
Порядок денний 

сімнадцятої  сесії районної ради 

восьмого демократичного скликання 

ІІ пленарного засідання 
 

 

від 16 серпня  2022 року            поч. об 11.00 год. 

 

1. Про результати роботи Верховинського автотранспортного 

підприємства за І півріччя 2022 рік та перспективи розвитку 

підприємства. 

 

2. Про тимчасову комісію районної ради з реалізації лісосировинних 

ресурсів для потреб пільгових категорій населення. 

 

3. Про звернення районної ради щодо прийняття «Програми підтримки 

підприємництва у галузі тваринництва для населених пунктів, які 

мають статус гірських на 2022-2025 роки». 

 

4. Про звернення районної ради щодо передачі земельних ділянок із 

Яремчанського національного парку до складу національного 

природного парку «Верховинський». 

 

5. Про звернення районної ради щодо реорганізації лісової галузі. 

Доповідає: Юрій Філипчук  – голова районної ради 

 

6. Про звернення районної ради 
  



    

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Сімнадцята  сесія) 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 16 серпня 2022 року 

селище Верховина 

 

Про результати роботи Верховинського 

автотранспортного підприємства за І півріччя 

2022 року та перспективи розвитку 

підприємства. 

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

самоврядування в Україні», заслухавши інформацію Про результати роботи 

Верховинського автотранспортного підприємства за І півріччя 2022 року та 

перспективи розвитку підприємства, враховуючи рекомендації постійної 

комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу, 

районна рада  

вирішила: 

 

1. Інформацію Про результати роботи Верховинського 

автотранспортного підприємства за І півріччя 2022 року та перспективи 

розвитку підприємства взяти до відома (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу 

(В.Бровчук). 

Голова районної ради                                                         Юрій ФІЛИПЧУК 

 



                                                                                                     

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Сімнадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ 

від  16 серпня 2022 року 

селище Верховина 

Про тимчасову комісію районної ради з 

реалізації лісосировинних ресурсів для потреб 

пільгових категорій населення  

Відповідно до статей 43, 48 та 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, 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 склад тимчасової комісії районної ради з реалізації 

лісосировинних ресурсів для  потреб  пільгових  категорій населення 

(додаток  1). 

2. Затвердити положення про тимчасову комісію районної ради з 

реалізації лісосировинних ресурсів для потреб пільгових категорій населення 

(додаток  2) 

3. Скасувати пункт 1 рішення районної ради від 19 березня 2021 року 

«Про затвердження складу комісії». 

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 



 Додаток  1 

до рішення районної ради  

                                                                         від 16 серпня 2022року 

 

Склад тимчасової комісії районної ради  

з реалізації лісосировинних ресурсів для потреб пільгових категорій 

населення 

 

Голова комісії: -   Філипчук Ю.Ю.  -  голова районної ради; 

Заступник голови комісії:  - Ілійчук С.І. -  керуючий справами виконавчого  
апарату районної ради; 

Секретар комісії: - Сапріянчук Н.М. - начальник відділу організаційного 

забезпечення, діяльності ради, її постійних комісій, депутатів та зв’язків з 

громадськістю виконавчого апарату районної ради; 

Члени комісії 

Федорчук Ю.Ю.- депутат районної ради (за згодою); 

Волинюк О.С. – депутат районної ради (за згодою); 

Петріянчук О.П.  -  голова постійної комісії з питань податків, 

бюджету і фінансів; (за згодою);  

Бельмега А.М. - інженер цеху з переробки деревини  

ДП «Гринявське лісове господарство» (за згодою);  

Форгіль С.М. – начальник лісового відділу ДП «Верховинське 

лісове господарство» (за згодою). 

Сольчаник Г.В. – інженер з охорони праці Верховинського 

районного лісгоспу (за згодою). 

 

 

 

 

 
Керуючий справами виконавчого   
апарату районної ради                                                           Світлана ІЛІЙЧУК 



  Додаток  2 

до рішення районної ради  

                                                                         від 16 серпня 2022року 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про тимчасову комісію районної ради з реалізації лісосировинних 

ресурсів для потреб пільгових категорій населення. 

Загальні положення 

1.1. Тимчасова комісія районної ради з реалізації лісосировинних ресурсів 

для потреб пільгових категорій населення (далі – Комісія) створена з метою 

першочергового надання дров та пиломатеріалів пільговим категоріям 

населення, громадянам які опинились в екстремальній ситуації. 

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту”,  “Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні», постановами Верховної Ради України, указами і 

розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями 

Кабінету Міністрів України, рішеннями Верховинської районної ради та цим 

Положенням. 

 1.3. Комісія працює під безпосереднім керівництвом голови Верховинської 

районної ради і є підзвітною в межах своїх повноважень районній раді.  

1.4. Комісія працює у взаємодії з виконавчим апаратом районної ради, 

Верховинським районним лісгоспом, ДП «Верховинське лісове 

господарство», ДП «Гринявське лісове господарство». 

2. Основні завдання комісії 

Основними завданнями Комісії є:  

2.1. Реалізація державної політики України у сфері соціального захисту 

населення на території району.  

2.2. Вивчення документів та прийняття рішень щодо першочергового 

надання лісосировинних ресурсів для потреб пільгових категорій населення.  

3. Основні функції Комісії 

3.1. Комісія має тільки рекомендаційні функції. 

3.2  Лісосировинні ресурси надаються сім’ям загиблих на війні, інвалідам І та 

ІІ групи, пораненим, учасникам бойових дій,учасникам добровольчих 



військових формувань (добровольчих батальйонів), сім’ям постраждалих від 

пожежі та стихійних лих та які опинились в екстремальній ситуації. 

3.3. Рекомендації більшості членів Комісії, присутніх на засіданні, чітко 

формулюються у протоколі та в письмовій формі надаються на розгляд для 

прийняття остаточного рішення Верховинським районним лісгоспом, ДП 

«Верховинське лісове господарство», ДП «Гринявське лісове господарство» 

4. Права та повноваження Комісії 

 Для реалізації визначених функцій Комісія має права та повноваження: 

 4.1. Виносити на розгляд Верховинського районного лісгоспу, ДП « 

Верховинське лісове господарство», ДП «Гринявське лісове господарство» 

пропозиції щодо першочергового надання дров та пиломатеріалів пільговим 

категоріям населення на підставі поданих ними документів.  

4.2. Залучати спеціалістів виконавчого апарату районної ради, підприємств, 

установ та організацій району(за погодженням з їх керівниками) для розгляду 

питань, що належать до її компетенції. 

4.3. Скликати в установленому порядку засідання з питань, що належать до її 

компетенції.  

4.4. Здійснювати інші повноваження відповідно до діючого законодавства та 

інших нормативно – правових актів, зазначених в пункті 1.2.  

5. Склад Комісії та організація її діяльності 

 5.1. До складу Комісії можуть входити депутати районної ради, працівники 

виконавчого апарату районної ради, представники лісогосподарських 

підприємств.  

5.2. Склад Комісії  затверджується рішенням Верховинської районної ради.  

5.3. У разі відсутності голови Комісії його функції виконує заступник.  

5.4. Голова Комісії: 

 5.4.1. Здійснює керівництво діяльністю Комісії, несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на Комісію завдань, законність 

прийнятих ним рішень, встановлює ступінь відповідальності заступника та 

секретаря Комісії.  

5.4.2. Визначає функціональні обов’язки членів Комісії. Організовує і 

контролює роботу Комісії.  

5.5. Секретар Комісії: 

 5.5.1. Здійснює підготовку матеріалів для розгляду на черговому засіданні 

Комісії.  



5.5.2. Скликає членів Комісії та забезпечує їх інформаційним матеріалом. 

5.5.3. Оформлює протоколи засідань Комісії.  

5.6. Комісія розглядає заяви та необхідні документи, зазначені в пункті 6.4 

даного Положення, що надійшли на розгляд. 

6. Порядок надання лісосировинних ресурсів. 

6.1 Дрова та пиломатеріали надається позачергово пільговим категоріям 

населення, які зареєстровані і постійно проживають у Верховинському 

районі. 

6.2. Лісосировинні ресурси виділяються в кількості до 5 куб. м. дров та до 5 

куб.м. пиломатеріалів. 

6.3. Дрова та пиломатеріали, надається один раз на рік з моменту прийняття 

рішення про надання допомоги даному набувачеві. Інший член сім’ї набувача 

допомоги протягом вказаного періоду не може звертатись за  отриманням 

допомоги.  

6.4. Для розгляду на засіданні Комісії заявники повинні надати такі 

документи:  

6.4.1. Заяву на ім’я голови районної ради, яка повинна містити: прізвище, 

ім’я, по батькові заявника повністю; адресу реєстрації та проживання (якщо 

заявник проживає не за адресою реєстрації); дату народження; статус (якщо 

заявник є членом сім’ї загиблого на війні, інвалідом І та ІІ групи, пораненим 

під час бойових дій, учасником бойових дій, учасником добровольчих 

військових формувань (добровольчих батальйонів)); номер телефону;  дату 

написання та особистий підпис.  

6.4.2. Копію документа про статус (якщо заявник є інвалідом І та ІІ групи, 

членом сім’ї загиблого на війні, пораненим під час бойових дій, учасником 

бойових дій, учасником добровольчих військових формувань (добровольчих 

батальйонів).  

6.4.3. Копію паспорта та ідентифікаційний код (крім осіб що не мають 

номера за релігійними переконаннями).  

6.4.4  Копія свідоцтва про шлюб (за потребою). 

6.4.5  Копія свідоцтва про народження (за потребою). 

6.4.6. Довідку з пожежної частини (якщо допомога надається потерпілим від 

пожежі, яка мала місце не раніше одного року з моменту подання 

документів). 



6.4.7. Акт обстеження матеріально-побутових умов  (за потребою).  

 

  

Керуючий справами  виконавчого  

апарату районної ради                                                                      С.ІЛІЙЧУК 

 

 

  



                                                                                                     

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Сімнадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ 

від  16 серпня 2022 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради щодо 

прийняття «Програми підтримки 

підприємництва у галузі 

тваринництва для населених 

пунктів, які мають статус гірських  

на 2022-2025 роки» 

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши звернення  Громадської спілки «Асоціація 

Карпатських ватагів, 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.Схвалити текст звернення до  Прем’єр-міністра України Дениса 

ШМИГАЛЯ, Голови Верховної Ради України Руслана СТЕФАНЧУКА, 

Міністра аграрної політики та продовольства України Миколи 

СОЛЬСЬКОГО, народного депутата України Володимира ТИМОФІЙЧУКА 

щодо прийняття «Програми підтримки підприємництва у галузі 

тваринництва для населених пунктів, які мають статус гірських на 2022-2025 

роки» (додається). 

 2. Направити рішення районної ради Надвірнянській, Коломийській, 

Косівській районним радам Івано-Франківської області, Вижницькій 

районній раді Чернівецької області, Рахівській районній раді Закарпатської 

області, Самбірській районній раді Львівської області з метою підтримки 

даного звернення.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 



будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу 

(В.Бровчук). 

 

Голова районної ради      Юрій ФІЛИПЧУК  

  



Прем’єр-міністру України  

Денису ШМИГАЛЮ   

 

Голові Верховної Ради України  

Руслану СТЕФАНЧУКУ  

 

Міністру аграрної політики та 

 продовольства України  

Миколі СОЛЬСЬКОМУ 

 

Народному депутату України  

Володимиру ТИМОФІЙЧУКУ 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

Карпатське високогір’я завжди було і залишиться перлиною України, 

регіоном з чистим повітрям, прекрасною природою і працьовитими людьми. 

Однак, постійне проживання в цій місцевості є дуже складним. Відсутність 

великих промислових підприємств, а відповідно робочих місць зі 

стабільними заробітними платами, призводить до значної міграції 

працездатного населення.  

Значна частина жителів гірських населених пунктів виживають за 

рахунок ведення індивідуального сільського господарства, основним 

напрямом якого є тваринництво. Сільськогосподарська продукція, вироблена 

у високогір’ї Карпатського регіону, є екологічно чистою, оскільки тут 

практикується органічне землеробство і тваринництво, розвиток «зеленої» 

економіки, не застосовуються промислові засоби захисту рослин і обробки 

ґрунту. На виконання статті 3 Закону України «Про статус гірських 

населених пунктів в Україні», з метою сприяння соціально-економічному 

розвитку населених пунктів Карпатського регіону, забезпечення зростання 

доходів населення від господарської діяльності в аграрній галузі доцільно 

було б прийняти «Програму підтримки підприємництва у галузі 

тваринництва для населених пунктів, які мають статус гірських на 2022-2025 

роки», та передбачити в Державному бюджеті України на 2022 рік державну 

дотацію для розвитку галузі тваринництва в гірських регіонах, а саме:  

1. Державну тваринницьку дотацію на ідентифіковану корову, молодняк та 

вівцематку, що утримується в господарстві не менше одного року. 

2. Державну тваринницьку дотацію – відшкодування за закупівлю 

індивідуальних доїльних апаратів, при умові утримання в господарстві 5 і 

більше ідентифікованих корів.  

3. Державну дотацію Пенсійного фонду України на фінансування 

щомісячних страхових внесків для отримання фермерами права на 

призначення пенсії за віком при умові, що в особистому фермерському 

господарстві вирощується п’ять і більше голів великої рогатої худоби або 



двадцять і більше вівцематок та кіз, які здаються в сільськогосподарські 

заготівельні підприємства.  

4. Розробити механізм регулювання мінімальної ціни на закупівлю м’яса в 

живій вазі. 

 

Така підтримка практикується в країнах Євросоюзу і сприяє розвитку 

гірських населених пунктів, зменшенню трудової міграції, збереженню 

культури і традицій.  

 

Тому, ми,  депутати Верховинської районної ради звертаємось до Вас 

щодо прийняття «Програми підтримки підприємництва у галузі 

тваринництва для населених пунктів, які мають статус гірських на 2022-2025 

роки» 

 

 

 

Прийнято на сімнадцятій сесії 

Верховинської районної ради   

VIІІ демократичного скликання  

16 серпня 2022 року 

 

 

  



                                                                                                     

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Сімнадцята сесія) 

 

РІШЕННЯ 

від  16 серпня 2022 року 

селище Верховина 

Про звернення районної ради щодо 

передачі   земельних   ділянок   із  

Карпатського національного парку до 

складу національного природного парку   

«Верховинський » 
 

      Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада  

 

вирішила: 

 

1. Схвалити звернення районної ради до Президента України  

Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО, Прем’єр-міністра України Дениса ШМИГАЛЯ,  

Міністра захисту довкілля  та      природніх  ресурсів     України     Руслана   

СТРІЛЬЦЯ   щодо   передачі   земельних   ділянок   із  Карпатського 

національного парку до складу національного природного парку   « 

Верховинський » (додається). 

2. Текст звернення оприлюднити на веб-сайті районної ради та в інших 

засобах масової інформації.  

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 
  



Президенту України  

ЗЕЛЕНСЬКОМУ В.О.  

Прем’єр-міністру України 

ШМИГАЛЮ Д.А. 

Міністру захисту довкілля  та 

природніх ресурсів України 

СТРІЛЬЦЮ Р.О. 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

Верховинський район розташований у найбільш високогірній частині 

України. На території району відповідно до Указу Президента України від 22 

січня 2010 року,  створений національний природний парк «Верховинський», 

до якого погоджено включення 12022,9 гектара земель державної власності, у 

тому числі 9131,1 гектара земель державного підприємства «Верховинське 

лісове господарство» та 2891,8 гектара земель державного підприємства 

«Гринявське лісове господарство», які вилучені з господарського 

користування та надані національному природному парку в постійне 

користування. 

          Поряд з цим на території району розміщений не лише національний 

природний парк «Верховинський», а і «Високогірне», «Чорногорське» та 

«Бистрецьке» природоохоронні науково-дослідні відділення Карпатського 

національного природного парку, площею майже сім тисяч гектарів. Центр 

управління цього парку  знаходиться в    місті Яремча,   що на відстані понад 

80 кілометрів до своїх відділень. Карпатський національний природний парк 

до цього часу не виготовив проекти землеустрою своїх відділень, не сплачує 

податки до Зеленського сільського бюджету, де розміщені відділення та не в 

змозі забезпечити протипожежну та техногенну безпеку.   

При створенні національного природного парку «Верховинський» 

передбачалось передати новоствореному парку «Високогірне», 

«Чорногорське» та «Бистрецьке» природоохоронні науково-дослідні 

відділення Карпатського національного природного парку,  які знаходяться 

на території Верховинського району.  Рішенням    Науково-технічної ради     

Карпатського національного природного парку від 04 червня 2009 року,    

підтримано передачу земель Карпатського НПП які територіально належать 

Верховинському району, до національного природного парку 

«Верховинський», але по цей день природоохоронні науково-дослідні 



відділення Високогірне», «Чорногорське» та «Бистрецьке» та і не передані до 

національного природного парку «Верховинський».  

        Враховуючи вищенаведене, Верховинська районна рада просить Вас 

здійснити     передачу  «Високогірного»,   «Чорногірського» та 

«Бистрецького» природоохоронних науково-дослідних відділень 

Карпатського національного природного парку до складу національного 

природного парку «Верховинський». 

 

Прийнято на сімнадцятій сесії 

Верховинської районної ради  

VIII демократичного скликання 

16 серпня 2022 року 

 

  



                                                                                                     

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Сімнадцята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  16 серпня 2022 року 

селище Верховина 

Про звернення районної ради щодо 

реорганізації лісової галузі 
 

      Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада  

 

вирішила: 

 

1. Схвалити звернення районної ради до Прем’єр-міністра України 

Дениса ШМИГАЛЯ,  Міністра захисту довкілля та природних ресурсів 

України  Руслана СТРІЛЬЦЯ, голови Державного агентства лісових ресурсів 

України Юрія БОЛОХОВЦЯ, начальника Івано-Франківського обласного 

управління лісового та мисливського господарства Сергія  КОКОЦЯ  щодо 

реорганізації лісової галузі  (додається). 

2. Текст звернення оприлюднити на веб-сайті районної ради та в 

інших засобах масової інформації.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу 

(В.Бровчук). 

 

 

     

Голова районної  ради      Юрій ФІЛИПЧУК 
  



Прем’єр-міністру України 

ШМИГАЛЮ Д.А. 

Міністру захисту довкілля та 

природних ресурсів України 

Руслану СТРІЛЬЦЮ 

Голові Державного агентства 

лісових ресурсів України Юрію 

БОЛОХОВЦЮ 

Начальнику Івано-

Франківського обласного 

управління лісового та 

мисливського господарства 

Сергію  КОКОЦЮ  

ЗВЕРНЕННЯ 

Верховинська районна рада Івано-Франківської області звертається 

до Вас щодо ситуації, яка склалася у зв’язку з реорганізацією лісової галузі в 

Верховинському районі, стосовно подальшого функціонування ДП 

«Гринявське лісове господарство», яке розташоване та проводить свою 

господарську діяльність на території Білоберізької територіальної громади та 

ДП «Верховинське лісове господарство» що розташоване та проводить свою 

господарську діяльність на території Верховинської та Зеленської 

територіальних громад. 

Це єдині великі бюджетоутворюючі підприємства як для  

Білоберізької так і для Верховинської та Зеленської громад з великою 

чисельністю працюючих і від його діяльності та сплати податків 

безпосередньо залежить фінансова спроможність цих територіальних громад. 

Ці лісгоспи є найвисокогірнішими та найвіддаленішим на території 

Івано-Франківської області. Не можна залишити без уваги роботу, яка для 

лісівників є звичною кожного дня: запобігання лісовим пожежам створюючи 

та доглядаючи за мінералізованими смугами. В минулому та в цьому році не 

зафіксовано жодної лісової пожежі. 

У високогірному Верховинському районі не так багато працюючих 

організацій та установ, тому ДП «Гринявське лісове господарство» та ДП 

«Верховинське лісове господарство» вкрай потрібні територіальним 

громадам для створення нових робочих місць в складних економічних 

умовах нашої країни та наповнення місцевого бюджету. Підприємства 

постійно надають  допомогу сільським радам, школам, садочкам, лікарням, а 



також жителям, які потерпіли від стихійних лих, надається допомога на 

лікування працівників. 

Реформа децентралізації, що була проведена в державі, передбачала 

створення спроможних громад. У разі об’єднання ДП «Гринявське лісове 

господарство» та ДП «Верховинське лісове господарство»  сільські 

територіальні громади втратять одне з найбільш потужних 

бюджетоутворюючих підприємств. Це залишить сільські бюджети без 

надходжень,  а багатьох жителів громади без засобів існування, спричинить 

незадоволення громадян, та поставить під сумнів успішність реформи 

децентралізації. Районна рада вважає, що в умовах воєнного стану 

об’єднання ДП «Гринявське лісове господарство» та ДП «Верховинське 

лісове господарство» є не на часі. 

Виходячи з вищенаведеного, Верховинська районна рада,  просить, на 

час воєнного стану, призупинити процес приєднання ДП «Гринявське лісове 

господарство» та ДП «Верховинське лісове господарство» та залишити їх,  як 

окремі юридичні особи. 

Щиро дякуємо за розуміння. 

 

Прийнято на сімнадцятій сесії 

Верховинської районної ради  

VIII демократичного скликання 

16 серпня 2022 року 

 

  



                                                                                                     

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Сімнадцята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  16 серпня 2022 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради 

 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада  

вирішила: 

 

1. Схвалити звернення районної ради до Президента України Володимира 

ЗЕЛЕНСЬКОГО, голови  Верховної Ради України Руслана 

СТЕФАНЧУКА, Прем’єр-міністра України Дениса ШМИГАЛЯ щодо 

ліквідації лісгоспів   та створення державного унітарного комерційного 

підприємства (додається). 

2. Текст звернення оприлюднити на веб-сайті районної ради та в інших 

засобах масової інформації. 

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 

  



Президенту України 

Володимиру ЗЕЛЕНСЬКОМУ 

 

Голові Верховної Ради України  

Руслану СТЕФАНЧУКУ 

 

Прем’єр-міністру України 

Денису ШМИГАЛЮ 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

Ми, депутати Верховинської районної ради, Івано-Франківської 

області, стурбовані через наміри Міністерства захисту довкілля та природних 

ресурсів України щодо ліквідації лісгоспів та створення державного 

унітарного комерційного підприємства, що суперечить затвердженій лісовій 

стратегії до 2035 року. 

Верховинський район - високогірний, 79 відсотків території вкрито 

лісами, і з цим пов’язана століттями сформована господарська діяльність 

жителів району. 

На сьогоднішній день Верховинський та Гринявський державні 

лісогосподарські підприємства є головними бюджетоутворюючими 

підприємствами, основними платниками податків та роботодавцями у 

сільських місцевостях високогірного Верховинського району. Підприємства 

та підприємці лісової галузі працюють стабільно. Оптимізація управління 

призведе до скорочення штату підприємств, що сприятиме росту соціальної 

напруги. Ліквідація таких підприємств призведе до втрати кваліфікованих 

працівників і міграцію трудових ресурсів до країн Європи. На території 

району працює понад 50 деревообробних  підприємств, які  наповнюють 

бюджет громад та працевлаштовують громадян району. 

Внаслідок таких непродуманих дій прибуткова галузь поставлена у 

невизначеність. В результаті, усі податки, відрахування не залишаться у 

районі, а отже територіальні громади будуть позбавлені фінансового 

забезпечення. Приватизація та розділення повноважень, яку хочуть 

запровадити підриває національну безпеку України, адже багато державних 

лісогосподарських підприємств розташовані на стратегічних позиціях, а 

працівники державної лісової охорони пліч-о-пліч з прикордонною службою 

боронять українські кордони, мобілізовані та воюють за Незалежність нашої 

країни !  

Реформа лісового господарства обмежить вплив обласних і місцевих 

громад на прийняття рішень з ведення лісового господарства та розвитку 

деревообробної галузі в регіонах, прийняття оперативних рішень у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій. 

Просимо Вас, не допустити проведення реформи лісового 

господарства, яка сховає масштабні вирубки лісів і дати доручення розпочати 



справжній процес створення Національної лісової політики та програми для 

збереження і примноження українських лісів та збереження їх від пожеж та 

шкідників!  

 

Прийнято на ХVІІ сесії Верховинської 

районної  ради VIII скликання 

від 16 серпня 2022 року 
 


