладено 2 договори 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 01.01.2022р. одному учаснику 

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

«Південь-Курорт-Сервіс» (смт. Сергіївка, Одеської 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 

73,07 тис. грн. 

За звітний період демобілізованим військовослужбовцям строкової 

служби виплачені одноразові матеріальні допомоги на загальну суму 25,96 

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. 

 

Повноваження в галузі зайнятості населення, праці та заробітної плати 

 

Ринок праці 

 

Упродовж  2021 року скористались послугами служби зайнятості  1567 

незайнятих осіб. Рівень безробіття в районі станом на 1 січня 2022 року склав  

1,86 відс. до працездатного населення, що на 0,91 відс. менше в порівнянні з 

2021 роком.  

Станом на 01 січня 2022 року в районній філії перебувало на обліку  337 

безробітних громадян, що менше в порівнянні з відповідним періодом 

минулого 2021 року на 162 особи.  

За звітний період працевлаштовані 813 незайнятих осіб, в тому числі 667 

безробітних осіб працевлаштовані на новостворені робочі місця, 17 осіб 

працевлаштовані з компенсацією роботодавцю витрат в розмірі єдиного 



соціального внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок 

безробіття; працевлаштовані до набуття статусу безробітного 129 осіб. 

У 2021 році надано безкоштовні профорієнтаційні 5573 послуги 2350 

особам, а саме: 976 профінформаційних та 1803 профконсультаційних послуг, 

143 послуги щодо профвідбору на замовлення роботодавців. 

Професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 

проходили 310 осіб з числа зареєстрованих безробітних громадян. Рівень 

працевлаштування після закінчення професійного навчання становить 100 

відс. 

У звітному періоді було зареєстровано 675 вакансій, з них 

укомплектовано за направленням служби зайнятості – 661.  

 Впродовж 2021 року кількість претендентів на одну вакансію в 

середньому 11 осіб, кількість роботодавців, які мали вакансії всього – 211.  
 

 

За 11 міс. 

2021року 

За 12 міс. 

2021року 

Всього 

зареєстровано 

громадян на 

кінець року 

ДИНАМІКА 
   

Звернулось всього громадян 16 16 45 

Визнано безробітними 68 69 337 

Рівень безробіття в районі у відс. 1,58% 1,86% 1,86% 

З числа зареєстрованих 

працевлаштовані 

89 43 813 

Направлено на громадські та інші 

тимчасові роботи 

0 0 0 

Направлено на навчання 12 21 310 

 

Заробітна плата 

 

З метою попередження виникнення заборгованості із заробітної плати на 

підприємствах району здійснюється постійний моніторинг стану виплати 

заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах району, за 

результатами якого щотижнево подається оперативна інформація 

департаменту соціальної політики облдержадміністрації. Станом на 01 січня 

2022 року за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській 

області заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно 

активних підприємств району відсутня. 

Ведеться контроль щодо забезпечення рішень Уряду, спрямованих на 

здійснення додаткової оплати праці медичних працівників, задіяних у 

лікуванні хворих на COVID-19. За 2021 рік доплати медичним працівникам, 

безпосередньо зайнятим у ліквідації епідемії та здійсненні заходів з 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та лікуванням пацієнтів із випадками 



гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-

CoV-2 виплачені в повному обсязі. 

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. 

Впродовж 2021 року організовано проведення 1 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 метою здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо переваг 

легальної зайнятості та своєчасного оформлення трудових відносин між 

суб'єктами господарювання та найманими працівниками протягом року 

проведено 12 заходів для 96 осіб з питань легалізації найманої праці та надано 

61 індивідуальну консультацію в телефонному режимі. 

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 заявника на 

альтернативну (невійськову) службу, а також підготовлено необхідну 

документацію (протокол, розпорядження, направлення) для її проходження. 

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 34 колективних договорів, поданих на 

реєстрацію. 

В районі 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 2021 року нещасних випадків на виробництві не 

зафіксовано. 

Впродовж 11 місяців 2021 року перевірено 654 пенсійних справ (285 

новопризначених та 369 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) - 226, правильність виплати допомоги на поховання 275 особам 

та виплати недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера - 33 особам. В 

ході проведення перевірок порушень пенсійного законодавства не виявлено. 

 



Повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і 

свобод громадян 

 

       Забезпечення законності, правопорядку 

 

На виконання плану основних організаційних заходів Верховинського  

районного відділення  поліції головного управління Національної поліції в 

Івано-Франківській області на 2021 рік упродовж року забезпечено проведення 

комплексу організаційно-практичних заходів, спрямованих на зміцнення 

правопорядку на території району, удосконалення захисту прав і свобод 

громадян. 

17 березня 2021 року у Білоберізькій громаді в рамках проєкту 

«Поліцейський офіцер громади» та з метою забезпечення публічної безпеки й 

порядку відкрито сучасну Поліцейську станцію, вручено службовий 

автомобіль Renault Duster. 

 

Звернення громадян та архівна справа 

 
Райдержадміністрацією упродовж 2021 року забезпечено всебічний 

контроль за розглядом звернень громадян, вирішення порушених у них 

проблем, задоволення законних прав та інтересів громадян. 

Упродовж року керівництвом райдержадміністрації проведено особисті 

прийоми громадян, функціонувала «гаряча» телефонна лінія, забезпечено 

роботу постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян. 

 Особлива увага приділялася зверненням осіб з інвалідністю та ветеранів 

Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій в АТО, багатодітним 

одиноким матерям та громадянам, що потребують соціального захисту та 

підтримки. Від пільгової категорії населення отримано 44 звернення. 

Впродовж 2021 року до районної державної адміністрації надійшло 174 

звернення, з них – 95 письмових, 79 усних. 

За 2021 рік звернулося 42 громадяни на адресу обласної державної 

адміністрації. 

Станом на 31 грудня 2021 року архівний відділ райдержадміністрації 

зберігає 53 фонди, документів Національного архівного фонду, що становить 

12458 од. зб. та 35 фондів, документів з кадрових питань (особового складу), 

що становить 7906 од. зб. 

Упродовж 2021 року архівним відділом райдержадміністрації виконано 

502 запити соціально-правового характеру, з них 76 запитів виконано на 

платній основі (запити, що стосуються майнових прав громадян). За платні 

послуги придбано комп’ютер, канцтовари та використано в господарських 

цілях. 

Архівним відділом райдержадміністрації впродовж 2021 року прийнято 

на державне зберігання 857 одиниць зберігання управлінської документації, 

таких установ: Ільцівської, Замагірської, Красницької, Голівської, 

Кривопільської, Довгопільської, Буковецької, Голошинської, Красноїлівської, 

Верхньоясенівської, Перехресненської, Зеленської сільських рад; відділу 



освіти Верховинської райдержадміністрації; відділу культури, молоді та 

спорту Верховинської райдержадміністрації; Верховинської районної ради; 

Верховинської селищної територіальної виборчої комісії; Білоберізької 

сільської територіальної виборчої комісії; Зеленської сільської територіальної 

виборчої комісії. 

Проведено 5 засідань експертної комісії архівного відділу 

райдержадміністрації. 

 

Адміністративні послуги та державна реєстрація 

Впродовж 2021 року в районі розпочали роботу 2 (два ) центри надання 

адміністративних послуг, а саме 01.03.2021 року розпочав роботу Центр 

надання адміністративних послуг Верховинської селищної ради та 10.11.2021 

року відкрито «Дія центр» Білоберізької сільської ради. Станом на 01.01.2022 

року Центром надання адміністративних послуг Верховинської селищної ради 

надано 2334 адміністративні послуги, а «Дія центром» Білоберізької сільської 

ради надано 616 адміністративних послуг. 

Поряд з цим функції з питань державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та державної реєстрації об’єктів нерухомого майна 

на даний час залишаються за райдержадміністрацією. 

Впродовж 2021 року державним реєстратором зареєстровано 203 

юридичних осіб та  фізичних осіб-підприємців, припинило діяльність 64 

юридичні особи та фізичні-особи підприємці. Проведено державну реєстрацію 

змін до 347  відомостей про юридичних та фізичних осіб підприємців. 

Розглянуто 110 заяв, щодо державної речового права власності та змін  

про право власності. 

 

Суспільно-політична ситуація 

 

Задля стабільної суспільно-політичної ситуації в районі 

райдержадміністрація тісно співпрацює з районною, сільськими, селищною 

радами, депутатами всіх рівнів, політичними партіями та громадськими 

організаціями, волонтерами, керівниками установ, підприємств і 

агроформувань у вирішенні конкретних справ. 

Представники громадських організацій, волонтери надають свої 

пропозиції щодо вирішення проблемних питань, здійснюють громадський 

контроль за діяльністю органів виконавчої влади, беруть активну участь у 

сходах громадян, зустрічах з керівництвом району, заходах з відзначення та 

вшанування пам’ятних дат. 

Діяльність райдержадміністрації спрямована на реалізацію в районі єдиної 

державної політики щодо міжетнічних відносин, забезпечення прав і свобод 

національних меншин, всебічного розвитку їх потреб та інтересів в 

інформаційній, культурно-просвітницькій і мовній сферах, надання їм реальної 

можливості для самовираження і самоорганізації. 

Інституційна мережа релігійних організацій на території Верховинського 

району відповідає релігійним потребам віруючих. Розподіл релігійних 

організацій за віросповідними напрямками свідчить про діяльність у 



Верховинському районі виключно представників християнських деномінацій. 

Християнство представлене: православними, католицькими та 

протестантськими релігійними організаціями. 

6 серпня 2021 року відбулося загально-єпархіальне паломництво до місця 

з’явлення Пресвятої Богородиці біля Довбушевої Криниці, в урочищі Ґаджина, 

села Бистрець. 

30 серпня 2021 року в селі Замагора, Верховинського благочиння, 

відбулося чергове засідання Просвітницької платформи «Істина». 

Священнослужителі спільно з представниками влади, громадськості 

дискутували на тему «Наука і релігія: проблеми і перспективи». 

Райдержадміністрацією створено відповідні умови для відкритості 

місцевої влади перед громадськістю, забезпечується вирішення питань 

формування сприятливого середовища для діяльності громадських та 

релігійних організацій, забезпечення їхнього інституційного розвитку. 

 

Інформаційна діяльність 

 

Упродовж 2021 року райдержадміністрація здійснювала заходи щодо 

забезпечення максимальної публічності та відкритості діяльності районної 

влади. 

Інформаційна політика райдержадміністрації направлена на задоволення 

потреб жителів району, на висвітлення інформації про діяльність органів 

державної влади, якнайширшого висвітлення заходів, що проводяться 

структурними підрозділами районної державної адміністрації та 

територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади. 

Здійснювалося інформаційне супроводження  офіційного вебсайту 

районної державної адміністрації, своєчасно оновлювалися всі його рубрики.  

З метою найбільш повного, якісного інформування населення про свою 

діяльність, районною державною адміністрацією здійснюється висвітлення 

основних подій та заходів, які проводяться в районі, на сторінках офіційного 

вебсайту райдержадміністрації  та сторінці в соціальній мережі Facebook.  

Район охоплений інформаційним простором, частину якого заповнює 

Верховинське комунальне радіо «Гуцульська столиця» Верховинської 

селищної ради, газета «Верховинські вісті» (приватного підприємства 

«Редакція газети «Верховинські вісті»). 

В ефірі радіо регулярно транслюються виступи голови, першого 

заступника голови райдержадміністрації, повідомлення про діяльність 

місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування.   

Забезпечено виготовлення та розміщення соціальної реклами на об’єктах 

зовнішньої реклами району. Завдяки прозорій та відкритій роботі 

райдержадміністрації у 2021 році налагоджено плідну та злагоджену 

співпрацю громад і влади у всіх сферах господарства.  

 

Цивільний захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

 

     До повноважень районної державної адміністрації відноситься  

забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного  захисту 



населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуація та 

реагування на них, ліквідації їх наслідків, сталого функціонування   

Верховинської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту Івано-Франківської області. 

Відповідно до розпорядження райдержадміністрації від 03.02.2021 року 

№13 «Про основні заходи цивільного захисту району на 2021 рік» з метою 

зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, покращення 

готовності до дій за призначенням сил і засобів цивільного захисту району, 

проведено ряд організаційних та практичних заходів.  

Для ефективної реалізації державної політики у сфері захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, з 

метою своєчасного прийняття рішень керівництвом району та вжиття 

превентивних заходів щодо поліпшення стану техногенно-екологічної безпеки 

протягом 2021 року, підготовлено і проведено 14 засідань районної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при 

Верховинській райдержадміністрації, на яких розглянуто 43 питання і 

прийняті відповідні рішення. Значний обсяг роботи довелося виконувати в 

умовах інфекційної хвороби COVID-19. 

Впродовж  2021  року  забезпечено  роботу  районної  системи 

оповіщення. Проводились  перевірки  системи оповіщення  по  апаратурі  П-

160,  програмно-апаратний  комплекс  «Атрис»  та  через  мережу мобільного 

зв’язку.   

На  території  району  обліковується  18  споруд  цивільного захисту.  В  

2021  році  вжито  ряд  заходів  щодо  приведення  цих  споруд  в надійний 

стан для використання за призначенням.   

28 вересня 2021 року працівниками навчально-консультаційного пункту 

у м. Коломиї було проведено функціональне навчання з особами 

відповідальними за роботу консультаційних пунктів з питань ЦЗ при органах 

місцевого самоврядування Верховинського району та спеціальну підготовку 

осіб, які залучаються підприємствами, установами, організаціями до 

проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного 

захисту, пожежної та техногенної безпеки . 

15 листопада 2021 року у селищі Верховина з метою відпрацювання 

оперативного реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з несприятливими 

погодними умовами, районною державною адміністрацією організовано та 

проведено командно-штабні навчання з питань забезпечення безперебійного 

руху автотранспорту на автодорогах під час екстремальних погодних умов 

зимового періоду 2021-2022 років.  

У навчаннях взяли участь представники Державної пожежно-рятувальної 

частини №12 смт. Верховина ГУ ДСНС, філії «Верховинська ДЕД» ДП «Івано-

Франківський облавтодор», Верховинського комбінату комунальних 

підприємств, КНП «Верховинський центр первинної медико-санітарної 

допомоги», Верховинського районного відділення поліції ГУ НП в Івано-

Франківській області з якими відпрацювали питання розчистки автодоріг, 

надання допомоги потерпілим від аварійних ситуацій та медичної допомоги, 

охорони громадського порядку і регулювання руху. 

 



Повноваження в галузі зовнішньоекономічної діяльності, 

міжрегіонального та транскордонного співробітництва 

 

У Верховинському районі діє безстрокова партнерська угода про 

міжрегіональне та транскордонне співробітництво з метою виконання спільних 

дій, спрямованих на поглиблення добросусідських відносин та вирішення 

спільних проблем між територіальними громадами Верховинського району та 

Марамуреського повіту Румунії.  Угоду укладено 11 грудня 2018 року про 

партнерство та співпрацю між Красницькою сільською радою с.Красник, 

Верховинського району, Івано-Франківської області (Україна), примарією 

с.Вишня Рівня, Марамороського повіту (Румунія) та  Марамороською філією 

Союзу Українців Румунії (Румунія).  

У 2021 році налагоджено співпрацю з органами місцевого самоврядування 

інших регіонів України, зокрема: 21.05. у рамках партнерського 

співробітництва з питань туризму з Одещиною; 02.07. підписано Угоду між 

трьома регіонами України про міжрегіональну партнерську співпрацю в 

рамках започаткованого проекту «Наша дружба єднає Україну: Схід і Захід 

разом назавжди» (Верховинський район Івано-Франківської області, 

Тиврівський район Вінницької області та Путивльська громада Сумщини); 

14.10.2021 року відбулася зустріч із керівництвом і депутатським корпусом 

Свалявського району Закарпатської області щодо історично-культурного 

розвитку, туризму, збереження традицій та побуту на Гуцульщині. 

16 жовтня 2021 року на території Зеленської сільської ради проведено 

«Дні добросусідства» щодо спільної реалізації проєкту прикордонно- 

пропускного пункту між Україною та Румунією, створення туристично-

привабливого автомобільного маршруту через високогірний перевал Копілаш. 

 

Повноваження в галузі оборонної роботи 

 

Упродовж 2021 року районною державною адміністрацією спільно з 

районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, 

керівниками підприємств, установ та організацій району, селищним та 

сільськими головами проведено комплекс заходів спрямованих на виконання 

мобілізаційних та оборонних заходів, визначених для району, а також заходів 

із соціального захисту учасників бойових дій та учасників АТО/ООС, членів їх 

сімей та сімей загиблих учасників антитерористичної операції. 

З метою забезпечення проведення в районі призовної кампанії впродовж 

весняного та осіннього призову у 2021 році районною державною 

адміністрацією прийнято відповідні розпорядження.  

Відповідно до цих розпоряджень було затверджено основний та 

резервний склад районної призовної комісії, розроблено та затверджено 

графіки  проведення  призову громадян на строкову військову службу та 

роботи військово-лікарської комісії з медичного обстеження на ступінь 

придатності призовної молоді до служби в Збройних Силах України. 

 Впродовж призовних кампаній навесні та восени 2021 року з району 

відправлено на строкову військову службу в Збройні Сили України та інші 

військові формування 41 особу, планове завдання виконано на 100%. 



Проводились заходи з розшуку призовників, які неодноразово ухиляються 

від явки на призовну комісію. 

Під час відправок призовників на обласний збірний пункт  організовано  

чергування лікарів КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня 

Верховинської селищної ради» та працівників Верховинського ВП ГУНП в 

Івано-Франківській області з метою недопущення порушень громадського 

порядку. 

Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 02.03.2021 

року №27 «Про організацію відбору кандидатів на військову службу за 

контрактом у 2021 році» на території Верховинського району спільно з 

Верховинським РТЦК та СП проведено ряд заходів щодо відбору кандидатів 

на військову службу за контрактом, зокрема: дане питання розглядали на  

нарадах при голові районної державної адміністрації, проведено широку 

інформаційну та роз’яснювальну роботу серед жителів району віком від 18 до 

40 років, організовано роботу щодо розміщення інформаційного матеріалу 

щодо умов проходження військової служби за контрактом та з питань 

розвитку ЗСУ, організовано проведення заходів військово-патріотичного 

виховання учнівської та студентської молоді з метою створення позитивного 

іміджу військової служби в ЗСУ та інших військових формуваннях, 

організовано роботу позаштатної військово-лікарської комісії для проведення 

медичного огляду кандидатів для проходження військової служби, тощо. 

За результатами цієї роботи впродовж 2021 року з району відібрано для 

проходження військової служби за контрактом та призначено на посади 44 

особи. 

Згідно розпорядження голови райдержадміністрації від 15.09.2020 року 

№251 «Про підготовку допризовників і призовників до військової служби в 

навчальних закладах Верховинського району в 2020-2021 навчальному році» 

погоджено план основних заходів з організації і проведення з молоддю 

допризовної підготовки у 2020-2021 навчальному році, передбачено ряд 

заходів щодо допризовної підготовки молоді, підготовки юнаків до вступу у 

ВНЗ і призову на строкову військову службу та прийняття на військову 

службу за контрактом, фізичної підготовки тощо. 

Забезпечено контроль за станом викладання предмету «Захист Вітчизни» 

у навчальних закладах, активізовано роботу по військовій профорієнтації з 

метою підготовки та відбору кандидатів на військову службу за контрактом. 

В своїй повсякденній діяльності райдержадміністрація приділяє належну 

увагу наданню шефської допомоги військовим частинам, в тому числі 

дислокованим у районі, взаємодії та координації цієї роботи органів державної 

влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації, 

навчальних закладів району. 

Упродовж минулого року забезпечено надання шефської допомоги 

військовим частинам, які виконують завдання в зоні ООС, Верховинському 

РТЦК та СП, а також відділу Державної прикордонної служби «Шибене». 

Шефську допомогу надано продовольством, паливно-мастильними 

матеріалами, матеріально-технічними засобами, фінансовими ресурсами на 

загальну суму 803 тис. грн.   

 



Робота районної державної адміністрації проводиться відкрито та гласно. З 

метою найбільш повного, якісного інформування населення про свою 

діяльність, районною державною адміністрацією здійснюється висвітлення 

основних подій та заходів на офіційному вебсайті райдержадміністрації, 

соціальних мережах та на сторінках районної газети «Верховинські вісті».  

 

 

 

Голова районної  

державної адміністрації                                                        Василь БРОВЧУК 
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У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(чотирнадцята  сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від  _____________  2022 року 

селище Верховина 

 

Про виконання районного 

бюджету за 2021 рік 

 

Районний бюджет за 2021 рік   по доходах виконано на 100,3 відсотка  

(при уточненому   плані – 3836,4 тис. грн., фактично надійшло до районного 

бюджету – 3850,6 тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 100,5 

відсотка  (при  уточненому   плані – 2826,1 тис. грн., фактично надійшло – 

2840,4 тис. грн.) та спеціальний фонд – на 99,9 відсотка (при уточненому  

плані – 1010,3 тис. грн., фактично надійшло – 1010,1 тис. грн.). 

Власних надходжень до загального фонду районного бюджету в 

звітному періоді надійшло в сумі 415,0 тис. грн., що складає 369,8 відсотка  до 

затвердженого плану (затверджений план – 112,2 тис. грн.) та 103,6 відсотка до 

уточненого плану ( уточнений план – 400,7 тис. грн.).  

Районний бюджет  за звітний період по видатках  виконано  на  99,9 

відсотка (при уточненому  плані – 5453,0 тис. грн.,  використано –  5446,8 тис. 

грн.), з яких загальний фонд бюджету – 99,9 відсотка  (при  уточненому плані 

– 4390,8 тис. грн., фактично використано – 4384,7 тис. грн.) та  спеціальний 

фонд  - на 99,9 відсотка (при уточненому  плані –  1062,2 тис. грн., фактично 

використано –  1062,1 тис.  грн.). 

В сумі асигнувань загального фонду видатки на державне управління 

складають 42,2 відсотка від обсягу бюджету, або 1851,6 тис. грн., житлово- 

комунальне господарство 43,2 відсотка, або 1895,4 тис. грн.. 

У ході виконання бюджету району першочергова увага приділялась 

фінансуванню захищених статей бюджету, зокрема, на виплату заробітної 

плату працівникам апарату районної ради. 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виходячи з вищенаведеного, районна рада        

 

вирішила: 

 



 

1. Довідку     фінансового     управління     райдержадміністрації  про 

підсумки виконання районного бюджету  за 2021 рік  взяти до уваги 

(додається). 

2. Затвердити: 

           - Звіт про виконання районного бюджету  за  2021 рік ( додаток 1) .     
                                                                                 

      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 виконання районного бюджету 

за 2021 рік 

 

Районний бюджет за 2021 рік по доходах виконано на 100,3 відсотки 

(при уточненому  плані – 3836,4 тис. грн., фактично надійшло до районного 



бюджету – 3850,6 тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 100,5 

відсотка  (при  уточненому плані – 2826,1 тис. грн., фактично надійшло – 

2840,4 тис. грн.) та спеціальний фонд – на 99,9 відсотка (при уточненому плані 

– 1010,3 тис. грн., фактично надійшло – 1010,1 тис. грн.). 

Власних надходжень до загального фонду районного бюджету в 

звітному періоді надійшло в сумі 415,0 тис. грн., що складає 369,8 відсотка  до 

затвердженого плану (затверджений план – 112,2 тис. грн.) та 103,6 відсотка до 

уточненого плану ( уточнений план – 400,7 тис. грн.).  

Районний бюджет  за звітний період по видатках  виконано  на  99,9 

відсотка (при уточненому  плані – 5453,0 тис. грн.,  використано –  5446,8 тис. 

грн.), з яких загальний фонд бюджету – 99,9 відсотка  (при  уточненому плані 

– 4390,8 тис. грн., фактично використано – 4384,7 тис. грн.) та  спеціальний 

фонд  - на 99,9 відсотка (при уточненому  плані –  1062,2 тис. грн., фактично 

використано –  1062,1 тис.  грн.). 

В сумі асигнувань загального фонду видатки на державне управління 

складають 42,2 відсотка від обсягу бюджету, або 1851,6 тис. грн., житлово- 

комунальне господарство 43,2 відсотка, або 1895,4 тис. грн.. 

У ході виконання бюджету району першочергова увага приділялась 

фінансуванню захищених статей бюджету, зокрема, на виплату заробітної 

плату працівникам апарату районної ради.. 

 Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної 

сфери  станом на 1 січня 2022 року відсутня. 

         На виконання пункту 2 розпорядження обласної державної адміністрації 

від 24.02.2021 року № 53 «Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів 

області, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів і 

посилення фінансово - бюджетної дисципліни  на 2021 рік», прийнято 

розпорядження районної державної адміністрації від 24.03.2021 року № 54 

«Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів району, ефективного та 

раціонального використання бюджетних коштів і посилення фінансово - 

бюджетної дисципліни  на 2021 рік» 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 рік 

склала 166,5 тис. грн., або виконання заходів становить 118,2 відсотка. 

        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  

фінансового  управління       Всеволод ВАТАМАНЮК 

  



Додаток 1 

до рішення районної ради 

від   _________ 2022 року 

Звіт 

про виконання районного бюджету                                                                                                           

за 2021 рік                                                                                   

                                                                                                                                            (тис. грн.) 

 

 

Код  платежу 

                 

                                  Найменування доходів 

Затверджено 

на  2021 рік з 

урахуванням 

змін 

 Виконано за   

2021 рік 

 Дохідна частина районного бюджету   

 Загальний фонд   

11020200 Податок на прибуток підприємств і 

організацій, що належать до комунальної 

власності 

17,0 13,8 

21010000 Частина чистого прибутку, що вилучається до 

бюджету 

9,7  9,0 

22010000 

 

Плата за надання адмінпослуг 19,4 33,9 

22080000 Плата за оренду цілісних майнових 

комплексів та іншого майна, що знаходиться 

у комунальній власності 

112,4 115,9 

21080500 Інші надходження 242,2 242,4 

 Разом  власних доходів 400,7 415,0 

41053900  Інші субвенції з місцевого бюджету  2425,4 2425,4 

 Разом загального фонду  2826,1 2840,4 

 Спеціальний фонд   

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 1010,3 1010,2 

 Разом доходів загального і спеціального 

фондів  

3836,4 3850,6 

 Видаткова частина районного бюджету    

 Загальний фонд   

0100 Державне управління 1855,5 1851,6 

6000 Житлово-комунальне господарство 1895,4 1895,4 

8000 Інша діяльність 2,2  

9000 Міжбюджетні трансферти 443,0         443,0             

 Всього видатків загального фонду 4390,8 4384,7 

 Спеціальний  фонд   

7000 Економічна діяльність 1010,3 1010,2 

8000 Інша діяльність 51,9 51,9 

 Разом спеціального фонду 1062,2 1062,1 

 Разом видатків  по загальному і 

спеціальному фондах 

5453,0 5446,8 

Начальник   фінансового  управління         Всеволод ВАТАМАНЮК  



                                                                  Проєкт                                                        
  

 

 

УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

Чотирнадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

від ____________ 2022 року 

селище Верховина 
 

Про затвердження переліку об’єктів  
комунального майна району, які  
підлягають приватизації в 2022 році 
 
 

Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши лист фінансового управління 

районної державної адміністрації № 12/02-24/03 від 04.02.2022 року, 

враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціально-

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

сільського і дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку малого 

та середнього бізнесу районна рада  

 

вирішила: 

 

1.Затвердити перелік об’єктів комунального майна району, які 

підлягають приватизації в 2022 році згідно з додатком.  

2. Приватизацію цього об’єкту здійснити шляхом продажу у 

відповідності з чинним законодавством.  

3. 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 та середнього бізнесу 

(В.Бровчук).  

 

 

Голова районної ради             Юрій ФІЛИПЧУК  

  

 



Додаток  

до рішення районної ради 

від __________ 2022 року 

 

 

 

Перелік 

об’єктів комунального майна району, які  

підлягають приватизації в 2022 році  

 

 

1. Будівля Красницького лісництва Верховинського районного лісгоспу 

(незавершене будівництво).  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

апарату районної ради      Світлана ІЛІЙЧУК 

 

 

  



                                                                   Проєкт                                                        
  

 

 

УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

Чотирнадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

від ___________ 2022 року 

селище Верховина 
 

Про надання дозволу Верховинському 

комбінату комунальних підприємств на 

укладення договору оренди 

 

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та 

комунального майна», враховуючи лист комбінату комунальних підприємств 

від 02 лютого 2022 року № 02/02, враховуючи рекомендації постійної комісії 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства, комунальної власності, розвитку малого і середнього бізнесу, 

районна рада 

вирішила: 
1. Дозволити Верховинському комбінату комунальних підприємств 

надати в оренду ПрАТ «Київстар» для розміщення базової станції частину 

цегляної труби площею 10 кв.м.  та частину бетонної площадки площею        

16 кв.м. на території котельні ДКП «Тепловик» за адресою: Івано-Франківська 

область, селище Верховина, вул. Грушевського, терміном на 3 роки. 

2. Верховинському комбінату комунальних підприємств встановити 

розмір орендної плати за оренду майна, що належить до спільної власності 

територіальних громад району відповідно до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна» і Методики розрахунку орендної плати за 

комунальне майно спільної власності територіальних громад Верховинського 

району, затвердженої рішенням районної ради від 26 січня 2021 року. 

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                                           
  

 

 

УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

Чотирнадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від _____________ 2022 року 

селище Верховина 

 

Про внесення змін до рішення 

районної ради від 26 січня 2021 року  

«Про оренду майна спільної власності 

територіальних громад  

Верховинського району» 

 

Згідно із статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись Законами України «Про оренду державного та 

комунального майна»,  «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання оренди державного та комунального майна» від 03 червня 2020 року 

№ 483, враховуючи пропозиції 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. Внести зміни до рішення районної ради від 26 січня 2021 року «Про 

оренду майна спільної власності територіальних громад Верховинського 

району», а саме: 

Пункт 10 Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно 

спільної власності територіальних громад Верховинського району (Додаток 1)  

доповнити: Зеленська сільська рада.  

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу 

(В.Бровчук). 

 

 

Голова районної ради       Юрій ФІЛИПЧУК 

 

 



                                                                  Проєкт                                                        
  

 

 

УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

Чотирнадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

від ____________ 2022 року 

селище Верховина 

Про намір передачі в оренду 

Зеленській сільській раді майна 

спільної власності територіальних 

громад Верховинського району   
Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», 

постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483 «Деякі 

питання оренди державного та комунального майна» розглянувши лист 

Зеленської сільської ради № 31/02-17 від 01.02.2022 року, враховуючи 

рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного 

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

дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку малого та 

середнього бізнесу,  районна рада  

вирішила : 
1. Включити легковий автомобіль марки AUDI-80, 1993 року випуску, 

державний реєстраційний номер 77712ІВ до Переліку другого типу.  

2. Дозволити передати в оренду Зеленській сільській раді легковий автомобіль 

марки AUDI-80, 1993 року випуску, державний реєстраційний номер 77712 ІВ, 

згідно з додатком. 

3. Встановити розмір орендної плати за оренду майна, що належить до спільної 

власності територіальних громад району відповідно до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна» і Методики розрахунку орендної плати за 

комунальне майно спільної власності територіальних громад Верховинського 

району, затвердженої рішенням районної ради  від 26.01.2021 року. 

4. Доручити голові районної ради Філипчуку Ю.Ю. укласти договір оренди 

майна спільної власності територіальних громад із Зеленською сільською радою 

у відповідності до чинного законодавства. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу 

(В.Бровчук). 

 

Голова районної ради          Юрій ФІЛИПЧУК 

 



Додаток 

до рішення районної ради  

від _________ 2022 року 

 

Перелік майна що передається в оренду  
 

№ 

п/п 

Назва Номер кузова Державний 

реєстраційний 

номер 

Балансова 

вартість 

Термін 

оренди 

1 AUDI-

80 

2.0 E 

WAUZZZ8CZPA204517 77712 ІВ 36404,00 4 роки 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

апарату районної ради                                                     Світлана ІЛІЙЧУК 

 


