
 ДОДАТКОВІ  МАТЕРІАЛИ 

 

Порядок денний 

чотирнадцятої  сесії районної ради 

восьмого демократичного скликання 
 

від 16 лютого  2022 року            поч. об 11.00 год. 

 

 

1. Про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та 

результати діяльності Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури 

упродовж 2021 року. 

 

2. Про дозвіл Верховинському районному лісгоспу на укладення договору оренди. 

 

3. Про районну програму «Фонд районної ради на виконання депутатських 

повноважень» на 2022-2025 роки. 

 

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

 

 

  



                                                                    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 стан законності, боротьби зі злочинністю, 

охорони громадського порядку та результати 

діяльності Верховинського відділу Косівської 

окружної прокуратури упродовж 2021 року 

 

Відповідно до пункту 36 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 6 Закону України «Про прокуратуру» 

та заслухавши інформацію від 08.02.2022 року № 54-57-114 вих-22 

керівника Косівської окружної прокуратури про стан законності, 

боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати 

діяльності Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури 

упродовж 2021 року, враховуючи рекомендації постійної комісії районної 

ради з питань децентралізації влади, адміністративно-територіальної 

реформи, органів місцевого самоврядування, мандатна, депутатської 

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

правопорядку,  районна рада  

вирішила: 

1. Інформацію керівника Косівської окружної прокуратури Дмитра 

Медведчука про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності Верховинського відділу 

Косівської окружної прокуратури упродовж 2021 року взяти до уваги 

(додається).  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань децентралізації влади, 

адміністративнотериторіальної реформи, органів місцевого 

самоврядування, мандатна, депутатської діяльності, етики, регламенту, 

захисту прав людини, законності та правопорядку (Н.Кіндратяк).  

 

 

Голова районної ради      Юрій ФІЛИПЧУК 

  

 



Додаток до рішення районної ради 

    від _________2022 р. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

(відповідно до ст.6 Закону України «Про прокуратуру») 
 

На підставі статті 6 Закону України «Про прокуратуру», інформую про 

результати діяльності (надання узагальнених статистичних та 

аналітичних даних) на території Верховинського району упродовж 2021 

року. 

Згідно Закону України «Про прокуратуру», Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів 

із реформи органів прокуратури», з 15 березня 2021 року утворено 

Косівську окружну прокуратуру. 

Відповідно ДО чинних нормативних актів територіальна юрисдикція 

Косівської окружної прокуратури поширюється на Косівський та 

Верховинський райони. Відповідно, в структурі окружної прокуратури 

утворено Верховинський відділ Косівської окружної прокуратури. 

Реалізуючи надані Законом повноваження, органи прокуратури 

спрямовували свою діяльність на забезпечення захисту основоположних 

прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави. 

Так, в умовах^ реформування відомства проведено роботу стосовно 

забезпечення повноцінного функціонування окружної прокуратури, 

оптимізації чисельності прокурорів. Завершено процедуру заміщення 

вакантних посад прокурорів окружної прокуратури на конкурсних 

засадах. 

Протягом 2021 року Косівською окружною прокуратурою спільно 

з правоохоронними органами, органами влади та місцевого 

самоврядування основну увагу зосереджено на зміцненні законності та 
правопорядку в регіоні, недопущенні правопорушень проти основ 

національної безпеки, посиленні протидії корупції, забезпечення 

принципу невідворотності покарання, захисті прав громадян та інтересів 

держави від неправомірних посягань. 
Робота щодо взаємодії органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування з правоохоронними органами у сфері профілактики 
правопорушень повинна відповідати вимогам Закону та тим викликам 
сьогодення щодо зміцнення законності та правопорядку в регіоні 
зокрема, та, в цілому по державі. 

Проведеним вивченням стану протидії злочинності та корупції, 
профілактики кримінальних правопорушень та їх розкриття, захисту 
громадян від злочинних посягань, додержання конституційних прав 
громадян при - проведенні досудового розслідування, встановлено, що 
вжиті правоохоронними органами заходи сприяли стабілізації 
криміногенної ситуації в регіоні, впровадженню нових форм та методів 
протидії злочинності, більш ефективному забезпеченню прав потерпілих 
та підозрюваних у кримінальному провадженні. 

Так, на території Верховинського району упродовж 2021 року в 
Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 256 
кримінальних правопорушень, що на 3,6% більше, ніж за минулий рік 
(247). 

Рівень кримінальних правопорушень на 10 тисяч населення (46,4) є 



нижчим від загальнообласного (51,7). 
Питома вага облікованих тяжких та особливо тяжких кримінальних 

правопорушень нижча від загальнообласної — 24,1% та 1,4% (по області 
— відповідно 31,8% та 2,7%). 

Не вчинено жодного злочину проти волі, честі та гідності; проти 
статевої свободи та статевої недоторканості особи. 

Кількість кримінальних правопорушень, скоєних проти власності, 

зменшилася (25 проти 34 або -26,5%). Зареєстровано 17 фактів учинення 
крадіжок (у 2020 році - 24 або -29,2%), 1 грабіж (проти 3), жодного 

розбою та вимагання. 
На рівні минулорічного показника залишилось число 

правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту (8), 2 з 
них спричинили смерть потерпілих. 

Збільшилась кількість злочинів у сфері господарської діяльності (4 
проти З, на 33,3%) та проти довкілля (13 проти 6 або у 2,2 р.) 

Менше правопорушень вчинено у стані алкогольного сп’яніння (2 
проти 8, -75/о). Не обліковано жодного правопорушення, скоєного 
групою осіб. 

У порівнянні з 2020 роком збільшилася кількість особливо тяжких 
(з 0 до 2), тяжких (із 29 до 34) і нетяжких злочинів (із 27 до 37). 

На 34,9% зросло число злочинів проти життя та здоров’я особи (з 
43 до 58), їх питома вага - 41,1% (по області -15,9%). Обліковано по 1 
умисному вбивству та умисному тяжкому тілесному ушкодженню (проти 
0 в минулому році). 

Знизилася ефективність діяльності щодо виявлення правопорушень 

у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

або прекурсорів  (5 проти 7, -28,6%), а також у сфері надання публічних 

послуг (7 проти 17 - 41,7%). 

Зросла кількість злочинів, скоєних особами, які раніше їх учиняли 

(6 проти 2, у 3 р.) та іноземними громадянами (1 проти 0). 

Середнє навантаження на процесуального керівника становить 42 

кримінальних проваджень. 

До суду надіслано 97 (в 2020 році - 101) кримінальних проваджень 

із обвинувальним актом, у тому числі 4 з угодою про визнання 

винуватості (в 2020 році - 4), з угодою про примирення 5 (в 2020 році - 

9). 

В сфері корупції до суду Верховинським РВП ГУНП в області в 

2021 році скеровано 2 обвинувальні акти, один з яких про злочини у 

сфері земельних відносин та 2 у бюджетній сфері (в 2020 році - 1). 

Зважаючи на специфіку району актуальним напрямком 

залишається розслідування кримінальних проваджень щодо незаконної 

порубки лісу. 

Не може залишитись без уваги необхідність викриття 

кримінальних правопорушень у сфері охорони дитинства, у тому числі 

стосовно захисту житлових та майнових прав дітей, щодо соціального 

забезпечення, освіти, охорони життя і здоров’я, опіки, піклування, 

усиновлення, праці, а також захисту інтересів держави у цій сфері. 

Процесуальними керівниками у кримінальних провадженнях 

надано 139 письмових вказівок слідчим про проведення слідчих 

(розшукових) дій, скасовано 11 незаконних постанов про закриття 

кримінальних проваджень. 

Мають місце непоодинокі випадки порушення розумних строків 



проведення слідчих (розшукових) дій. Виявлено факти необгрунтованої 

тяганини при здійсненні досудового розслідування кримінальних 

проваджень, особливо у сфері злочинів проти власності та безпеки руху 

й експлуатації транспорту. У зв язку з цим, упродовж 2021 року 

Косівською окружною прокуратурою в Головне управління Національної 

поліції в області скеровано 4 листи щодо проведень службових 

розслідувань та притягнення винних осіб до дисциплінарної 

відповідальності. 

Відповідно до вимог статті 131-1 Конституції України, статей 1-3, 

23,24 Закону України «Про прокуратуру» окружною прокуратурою 

забезпечено належну організацію діяльності прокурорів з питань 

представництва інтересів держави в суді. 

Крім того, забезпечено реальне виконання судових рішень за 

позовами прокурора в інтересах держави в сфері захисту дітей на суму 

675 тис. грн 

 

За результатами якісно проведених перевірок у сфері нагляду за 

додержанням законів при застосуванні заходів впливу за адміністративні 

правопорушення (органи поліції) внесено 1 документ реагування, який 

розглянуто та задоволено, до дисциплінарної відповідальності 

притягнуто 6 посадових осіб 

Прокуратурою внесено 10 скарг на незаконні дії та бездіяльність 

органів Державної виконавчої служби під час виконання судових рішень 

за позовами прокурорів, які задоволені. 

 

Упродовж 2021 року Косівською окружною прокуратурою 

відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» 

забезпечено участь у розгляді судами 4 протоколів про адміністративні 

правопорушення, пов’язані з корупцією (у тому числі 2 - складених 

уповноваженими особами НАЗК) стосовно 3 осіб, які судами розглянуті. 

З питань організації нагляду за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших 

заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 

свободи громадян окружною прокуратурою упродовж 2021 року 

розглянуто із вжиттям заходів 12 документів реагування, за ініціативою 

прокуратури до дисциплінарної відповідальності притягнуто 6 посадових 

осіб. 

За результатами якісно проведених перевірок у сфері нагляду за 

додержанням законів при застосуванні заходів впливу за адміністративні 

правопорушення (органи поліції) внесено 1 документ реагування, який 

розглянуто та задоволено, до дисциплінарної відповідальності 

притягнуто 6 посадових осіб. 

Приділялась увага повноті та об’єктивності розгляду звернень 

громадян. Керівництвом та працівниками Косівської окружної 

прокуратури розглянуто 111 звернень. 

З метою інформування громадськості про роботу органів 

прокуратури результати діяльності Косівської окружної прокуратури 

систематично висвітлювались в засобах масової інформації ) 20 виступів  

 

 



Колектив прокуратури продовжує роботу, спрямовану на 

виконання покладених завдань і належну реалізацію наданих 

повноважень щодо забезпечення законності та правопорядку на 

території, якій поширюється територіальна юрисдикція Косівської 

окружної прокуратури. 

 

 
Керівник Косівської окружної   
Прокуратури      Дмитро МЕДВЕДЧУК  

 

 

 

  



 

                                                                                        Проєкт                                                        
  

 

 

УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

Чотирнадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

від ___________ 2022року 

селище Верховина 
 

 

Про дозвіл Верховинському 

районному лісгоспу на 

укладення договору оренди 

 

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного 

та комунального майна», розглянувши лист Верховинського районного 

лісгоспу від 09 лютого 2022 року № 52 та лист Івано-Франківської 

квартирно-експлуатаційної частини району №7/209 від 07 лютого 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 і середнього бізнесу, районна 

рада 

 

вирішила: 

 

1. Включити будівлю Довгопільського лісництва Верховинського 

районного лісгоспу площею 416,2 кв.м. та гаражі площею 122,9кв.м., що 

знаходиться за адресою Івано-Франківська обл.,  Верховинський район, 

село Довгополе, вул. Центральна, 60  до Переліку другого типу.  

 2. Дозволити Верховинському районному лісгоспу надати в оренду 

Івано-Франківській квартирно-експлуатаційній частині району будівлю 

Довгопільського лісництва Верховинського районного лісгоспу, 

площею 416,2 кв.м. та гаражі площею 122,9кв.м., яка знаходиться за 

адресою: Івано-Франківська обл.,  Верховинський район, село 

Довгополе, вул. Центральна, 60,  на земельній ділянці площею 0,1586 га, 

що належить до спільної власності територіальних громад 

Верховинського району, для цільового використання згідно з категорією 

1 для нерухомого майна, терміном на 5років. 

3. Верховинському районному лісгоспу 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. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього 

бізнесу (В.Бровчук). 

 

 

 

Голова районної ради     Юрій ФІЛИПЧУК 

  



                                                                    Проєкт                                                        
  

 

 

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  

районного бюджету на 2022 рік 

 

    Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», рішенням районної ради від 22.12.2021 року «Про 

районний бюджет на 2022 рік», рекомендації постійної комісії районної ради з питань 

податків, бюджету та фінансів від 14.02.2022 року, протокол №16, районна рада  

 

вирішила: 

 

1.У зв’язку з втратою цільового призначення залишку коштів, що склався на початок 

року по спеціальному фонду районного бюджету в сумі 204999,70 гривень, що надійшли як 

повернення наданих кредитів по програмі розвитку малого та середнього підприємництва 

передати до загального фонду районного бюджету  та спрямувати головним розпорядникам 

коштів районного бюджету: 

1.1 Районній раді у сумі 44999,70 гривень, з них: 

   - за КПКВК 0110150 -  КЕКВ 2210-2499 гривень, КЕКВ 2140 - 14000 гривень,  КЕКВ 

2272- 2000 гривень,  КЕКВ 2273 -21500,70 гривень,  КЕКВ 2800 - 5000 гривень. 

1.2. Районній державній адміністрації за КПКВК 0219800 – 160000 гривень на реалізацію 

заходів наступних програм: 

 - програма підвищення ефективності системи державного управління та надання 

адміністративних послуг у Верховинському районі на 2022 рік – 100000 гривень; 

           -  програма підвищення якості організації та управління виконання бюджету району, 

координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету  на 2022 

рік– 50000 гривень; 

- комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту населення та 
території Верховинського району від надзвичайних ситуацій природного і техногенного 
характеру на 2021-2025 роки    – 10,0 тис. грн.. 

  

2. Зменшити бюджетні призначення по загальному фонду районного бюджету в сумі 

86370 гривень   головному  розпоряднику коштів  – районній раді за  КПКВК 0110150  

КЕКВ 2210- 4370 гривень, КЕКВ 2240 – 13000 гривень, КЕКВ 2272 – 4000 гривень , КЕКВ 

2273- 32500 гривень, КЕКВ 2275 – 27500 гривень, КЕКВ 2800 – 5000 гривень, відповідно 

збільшивши за  КПКВК 0110150  КЕКВ 2111- 67370 гривень, КЕКВ 2120 – 19000 гривень.  

 

 



3. Внести наступні  зміни до рішення районної ради  від 22 грудня 2022 року «Про 

районний бюджет на 2022 рік» 

- в  додатку 1 «Субвенція  на забезпечення  окремих видатків районних  рад, спрямованих на 

виконання  їх повноважень» рахувати  за кодом доходів  41030600; 

- пункт 5 доповнити наступним змістом:  «Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти 

згідно з додатком 5 до цього рішення» та «Затвердити бюджетні призначення головним 

розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців 

за бюджетними програмами згідно з додатком 7 до цього рішення». 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію районної ради з 

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

 

 

 

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 районну  програму «Фонд 

районної ради на виконання 

депутатських повноважень»  

на 2022-2025 роки» 

 

 Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні заслухавши та обговоривши районну програму «Фонд районної 

ради на виконання депутатських повноважень» на 2022-2025 роки,  

районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Затвердити районну програму «Фонд районної ради на виконання 

депутатських повноважень» на 2022-2025 роки  (додається). 
 

2. Затвердити Положення про порядок використання коштів районної 

програми «Фонд районної ради на виконання депутатських повноважень» 

на 2022-2025 роки  (додається). 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань податків, бюджету і фінансів 

(О.Петріянчук). 

 

 

Голова районної ради          Юрій ФІЛИПЧУК 

 

 



 

 

 

ПАСПОРТ 

Районної програми «Фонд районної ради на виконання депутатських 

повноважень на 2022-2025 роки» 

1. Ініціатор розроблення програми (замовник) 

Верховинська районна рада 

2. Розробник програми 

Верховинська районна рада 

3. Відповідальний виконавець програми 

Верховинська районна рада 

4. Учасники програми Депутати районної ради, 

населення, керівники 

бюджетних установ селища 

та сільських рад  району 

5. Термін реалізації програми: протягом 2022-2025 років 

6. Обсяг фінансування програми: 

2022рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік  

     -      -     -     - 

7. Термін проведення звітності: щорічно. 

 

 

Замовник Програми 

Верховинська районна рада Юрій ФІЛИПЧУК 
 
 
Керівник Програми . 

Голова районної ради Юрій ФІЛИПЧУК 



 
Затверджено: 

Рішенням  Верховинської 

районної ради  

від __________ 2022 року 

 

        ПРОГРАМА 

"Фонд районної ради на виконання депутатських повноважень»  

                  на 2022-2025 роки 

 

Програма розроблена відповідно до законів України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад , 

Податкового кодексу України і визначає порядок утворення та використання 

коштів Фонду районної ради на виконання депутатських повноважень. 

Програма «Фонд районної ради на виконання депутатських 

повноважень на 2022-2025 роки» створена для оперативного реагування на 

звернення виборців до депутатів та голови районної ради з метою 

підвищення життєвого рівня та соціального забезпечення мешканців району, 

проведення необхідних заходів та підтримку селищної та сільських рад, їх 

виконавчих комітетів в реалізації повноважень щодо розвитку підвідомчих 

територій, наведення належного благоустрою та громадського порядку. 

1. Загальні положення 

1.1. Фонд районної ради на виконання депутатських повноважень 

утворюється відповідно до статті 43, пункту 11 частини 6 статті 55 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", пунктів 2, 3, 6 статті 30 

Закону України "Про статус депутатів місцевих рад» та Положення про 

порядок використання коштів Програми "Фонд районної ради на виконання 

депутатських повноважень на 2022-2025 роки" (додається). 

1.2. Фонд районної ради на виконання депутатських повноважень 

утворюється за рахунок коштів районного бюджету .  

Виділення коштів з Фонду здійснюється виключно на цілі, передбачені 

Положенням про порядок використання коштів Програми "Фонд районної 

ради на виконання депутатських повноважень на 2022-2025 роки" на 2022 

рік. 

1.3. Кошти Фонду можуть бути використані лише у встановлених 

рішенням районної ради межах на фінансування витрат, передбачених цією 

Програмою. 

2. Мета програми 

Програма «Фонд районної ради на виконання депутатських 

повноважень на 2022-2025 роки» створена для реагування на звернення 

виборців до депутатів та голови районної ради з метою підвищення 

життєвого рівня та соціального забезпечення мешканців району, покращення 

матеріально-технічної бази установ та закладів, що функціонують на 

території району, проведення необхідних заходів та підтримку участі 

громадськості і окремих громадян в суспільно-політичному та економічному 

житті району. 



 

3. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела 

фінансування, строки та етапи виконання програми  

Ініціатором та розробником Програми є Верховинська районна рада. 

Для виділення коштів з Фонду депутат районної ради звертається до голови 

районної ради з письмовим зверненням, в якому зазначаються цілі витрат і 

сума коштів, необхідних для використання. Звернення подається та 

реєструється виконавчим апаратом районної ради. 

На підставі звернення депутата районної ради та при наявності всіх 

підтверджуючих документів видається розпорядження голови районної ради. 

Розмір допомоги визначає депутат районної ради, до якого звернувся 

заявник, залежно від матеріального стану заявника та наявних у фонді 

депутата коштів. Матеріальна допомога може надаватися одним депутатом 

заявникові один раз на рік. 

Адресна матеріальна допомога громадянам надається за умови подання 

таких документів:  

заяву на ім’я депутата; копія паспорта заявника (сторінки 1- 2, 10-11);  

копія картки платника податків заявника;  

акт обстеження матеріально-побутових умов заявника, завірений 

органом місцевого самоврядування;  

документ, що підтверджує необхідність надання допомоги;  

особовий рахунок заявника та реквізити банківської установи, в якій     

           відкритий рахунок. 

Виділення коштів на здійснення заходів соціально-економічного 

характеру та благоустрою населених пунктів надається на підставі звернення 

та підтверджуючих документів у відповідності до чинного законодавства. 

Перерахунок коштів на особовий рахунок заявника здійснює головний 

бухгалтер виконавчого апарату районної ради на підставі розпорядження 

голови районної ради. 

4. Перелік завдань, заходів програми та результативні 
показники  

Основними завданнями Програми є підвищення авторитету депутатів 

та голови районної ради, налагодження співпраці між депутатами та 

населенням за рахунок надання допомог різним верствам населення та 

виділення коштів на соціально-економічний розвиток установ селища та сіл 

району. 

До основних завдань можна віднести: 

надання допомоги незахищеним верствам населення, багатодітним сім’ям, 

одиноким громадянам, інвалідам, перестарілим громадянам, ветеранам та 

учасникам визвольних змагань, учасникам бойових дій в АТО, ліквідаторам 

наслідків Чорнобильської катастрофи, малозабезпеченим сім’ям, 

репресованим громадянам; 

 



 

оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій населення; надання 

допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; надання допомоги 

дітям-інвалідам з особливими вадами, сиротам та 

дітям позбавленим батьківського піклування; 

проведення лікування та санаторно-курортного оздоровлення громадян та 

сімей, які мають відповідні пільги малозабезпечених та інших категорій 

населення, які потребують невідкладної медичної допомоги та подальшого 

лікування; 
підтримка особливо обдарованих дітей дія участі в освітніх, культурно - 
мистецьких та спортивних заходах; 
виділення коштів для благоустрою селища та сіл  району;  
виділення коштів на соціально-економічний розвиток установ селища та сіл 
району. 

 

5.Напрями діяльності та заходи програми  

Фінансування програми здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України в межах асигнувань, передбачених районним 

бюджетом. 

Видатки на підтримку заходів програми, передбачаються у районному 

бюджеті. 
Напрямками використання коштів Програми є: 

надання адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим 

громадянам, а також іншим громадянам, у сім’ях яких склалися (з 

незалежних від них причин) обставини, внаслідок яких вони потребують 

матеріальної допомоги; 

- здійснення заходів соціально-економічного характеру, в тому числі, 

закупівля комп’ютерної та оргтехніки, придбання матеріалів з метою 

проведення ремонтних робіт для установ і організацій бюджетної сфери; 

- виділення коштів для благоустрою населених пунктів району. 

 

Згідно Програми передбачається виділення коштів населенню району 

які зареєстровані та фактично проживають на території Верховинського  

району та фінансування установ селища, сіл району, згідно поданих 

документів. 
 
Використання Програми дасть можливість: 

- надання допомоги незахищеним верствам населення, багатодітним сім’ям, 

одиноким громадянам, інвалідам, перестарілим громадянам, ветеранам та 

учасникам визвольних змагань, учасникам бойових дій в АТО, ліквідаторам 

наслідків Чорнобильської катастрофи, малозабезпеченим сім’ям, 

репресованим громадянам, оздоровлення та відпочинку дітей пільгових 

категорій населення;  

- надання допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;  

надання допомоги дітям-інвалідам з особливими вадами, сиротам та дітям 

позбавленим батьківського піклування; 



 

- проведення лікування та санаторно-курортного оздоровлення громадян 

та сімей, які мають відповідні пільги малозабезпечених та інших категорій 

населення, які потребують невідкладної медичної допомоги та подальшого 

лікування; 

- підтримка особливо обдарованих дітей для участі в освітніх, 

культурно- мистецьких та спортивних заходах; 

виділення коштів на соціально-економічний розвиток установ селища та 

сіл району. 
 

6. Контроль за виконанням програми  

Верховинська районна рада є ініціатором та виконавцем даної 

Програми, а контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію 

районної ради з питань податків, бюджету і фінансів. 

 

Керуючий справами виконавчого  

апарату  районної ради  Світлана ІЛІЙЧУК  



 
 

Затверджено: 

Рішенням  Верховинської 

районної ради  

від _________ 2022 року 

 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок використання коштів Програми "Фонд районної ради на 
виконання депутатських повноважень на 2022-2025 роки" 

Положення розроблене відповідно до Законів України Про місцеве 

самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад та Податкового 

кодексу України і визначає порядок використання коштів Програми "Фонд 

районної ради на виконання депутатських повноважень на 2017-2021 роки". 

1. Загальні положення 

1.1. Фонд районної ради на виконання депутатських повноважень 

утворюється відповідно до статті 43, пункту 11 частини 6 статті 55 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні" та пунктів 2, 3, 6 статті 30 

Закону України "Про статус депутатів місцевих рад". 

1.2. Загальна сума Фонду затверджується районною радою при 

прийнятті районного бюджету на відповідний бюджетний рік. Кошти Фонду 

виділяються лише у встановлених межах за цільовим призначенням на 

фінансування напрямів, передбачених цим Положенням. 

1.3. Фінансування витрат за напрямами проводиться відповідно до 

розпоряджень голови районної ради у межах призначень на відповідний 

бюджетний рік. 

2. Напрями використання коштів Програми 
 

Напрямами використання коштів Програми є: 
- надання адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим 

громадянам, а також іншим громадянам, у сім’ях яких склалися (з незалежних 

від них причин) обставини, внаслідок яких вони потребують матеріальної 

допомоги, 

- здійснення заходів соціально-економічного характеру, в тому числі, 

закупівля комп’ютерної та оргтехніки, придбання матеріалів з метою 

проведення ремонтних робіт для установ і організацій бюджетної сфери 

селища, сіл  Верховинського району; 
- виділення коштів для благоустрою населених пунктів району. 

3. Порядок виділення коштів 
 

3.1. Для виділення коштів з Фонду депутат районної ради звертається до 

голови районної ради з письмовим зверненням, в якому зазначаються цілі 

витрат і сума коштів, необхідних для використання. 

Звернення подається та реєструється виконавчим апаратом районної ради. 
 



 

 

 

 
 
 
3.2. До письмового звернення депутати долучають такі документи: 
- заяву на ім’я депутата; 
- копія паспорта заявника (сторінки 1-2, 10-11); 
- копія картки платника податків заявника (за наявності); 

- акт обстеження матеріально-побутових умов заявника, завірений 

органом місцевого самоврядування; 
- документ, що підтверджує необхідність надання допомоги; 

- особовий рахунок заявника та реквізити банківської установи, в якій 

відкритий рахунок. 

3.3. На підставі звернення депутата районної ради та при наявності всіх 

підтверджуючих документів видається розпорядження голови районної ради, 

яке готує відділ організаційного забезпечення, діяльності ради, її постійних 

комісій, депутатів та зв’язків із громадськістю виконавчого апарату районної 

ради, за його відсутності інший працівник, який виконує обов’язки. 

3.4. При відсутності всіх необхідних документів, матеріали 

направляються на доопрацювання депутату районної ради. 

3.5. Розмір допомоги визначає депутат районної ради, до якого звернувся 

заявник, залежно від матеріального стану заявника та наявних у фонді депутата 

коштів. 

3.6. Матеріальна допомога може надаватися одним депутатом заявникові 

один раз на рік. 

3.7. Перерахунок коштів на особовий рахунок заявника здійснює 

головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради на підставі 

розпорядження голови районної ради. 

3.8. Розмір матеріальної допомоги громадянам не обмежується. Із 

матеріальних допомог громадянам не утримується податок з доходів фізичних 

осіб. 

3.9. Виділення коштів на здійснення заходів соціально-економічного 

характеру та благоустрою населених пунктів надається на підставі звернення та 

підтверджуючих документів у відповідності до чинного законодавства. 

3.10. Кошти Фонду, які з будь-яких причин не використані депутатами до 

15 грудня поточного бюджетного року, на цілі передбачені цією Програмою, 

підлягають розподілу на аналогічні цілі відповідно до розпорядження голови 

районної ради, яке видається на підставі рішень фракцій, до яких належать 

депутати, котрі не використали кошти. 

Керуючий справами виконавчого  
апарату районної ради                                Світлана ІЛІЙЧУК  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


