
Порядок денний 

вісімнадцятої  сесії районної ради 

восьмого демократичного скликання 

 
 

від 27 жовтня  2022 року           поч. об 11.00 год. 

 

 

1. Про підсумки виконання  районного бюджету за 9 місяців 2022 року. 

 

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

 

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

порядку та результати діяльності Верховинського відділу Косівської 

окружної прокуратури за 8 місяців 2022 року. 

 

4. Про результати роботи КП «Госпрозрахункове проектно-виробниче 

архітектурно-планувальне бюро» за ІІІ-ІV квартал 2021 року та І півріччя 

2022 року. 

 

5. Інформація про роботу  відділу у Верховинському районі Головного 

управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області за І півріччя 

2022 року.  

 

6. Про надання дозволу Верховинському районному лісгоспу  на 

продовження договору оренди транспортного засобу 

 

7. Інформація про роботу відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Білоберізької сільської ради за 2021 рік.  

 

8. Інформація про роботу відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Зеленської сільської ради за 2021 рік.  

 

9. Про виконання рішення районної ради від 29.07.2022 року «Про 

депутатський запит Г.Дмитроняк». 

 

10. Про виконання рішення районної ради від 29.07.2022 року «Про 

депутатський запит О.Петріянчук». 

 
 

 

До відома депутатів: 

 



1. Лист Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 25/6-

22/12087-22 від 12.09.2022 на звернення районної ради від 16.018.2022 щодо 

реорганізації лісової галузі. 

2. Лист Міністерства аграрної політики та продовольства України від 

26.092022 № 21-1321-08/17853 на звернення районної ради щодо прийняття 

програми підтримки підприємництва у галузі тваринництва для населених 

пунктів, які мають статус гірських на 2022-2025 роки. 

3. Лист Івано-Франківської ОДА-ОВА від 19.09.2022 № 791/0/2-22/01-136 на 

звернення районної ради щодо передачі земельних ділянок із Карпатського 

НПП до складу НПП «Верховинський». 

4. Лист Офісу президента від 16.09.2022 № 44-01/1714 на звернення районної 

ради щодо передачі земельних ділянок із Карпатського НПП до складу НПП 

«Верховинський». 

5. Лист Державного агентства лісових ресурсів України від 05.10.2022 № 05-

28/5199 на звернення районної ради щодо припинення діяльності ДП 

«Гринявське лісове господарство». 
  



 

      

             

 

УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

Вісімнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від  27 жовтня 2022 року 

селище Верховина 

 

Про підсумки виконання районного 

бюджету за 9 місяців  2022 року 

 

Районний бюджет за  9 місяців  2022 року  по доходах (загальний і 

спеціальний фонд)  виконано  на 109,7 відсотка (при уточненому  плані – 

3135,8 тис. грн., фактично надійшло до районного бюджету – 3438,7тис. грн.. 

Виконання власних надходжень  загального фонду районного бюджету  

за  звітний період  становить 175,2 тис. грн., що складає 146,0 відсотка до 

відсотка до уточненого плану ( уточнений план – 120,0 тис. грн., фактично 

надійшло – 175,2 тис. грн.).  

До спеціального фонду районного бюджету за звітний період надійшло 

652,8 тис. грн. власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески , 

гранти та дарунки). 

Видаткова частина загального фонду районного бюджету виконана на  

75,5 відсотків ( при уточненому плані на звітний період – 3389,8 тис. грн., 

фактично профінансовано – 2560,2 тис. грн.). В сумі асигнувань найбільший 

відсоток складають асигнування на районну державну адміністрацію – 62,5 

відсотка  (інші субвенції з місцевого бюджету), на районну раду – 37,4 

відсотка. 

Видаткова частина спеціального фонду районного бюджету виконана в 

сумі 652,8 тис. грн. установою районної ради, джерелом надходжень яких є 

власні  надходження бюджетних установ.  

З резервного фонду районного бюджету спрямовано 9,2 тис. грн., при 

уточненому плані 60,3 тис. грн.. 

           Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада                                                

вирішила: 

1. Інформацію     фінансового     управління     райдержадміністрації  про 

підсумки виконання районного бюджету  за 9 місяців  2022 року  взяти до 

відома. 

2. Затвердити: 

 



      - Звіт про підсумки  виконання районного бюджету  за  9  місяців  2022  

року .                                                                   

      

     3.  Керівникам бюджетних установ, що фінансуються з районного 

бюджету:    

      3.1 Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення 

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

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

заробітної плати, визначеного у рішеннях рад про затвердження бюджетів і 

кошторисах бюджетних установ;     

       3.2 Забезпечити безумовне виконання статті 77 Бюджетного кодексу 

України в частині врахування у відповідних місцевих бюджетах у повному 

обсязі потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ і 

проведення розрахунків за надані комунальні послуги та  енергоносії;. 

        3.3 встановити жорсткий контроль за проведенням своєчасної та у 

повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за 

енергоносії та комунальні послуги, які ними споживаються, не допускаючи 

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

усі фінансові джерела та наявні механізми;   

        

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

 

 

 

Голова районної ради                                                           Юрій ФІЛИПЧУК 

 

  



 

ДОВІДКА 

про підсумки виконання районного бюджету  

за 9 місяців  2022 року 

 

Районний бюджет за  9-ть місяців  2022 року  по доходах (загальний і 

спеціальний фонд)  виконано  на 109,7 відсотка (при уточненому  плані – 

3135,8 тис. грн., фактично надійшло до бюджету  району – 3438,7тис. грн.. 

Виконання власних надходжень  загального фонду районного бюджету  

за  звітний період  становить 175,2 тис. грн., що складає 146,0 відсотка до 

відсотка до уточненого плану (уточнений план – 120,0 тис. грн., фактично 

надійшло – 175,2 тис. грн.).  

До спеціального фонду районного бюджету за звітний період надійшло 

652,8 тис. грн. власних надходжень бюджетних установ(благодійні внески , 

гранти та дарунки). 

Видаткова частина загального фонду районного бюджету виконана на  

75,5 відсотків ( при уточненому плані на звітний період – 3389,8 тис. грн., 

фактично профінансовано – 2560,2 тис. грн.). В сумі асигнувань найбільший 

відсоток складають асигнування на районну державну адміністрацію – 62,5 

відсотка  (інші субвенції з місцевого бюджету), на районну раду – 37,4 

відсотка. 

Видаткова частина спеціального фонду районного бюджету виконана в 

сумі 652,8 тис. грн. установою районної ради, джерелом надходжень яких є 

власні  надходження бюджетних установ.  

У ході виконання районного бюджету  першочергова увага 

приділялась фінансуванню захищених статей бюджету, зокрема на заробітну 

плату працівників бюджетних установ з нарахуваннями спрямовано – 912,4 

тис.грн при запланованих уточнених показниках – 957,3 тис. грн.,  на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв – 19,8 тис. грн., при запланованих  23,5 

тис. грн..   

З резервного фонду районного бюджету спрямовано 9,2 тис. грн., при 

уточненому плані 60,3 тис. грн.. 

 

 

Начальник фінансового  

управління                                                          Всеволод ВАТАМАНЮК 

  



Додаток  

Звіт 

про підсумки виконання районного бюджету 

за 9 місяців  2022  року 
(тис. грн.) 

 

 

Код  

платежу 

                 

                    

               Найменування доходів 

Затверджено 

на  2022 рік з 

урахуванням 

змін 

 Виконано 

за   9-ть 

місяців 

2022 року 

  

Загальний фонд 

  

11020200 Податок на прибуток підприємств і 

організацій , що належать до комунальної 

власності 

20,3 11,6 

21010000 Частина чистого прибутку, що вилучається до 

бюджету 

13,5  6,3 

21082400 Кошти гарантійного та реєстраційного 

внесків, що визначені Законом України `Про 

оренду державного та комунального майна`, 

які підлягають перерахуванню оператором 

0,2  

22010000 Плата за надання адмінпослуг 30,0 43,0 

22080000 Плата за оренду цілісних майнових 

комплексів та іншого майна, що знаходиться 

у комунальній власності 

108,4 114,3 

 Разом  власних доходів 172,4 175,2 

 

41050000 Офіційні трансферти 3906,1 2609,9 

 Разом доходів загального фонду 4078,5 2785,1 

 Спеціальний фонд   

25000000 Власні надходження бюджетних установ   652,8 

 Разом загальний і спеціальний фонд 4078,5 3437,9 

 Загальний фонд   

0100 Державне управління 1363,1 959,2 

2600 Міжбюджетні трансферти 130,0       130,0                

6000 Житлово- комунальне господарство 2738,0 1435,3 

8000 Інша діяльність 39,2 26,5 

9000 Резервний фонд 51,1 9,2 

 Всього видатків загального фонду 4321,4 2560,2 

 Спеціальний фонд   

0100 Державне управління  652,8 

 Разом загального та спеціального фондів 4321,4 3213,0 

Начальник  фінансового  

управління                                                                    Всеволод ВАТАМАНЮК     



 

      

             

 

                 УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

Вісімнадцята сесія  

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від  27 жовтня  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», статтею 14 Закону України 

"Про основи національного спротиву», враховуючи рекомендації  постійної 

комісії районної ради з питань податків, бюджету та фінансів від 19 жовтня 

2022 року, протокол №18, районна рада  

вирішила: 

 

1.1. Збільшити дохідну частину загального фонду  районного бюджету в 

сумі  50000 гривень , а саме   по кодах бюджетної класифікації  доходів: 

 22080400 «Надходження від орендної плати за користування майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності»- 40000 

гривень; 

22012600  «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень»-10000 гривень.    

1.2. Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету  

в сумі 50000 гривень, а саме: 

- головному розпоряднику коштів районного бюджету - районній 

державній адміністрації за КПКВК 0219800 в сумі 30000 гривень на 

реалізацію заходів наступних програм: 

програма  підвищення ефективності системи державного управління та 

надання адміністративних послуг у Верховинському районі на 2022 рік – 

20000 гривень; 

програма підвищення якості організації та управління виконання 

бюджету району, координації діяльності учасників бюджетного процесу з 

питань виконання бюджету на 2022 рік – 10000 гривень; 

- головному розпоряднику коштів районного бюджету – районній раді в 

сумі  20000 гривень за  КПКВК 0110150 КЕКВ 2240 - 9600 гривень, КЕКВ 

2272 - 800 гривень, КЕКВ 2273 - 9600 гривень. 

 



 

2.  Зменшити бюджетні призначення по загальному фонду районного бюджету 

в сумі 68916 гривень   головному  розпоряднику коштів - районній раді за  

КПКВК 0110180  КЕКВ 2240 - 54000 гривень, 2210 – 14916 гривень, 

відповідно збільшивши за КПКВК 0110150  КЕКВ 2111- 57000 гривень, КЕКВ 

2120 – 11916 гривень.  

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію районної 

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

 

Голова районної ради                                                           Юрій ФІЛИПЧУК 

 
  



      

             

УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

Вісімнадцята сесія  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від  27 жовтня 2022 року 

селище Верховина 

 

Про стан законності, боротьби зі злочинністю, 

охорони громадського порядку та результати 

діяльності Верховинського відділу Косівської 

окружної прокуратури за 8 місяців 2022 року. 

 

 

 У  відповідності до пункту 36 статті 43 Закону України «Про місцеве 

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

розглянувши інформацію Косівської окружної прокуратури про стан 

законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та 

результати діяльності Верховинського відділу Косівської окружної 

прокуратури за 8 місяців 2022 року від 30.09.2022 № 09.54-57-894 вих-22, 

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 Косівської окружної прокуратури про стан законності, 

боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати 

діяльності Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури за 8 

місяців 2022 року взяти до відома (додається). 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на 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 (Н.Кіндратяк). 

 

Голова районної ради         Юрій ФІЛИПЧУК 

 

 

 



  
КОСІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 

вул. Шевченка, 37, м. Косів, 78601 факс: (03478) 2-48-61 

 

 

      Голові Верховинської районної ради  

Юрію ФІЛИПЧУКУ 

 

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

Протягом 8 місяців 2022 року Косівська окружна прокуратура спільно з 

правоохоронними органами, органами влади та місцевого самоврядування 

основну увагу зосереджувала на зміцненні законності та правопорядку в  

Згідно статті 6 Закону України «Про прокуратуру», інформую про 

результати діяльності (надання узагальнених статистичних та аналітичних 

даних) на території Косівського району упродовж 8 місяців 2022 року. 

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. 

На теперішній час особливе місце в діяльності прокуратури займає 
протидія злочинності та підтримання правопорядку в умовах воєнного стану, 

у тому числі протидія кримінальним правопорушенням, пов’язаним зі 

збройним конфліктом, незаконному використанню бюджетних коштів, 

гуманітарної допомоги та на інших пріоритетних напрямках. Основні зусилля 

правоохоронних органів району зосереджуються на своєчасному виявленні 

таких злочинів, ефективному і повному їх розслідуванні та притягненні 

винних осіб до відповідальності. 

Протягом 8 місяців 2022 року Косівська окружна прокуратура спільно з 

правоохоронними органами, органами влади та місцевого самоврядування 

основну увагу зосереджувала на зміцненні законності та правопорядку в 

регіоні, недопущенні правонорушегіь проти основ національної безпеки, 

посиленні протидії корупції, забезпечення принципу невідворотності 
покарання, захисті прав громадян та інтересів держави від неправомірних 

посягань. 

Взаємодія 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. 

„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 січня-серпня 2022 року в 
Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 137 кримінальних 

правопорушень, що на 27,1% менше, ніж за минулий рік (188). 

Рівень кримінальних правопорушень на 10 тисяч населення (31,3) є більшим 

від загальнообласного (29,7). 

Питома вага облікованих тяжких та особливо тяжких кримінальних 

правопорушень нижча від загальнообласної - 13,7% та 1,1% (по області - 

відповідно 31,6% 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 

(16 проти 20 або -20%). Зареєстровано 6 фактів учинення крадіжок (у 2021 
році - 12 або -50%), 0 грабежів (проти 1), жодного розбою та вимагання. 

Зменшилось число правопорушень проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту 5 проти 6, 1 з них спричинили смерть потерпілих. 

Зменшилась кількість злочинів у сфері господарської діяльності (0 проти 2, на 

100%) та проти довкілля (5 проти 12 або на 58,3%.) 

Менше правопорушень вчинено у стані алкогольного сп’яніння (1 проти 2, -

750). Не обліковано жодного правопорушення, скоєного групою осіб. 

У порівнянні з 2021 роком збільшилася кількість особливо тяжких (з 0 до 1), 

зменшилась кількість тяжких (із 26 до 13) і нетяжких злочинів (із 28 до 22). 

На 7% зросло число злочинів проти життя та здоров’я особи (з 43 до 46), їх 

питома вага - 48,4% (по області - 15,8%). Обліковано 1 умисне вбивство та 1 

умисне тяжке тілесне ушкодженню (проти 0 в минулому році). 
Збільшилась ефективність діяльності щодо виявлення правопорушень у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 

(6 проти 5, 20%), та зменшилась у сфері надання публічних послуг „ (0 проти 

4, -100%). 

Середнє навантаження на процесуального керівника становить 42 

До суду надіслано 58 (в 2021 році - 83) кримінальних проваджень із 

обвинувальним актом. 

В сфері корупції до суду Верховинським РВП ГУНП в області в 2022 році 

скеровано 1 обвинувальний акт про злочин у сфері земельних відносин та 2 у 

бюджетній сфері (в 2021 році - 1). 

Враховуючи те, що з початку повномасштабної війни до України ввезено 

велику кількість гуманітарної допомоги, яка призначена як для цивільних 
потреб так і для потреб збройних сил України, вимагає активізації робота з 

викриття, фіксації та розслідування фактів незаконного використання з метою 

отримання прибутку гуманітарної або безоплатної допомоги та благодійних 

пожертв. 

В умовах військового часу прорубує переорієнтація роботи 

правоохоронних органів на активізацію можливостей оперативних підрозділів 

щодо виявлення та запобігання злочинам, спрямованим проти національної 

безпеки України. Слід активізувати додаткові зусилля на виявлені, припиненні 

та розслідуванні фактів виправдовування та заперечення збройної агресії 

проти України, колабораційної діяльності. Вказані результати мають бути 



досягнуті в тому числі шляхом належної реалізації повноважень оперативних 

підрозділів правоохоронних органів, зокрема органів безпеки. 
Також, має стати пріоритетом робота по недопущенню правопорушень 

пов’язаних із незаконним обігом вогнепальної, холодної зброї, боєприпасами, 

вибуховими речовинами. 

На тлі триваючої мобілізації потребує активізації розслідування фактів 

ухилення від призову на військову службу за мобілізацією. 

Зважаючи на специфіку району актуальним напрямком залишається 

розслідування кримінальних проваджень щодо незаконної порубки лісу. 

Особливої уваги потребує 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 97 

письмових вказівок слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій, 

скасовано 7 незаконних постанов про закриття кримінальних проваджень. 

Прокурорами встановлені 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 2022 року Косівською окружною 

прокуратурою в Головне управління Національної поліції в області скеровано 

З листи щодо проведень службових розслідувань та притягнення винних осіб 

до дисциплінарної відповідальності. 

належну організацію діяльності прокурорів з питань представництва 

інтересів держави в суді. 

Упродовж 8 місяців 2022 року окружна прокуратура в інтересах держави 

заявила 8 позовних заяв на загальну суму 52276,6 тис грн. 

Вжитими заходами щодо реального виконання рішень судів за позовами 

прокурора забезпечено виконання рішень судів лише на суму біля 41 тис грн. 

Також прокуратура внесла 5 скарг на незаконні дії та бездіяльність 

органів Державної виконавчої служби під час виконання судових рішень за 

позовами прокурорів, які задоволені. 

Упродовж 2022 року Косівська окружна прокуратурам) відповідно до 

вимог Закону України «Про запобігання корупції» внесла 3 подання про 

усунення порушень антикорупційного законодавства. 

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 окружна прокуратура упродовж 2022 року підготовила та скерувала 

до виконання 11 документів реагування, за результатом їх розгляду до 

дисциплінарної відповідальності притягнуто 6 посадових осіб. 

Приділялась увага повноті та об’єктивності розгляду звернень громадян. 

Керівництвом та працівниками Косівської окружної прокуратури розглянуто 

62 звернення. 

З метою інформування громадськості про роботу органів прокуратури 



результати діяльності Косівської окружної прокуратури систематично 

висвітлювались в засобах масової інформації (протягом 8 місяців 2022 року 

підготовано 17 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. 

З повагою 

Керівник Косівської 
окружної прокуратури           Дмитро МЕДВЕДЧУК 

 
  



      

             

     

УКРАЇНА 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

Вісімнадцята сесія  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від  27 жовтня 2022 року 

селище Верховина 

 

Про результати роботи комунального 

підприємства «Госпрозрахункове проектно-

виробниче архітектурно-планувальне бюро» за ІІ 

півріччя 2021 року та І півріччя 2022 року. 
 

Відповідно до статей 43, 60 та пункту 2 статті 73 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію комунального 

підприємства «Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-

планувальне бюро» про результати роботи за ІІ півріччя 2021 року та І 

півріччя 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. Інформацію комунального підприємства «Госпрозрахункове проектно-

виробниче архітектурно-планувальне бюро» про результати роботи за ІІ 

півріччя 2021 року та І півріччя 2022 року 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 

 

  

 



УКРАЇНА 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

Комунальне підприємство «Госпрозрахункове проектно-виробниче 
архітектурно-планувальне бюро» ВРР 

Верховина, Івано-Франківської області, вул. І.Франка 
 

 

 Голові Верховинської 
 районної ради  
 Юрію ФІЛИПЧУКУ 
 
 

Інформуємо на лист № 02-09/300-р/27/03 від 21 вересня 2022 року 

відповідно до Статей 43, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення XI11 сесії районної ради від 22.12.2021 року «Про план 

роботи районної ради восьмого демократичного скликання на 2022 рік» на 

пленарному засіданні районної ради розглядається результат роботи КП 

«Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро» за 

111-1У квартал 2021 року та 1 півріччя 2022 року. 

Провівши аналіз роботи установи за друге півріччя 2021 року та перше 

півріччя 2022 року можу сказати слідуюче: 

Середньооблікова штатна чисельність по установі за шість місяців 

2021 року та перше півріччя 2022 року становить 3,25 штатних одиниць. 

2,75 шт.од. 0,25 -бухгалтера; 0,25 прибиральниці; 

В основному ми надаємо послуги населенню району. 

За друге півріччя 2021 року та перше півріччя 2022 року надано послуг 

на суму 759 тисяч 161 гривня. 

Виробіток на одну штатну одиницю - 223 тисячі 588 гривень. 

тоді як за відповідний період 2021-2022 році надходження коштів 

становило 477 тисяч 798 гривень. 

За минулий період 2020-21рр. 

Виробіток на одну штатну одиницю - 147 тисяч 015 гривень. 

Витрати за друге півріччя 2021 року та перше півріччя 2022 року 

склали - 687 тисяч 161 гривня. 

Нараховано заробітної плати 426 тисяч 088 гривень 

Середньомісячна зарплата на 1-го працюючого склала - 10 тисяч 925 

гривень. 

(426 088 грн. : 12 : 3,25) 

Сплачено податків за друге півріччя 2021 року та за перше півріччя 2022 

року на суму 

в т.ч. ЄСВ - 88 тисяч 890 гривень. 



ПДФО - 77 тисяч 464 гривні. 

Військовий збір - 6 тисяч 810 гривень 

Сплачено податку на прибуток - 12 тисяч 700 гривень. 

Господарські витрати -148 тисяч 531 гривня. 

Послуги банку - 8 тисяч 900 гривень. 

Прибуток за перше півріччя 2022 року 2тисячі 478 гривень 

На сьогоднішній день заборгованості з сплати податків, виплати заробітної 

плати працівникам немає. 

Плануємо в майбутньому не знижувати темпи розвитку нашої установи 

 

 

Т.в.о.Директора       Василина ГРЕПІНЯК 

  



                                                                               
  

 

 

УКРАЇНА  

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

Вісімнадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 27 жовтня 2022 року 

селище Верховина 

 

Інформація про роботу відділу у 

Верховинському районі Головного 

управління Держгеокадастру в Івано-

Франківській області за І півріччя 2022 року 

 

 

Відповідно до статей 43, 60 та пункту 2 статті 73 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію відділу у 

Верховинському районі Головного управління Держгеокадастру в Івано-

Франківській області за І півріччя 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. Інформацію про роботу відділу у Верховинському районі Головного 

управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області за І півріччя 2022 

року 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 

  

 



                                                                               
  

 

 

УКРАЇНА  

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

Вісімнадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 27 жовтня 2022 року 

селище Верховина 
 

Про надання дозволу Верховинському 

районному лісгоспу  на продовження 

договору оренди транспортного засобу 

               

Відповідно до статті 43, статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», вимоги ст. 18 Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна», Положення про особливості та порядок 

передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища  

району, затвердженої рішенням районної ради 23 квітня  2021 року, 

розглянувши лист Верховинського  районного лісгоспу  від 18.10.2022 року 

№275,  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. Дозволити Верховинському  районному лісгоспу продовжити договір 

оренди який укладений і продовжується вперше, на транспортний засіб, 

пасажирський автобус ПАЗ-679, реестраційний номерний знак 2772 ІВА, який 

перебуває у спільній власності територіальних громад району і знаходиться на 

балансі  Верховинського районного лісгоспу, терміном на 4 роки 11 місяців.   

2. Дозволити директору Верховинського районного лісгоспу укласти в 

установленому порядку договір оренди  з орендарем  ФОП  Баран В.В., для 

організації  пасажирських  перевезень  за маршрутом Верховина-Білоберізка . 
3. Розмір річної орендної плати встановити відповідно до Методики 

розрахунку орендної плати за комунальне майно спільної власності 

територіальних громад району, затвердженої рішенням районної ради 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  

 



 

 

    

                                       УКРАЇНА 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

Вісімнадцята сесія 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від  27 жовтня  2022 року 

селище Верховина 
 

Інформація про роботу відділу 

освіти, культури, молоді та спорту 

Білоберізької сільської ради»  

за 2021 рік  

 

У відповідності до статті 43, пункту 2 статті 73 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

комісії районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної 

політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової 

інформації, районна рада 

вирішила: 

 

1. Інформацію про роботу відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Білоберізької сільської ради» за 2021 рік, взяти до відома (додається). 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

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

спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової інформації 

(В.Маротчак). 

 

Голова районної ради           Юрій ФІЛИПЧУК 

  

 



ІНФОРМАЦІЯ 

про роботу відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Білоберізької сільської ради за 2021/2022 н.р. 

 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 

Дошкільну освіту у 2021-2022н.р. діти громади отримують у 11 закладах, 

представлених у таблиці нижче.  

Мережа ЗДО  Білоберізької  сільської територіальної громади 
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Білоберізький 

ЗДО «Теремок» 

Загаль

ного 

розвит

ку 

38 31 2 15 7 9 

д х ж ч ж ч 

17 14 7 0 5 4 

Устеріківський 

ЗДО 

«Вишиванка» 

Загаль

ного 

розвит

ку 

20 20 1 20 4 8 

д х ж ч ж ч 

7 13 4 0 5 3 

Пробійнівський 

ЗДО «Святого 

Миколая» 

Загаль

ного 

розвит

ку 

30 19 1 19 2 4 

д х ж ч ж ч 

11 8 2 0 4 0 

Грамітнянський 

ЗДО «Веселка» 

Загаль

ного 

розвит

ку 

20 16 1 16 2 4 

д х ж ч ж ч 

9 7 2 0 4 0 

Голошинський 

ЗДО «Веселка»  

Загаль

ного 

розвит

ку 

20 20 1 20 3 5 

д х ж ч ж ч 

11 9 3 0 3 2 

Довгопільский  

ЗДО «Струмок» 

Загаль

ного 

розвит

ку 

20 34 2 16,5 4 5 

д х ж ч ж ч 

23 11 3 1 5 0 

Яблуницька 

початкова 

школа з 

дошкільним 

Загаль

ного 

розвит

ку 

55 45 3/ 

15 

15 12 13 

д х ж ч ж ч 

30 15 12 0 9 4 



 

Вартість навчання дитини у ЗДО громади – 42,480 тис. грн. 

 

 

Завантаженість кожного із ЗДО представлена на діаграмі нижче. 

 

 

підрозділом 

Стебнівський 

ЗДО 

«Гуцулочка» 

Загаль

ного 

розвит

ку 

20 14 1 14 4 4 

д х ж ч ж ч 

9 5 4 0 4 0 

Черемошнянськ

ий ЗДО 

«Дзвіночок» 

Загаль

ного 

розвит

ку 

34 33 2 16,5 6 7 

д х ж ч ж ч 

14 19 6 0 4 3 

Гринявський 

ліцей з 

дошкільним 

підрозділом 

Загаль

ного 

розвит

ку 

12 12 1 12 1 0 

д х ж ч ж ч 

7 5 1 0 0 0 

Філія 

Хороцівська 

початкова 

школа з 

дошкільним 

відділенням 

Загаль

ного 

розвит

ку 

20 14 1 14 3 3 

д х ж ч ж ч 

7 7 3 0 3 0 



 

 

Як видно з діаграми, 4-и заклади завантажені не на повну потужність (44%), 3-

и  ЗДО завантажені на 100 % (33%) та 2 (22%) заклади працюють з 

потужністю вищою 70%.  

Зазначене вказує на потребу побудови  ЗДО у с. Яблуниця, Довгопілля.  

 Варто, зважаючи на тенденцію народжуваності в ТГ,  працювати над 

створенням умов для здобуття дошкільної освіти у ЗДО, які завантажені на 

100%: Голошинський ЗДО «»Веселка, Устеріківський ЗДО «Вишиванка», 

Черемошнянський ЗДО «Дзвіночок» (97%). 

У ЗДО виховується 232 дитини, з яких  101 хлопчик 43,5% та 131 дівчинка 

56,5% (див. діаграму). Ясельна група є тільки у Яблуницькій початковій школі 

з дошкільним підрозділом, там навчається 15 дітей.  
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Завантаженість ЗДО, %
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Гендерний розподіл дітей у ЗДО, %

Хлопчики Дівчатка



У ЗДО громади працює 103 працівники, з них 44 ос.(43%) – педагогічний 

персонал, 59 ос. (57%)– непедагогічний персонал ( див. діаграму нижче). 

 

 

 

Серед педагогічного персоналу 43 ос. – жінки, що становить 97,7%, а 1 ос. – 

чоловік – 2,3%. Більша частка чоловіків у складі непедагогічного персоналу і 

становить – 27%, жінок відповідно – 73%. 

Висока частка жінок у складі педагогічного персоналу пояснюється 

особливістю професії, як і кількість чоловіків у складі технічного персоналу, 

які обіймають посади кочегара, сторожа, робітника по ремонту.  

 

Підсумовуючи зазначимо, що ОСНОВНИМИ ПРОБЛЕМАМИ доступності 

освітніх послуг для дітей дошкільного віку у ТГ є:  

- не всі діти мають можливість відвідувати ЗДО, оскільки дошкільний заклад 

розміщений занадто далеко від місця проживання сім’ї (гірська місцевість); 

- у селах  Довгополе  та  Яблуниця  є потреба  у побудові ЗДО; 

- відсутність освітньої субвенції на дошкільну освіту зменшує можливості 

громади покращувати матеріально-технічне забезпечення ЗДО; 

- відсутність у ЗДО посад практичних психологів та інструкторів з фізичного 

виховання, оскільки у місцевому бюджеті немає коштів на фінансування цих 

посад; 

- недофінансування з місцевого бюджету  призводить до недостатнього 

матеріально-технічного забезпечення ЗДО; 

43%

57%

Співвідношення педагогічного та непедагогічного 
персоналу у ЗДО 

Педагогічний персонал Непедагогічний персонал



- сучасна навчально-методична база (іграшки, розвивальні ігри, дидактичний 

матеріал тощо) часто поповнюється/оновлюються за кошти батьків та 

спонсорів, і майже не поповнюється з місцевого бюджету.  

 

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

Основні дані аналізу та порівняння їх з  середніми показниками по 

області та Україні, 2020 р. 

Розрахункова наповнюваність класів (далі – РНК) – 12,0 учнів на 1 клас;  

Розрахункова наповнюваність класів  після коригування(далі – РНКК) – 12,0 

учнів на 1 клас; 

Фактична наповнюваність класів (далі – ФНК) –12,45 учнів на 1 клас;  

Середня наповнюваність класів:  

по області – 19 учнів на 1 клас;  

по Україні – 20,1 учнів на 1 клас. 

Кількість учнів на 1 педагога:  

по Білоберізькій  ТГ – 5,85; 

по області – 9,4;  

по Україні – 11,5. 

Ставки педагогічного персоналу по формулі при РНКК (12): 168,4 ставок; 

Ставки педагогічного персоналу по формулі при ФНК (12,45): 186,6 ставок; 

Ставки педагогічного персоналу по матриці (фактичні): 223,7 ставок 

Частка ставок непедагогічного персоналу (%):  

по Білоберізькій ТГ – 33 %  

по області – 36,2%; 

по Україні – 39,7%. 

Частка педагогів пенсійного віку (%):  

по Білоберізькій ТГ – 21,7%  

по області – 17,5; 

по Україні – 17,2. 

Вартість навчання 1 учня: 

по Білоберізькій ТГ  

середня по ТГ – 52,9 тис. грн., 

найбільша – 80,5 тис. грн.;  

найменша – 35,5 тис. грн.;  

по області – 26,7 тис. грн., 

по Україні – 24,7 тис. грн. 

Вартість навчання 1 учня, кошти субвенції+місцевий бюджет: 

по Білоберізькій ТГ 

         найбільша – 91,8 тис. грн.;  

         найменша – 42,2 тис. грн.;  

         середня по ТГ – 61,3  тис. грн. 

Видатки на освіту – 59392,9 тис. грн.  

% на ЗП педперсоналу – 86 %, що становить 51130,5 тис. грн. 

% місцевий бюджет – 14 %, що становить 8262,4 тис грн.  

 

 



АНАЛІЗ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Для оцінки стану розвитку загальної середньої освіти (ЗСО) та обґрунтування 

логіки здійснення заходів із формування спроможної освітньої мережі, 

проводився аналіз даних 2020-2021н.р. Результати аналізу стануть підґрунтям 

для прийняття рішень, спрямованих на розвиток ЗСО в громаді. 

У результаті проведеного аналізу встановлено, що ФНК є трохи більша за 

РНКК та становить 12,45 учнів на 1 клас.  

 

Як видно з діаграми, ФНК в територіальній громаді (ТГ) практично дорівнює 

РНКК, проте нижча середніх показників по області на 6,6 учні, та нижча, ніж 

по Україні на 7,7.  

Також зауважимо, що ФНК у школах ТГ достатньо коливається.  

 

!Така разюча різниця у наповнюваності класів (6-18 учнів) може слугувати 

аргументом для обговорення диференційованого підходу до виплати 
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надбавок, який має бути сформованим на основі обґрунтованого рішення 

засновника та формування комунікаційної кампанії.  

 

Заходи із збільшення наповнюваності класів сприятимуть також збільшенню 

кількості учнів на 1 учителя, яка зараз становить 5,85, а для порівняння в 

області – 9,4, Україні – 11,5, що закономірно сприятиме більш раціональному 

використанню коштів освітньої субвенції.  

 

 

Низька кількість учнів на 1 вчителя, при тому, що ФНК більше РНКК,  

свідчить про надлишок кількості педагогічних ставок.  

Кількість ставок при розрахунковій наповнюваності класів 12,0 учнів має 

становити – 168,4, при фактичній наповнюваності класів 12,45 максимально 

допустима кількість ставок – 186,6 ст., а фактично у громаді 223,7 ст., що на 

37,1 ст. більша за допустиму та на 55,3 ст. більше за розрахункову. Зазначимо, 

що така ситуація є стандартною для ТГ України, проте варто працювати над 

тим, щоб розрахункова кількість ставок  (РКС) та фактична (ФКС) були рівні.  

Найбільше відхилення по ставках впродовж 2020-2021 н.р. спостерігалося у 

таких ЗО: Стебнівська гімназія – 10, Грамітнянська гімназія – 8,4, 

Устеріківська – 6,9, Пробійнівська гімназія – 5,7.   

Як бачимо, кількість ставок надлишковою (тобто ФКС більша за РКС) є у тих 

ЗО, у яких мала ФНК та існує індивідуальне навчання.  

Зауважимо, що у ТГ високий % педагогів пенсійного віку, у порівнянні із 

середніми показниками по області та Україні і становить 21,7%. Така ситуація 

не є позитивною в контексті прогнозування потреби у педагогах. Велика 

кількість педагогів пенсійного віку в громаді може спричинити колапс, якщо 

значна частина їх піде на пенсію та припинить роботу в ЗО і їх не буде ким 

замінити.   

Білоберізька ТГ область Україна

5,85

9,4
11,5

Середня кількість учнів на 1 педагога , ос., 2020-2021 н.р.



 

Набільший % педагогів пенсійного віку у Яблуницькій початковій школі з 

дошкільним підрозділом – 38%, Голошинській початковій школі – 33%, 

Грамітнянській гімназії – 33%, Довгопільському ліцеї – 26%, Білорічанській 

початковій школі – 25%, БІлоберізькому ліцеї – 22%, Стебнівській гімназії – 

20%.  

Варто звернути увагу на різницю вартості навчання 1 учня, яка в громаді є 

високою (див. таблицю) та діаграми нижче.  

Таблиця – Видатки на 1 учня 2020-2021 н.р. 

 

Білоберізька ТГ область Україна

21,7

17,5 17,2

Частка педагогів пенсійного віку, %, 2020-2021 н.р.

Назва школи Видатки на 

1 учня (тис. 

грн), кошти 

субвенції 

Видатки на 

1 учня (тис. 

грн), кошти 

субвенції та 

місцевого 

бюджету 

Білоберізький ліцей (опорний заклад) 

37,9 

 

44,0 

 
Барвінківська початкова школа (філія) 

Хороцівська початкова школа з дошкільним 

підрозділом (філія) 

Гринявський ліцей  35,5 42,2 

Довгопільський ліцей  41,5 48,1 

Черемошнянський ліцей 36,7 42,5 

Стебнівська гімназія 58,6 69,0 

Пробійнівська гімназія 56,1 65,2 

Грамітнянська гімназія  80,5 91,8 

Устеріківська гімназія  53,9 62,5 

Яблуницька початкова школа з дошкільним 

підрозділом 
43,4 

49,1 

Голошинська початкова школа  59,8 69,6 

Білорічанська початкова школа 77,8 90,2 



Видатки на 1 учня (тис. грн) за кошти субвенції та місцевого бюджету є надто 

високими, особливо у таких ЗО: Грамітнянська гімназія – 91,8 тис.грн, 

Білорічанська початкова школа – 90,2 тис.грн.  
 

 

 

Як бачимо, навіть найнижча вартість навчання в ТГ є значно вищою від 

середньої вартості навчання по області та Україні. 

Значно вищою є вартість навчання 1 учня за кошти субвенції та місцевого 

бюджету.  

 

 

Для орієнтування зазначимо, що вартість навчання у найдорожчому 

факультеті приватного ЗВО Українського католицького університету 

становить 75 тис грн.   

Тут принагідно зауважимо, що у громаді невисокий % непедагогічного 

персоналу у порівнянні із середніми показниками по області та Україні.  

 

найбільша по ТГ середня по ТГ найменша по ТГ по області по Україні 

80,5

52,9

35,5
26,7 24,7

Вартість навчання 1 учня за кошти освітньої субвенції, 
тис.грн.

найбільша по 
ТГ

середня по ТГ найменша по ТГ 

91,8
61,3

42,2

Вартість навчання 1 учня за кошти субвенції та кошти місцевого 
бюджету, тис. грн.



 

 

Видатки на освіту також залежать від кількості учнів, які навчаються на 

індивідуальному навчанні через не сформованість класів, а не за станом 

здоров’я. У громаді у 2021-2022 н.р. навчається на індивідуальному навчанні 

через не сформованість класів, а не за станом здоров’я, 22 учні: Цівівська 

початкова школа (філія) 4учні, Хороцівська початкова школа з дошкільним 

підрозділом (філія) – 4, Грамітнянська гімназія (філія) – 6, Пробійнівська 

гімназія – 8. Щодо індивідуального навчання через несформованість класів, 

вважаємо у ХХІ ст. таку ситуацію недопустимою. Індивідуальне навчання 

через не сформованість класів унеможливлює повноцінну соціалізацію дітей, 

здорову конкуренцію та суттєво впливає на якість освіти. Зауважимо, що 

громада повинна й надалі турбуватися про зменшення кількості 

індивідуального навчання через несформованість класів. Якщо є така потреба, 

то організовувати навчання у класах-комплектах у ЗО, в яких демографічна 

ситуація буде від’ємною та не вдасться сформувати клас за відсутності 5 

учнів. Класи-комплекти формуються відповідно до наказу Міністерства освіти 

і науки України від 27 травня 2021 р № 588 «Про внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2016 року № 944». При 

цьому варто пам’ятати, що гранична наповнюваність класів-комплектів  має 

становити не менше 5 та не більше 12 осіб.  

Обговорюючи питання витрат ТГ на освіту варто звернути увагу на 

співвідношення витрат з місцевого бюджету та державного. Громада 

співфінансує загальну середню освіту із місцевого бюджету лише на 14%.  

Білоберізька ТГ область Україна

33,0
36,2

39,7

Частка непедагогічного персоналу, %



 

Негативною у ЗО ТГ є динаміка дітей, які підуть у перший клас. Винятком є 

тільки Довгопільський ліцей та  Яблуницька початкова школа з дошкільним 

підрозділом, частково позитивною є тенденція  у Білоберізькому ліцеї 

(опорний заклад) та Гринявському ліцеї з дошкільним підрозділом (опорний 

заклад) (див. таблицю нижче, де відтінками зеленого кольору показано 

позитивну тенденцію =і більше РНКК, а бордового – ФНК менше РНКК, 

червоного – негативна тенденція, неможливість сформувати клас).  

 

Навчальний заклад 

Кількість першокласників (з 2022 р. – 

прогнозована кількість, враховуючи дітей, яким 

станом на 1 вересня виповнюється 6 років) 

2020 

рік 

2021 

рік 

2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

202

5 

рік 

20

26 

рік 

Білоберізький ліцей 

(опорний заклад) 14 18 24 16 11 7 5 

Хороцівська початкова 

школа з дошкільним 

підрозділом (філія)  8 3 6 6 10 5 4 

Барвінківська початкова 

школа (філія) 4 8 9 5 5 3 3 

Цівівська початкова 

школа (філія) 1 2 1 1 2 2 2 

Гринявський ліцей з 

дошкільним підрозділом 

(опорний заклад) з 

01.09.2021р. 14 6 18 11 19 10 14 

Пробійнівська гімназія 

(філія) 7 9 11 5 7 13 8 

Грамітнянська гімназія 

(філія) 7 6 6 3 4 8 7 

86%

14%

Видатки на освіту 2020-2021 н.р., %

кошти субвенції кошти місцевого бюджету



Голошинська початкова 

школа (філія) 5 8 3 6 8 5 4 

Довгопільський ліцей 14 16 14 19 17 18 17 

Черемошнянський ліцей 14 6 7 10 4 6 2 

Стебнівська гімназія  8 8 2 1 10 8 4 

Устеріківська гімназія 13 8 9 4 7 9 7 

Яблуницька початкова 

школа з дошкільним 

підрозділом 16 18 14 13 16 11 12 

 

Як видно з діаграми нижче, кількість першокласників впродовж 2020-2026 рр. 

щороку зменшується. Впродовж 6 років кількість дітей, які підуть до 1 класу 

зменшиться на 35 ос. у порівнянні до 2022 р. 

 

 

Різке скорочення спостерігається у 2023 р. на 24 ос. до 2022 р. та почнеться 

скорочення від 120 до 89 осіб у 2024-2026 рр. Зважаючи на ситуацію, 

засновнику варто продумувати заходи з оптимізації освітньої мережі у 

громаді.  

 

Потрібно пам’ятати, про те, що впродовж наступних 5 років йтиме мова 

про створення профільних/академічних ліцеїв. Їх функціонування в громаді не 

буде можливим, якщо не набереться потрібної кількості класів на паралелі у 

профільній школі. Всього в громаді кількість учнів, які хочуть продовжувати 

навчання у профільній школі коливається від 47 до 92 ос. Варто зазначити що 

спостерігається тенденція до збільшення кількості учнів (див. діаграму 

нижче).  

Ризиковим для ТГ в контексті створення профільних/академічних ліцеїв 

є функціонування чотирьох конкурентоспроможних ліцеїв у громаді: 

Білоберізький ліцей (опорний заклад), Гринявський ліцей з дошкільним 

підрозділом (опорний заклад), Довгопільський ліцей, Черемошнянський ліцей. 
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Тому засновнику варто, зважаючи на якість надання освітніх послуг, 

задоволеність учнів навчальним процесом, результати ЗНО визначити заклад, 

який в найближчому майбутньому може бути профільним/академічним 

ліцеєм.  

Варто звернути увагу! Визначаючись із ЗО, який надаватиме профільну 

освіту дітям громади, треба забезпечити відповідність закладів освіти вимогам 

щодо: функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання на 

рівні профільної середньої освіти (протягом 1012 років навчання учнів); 

функціонування ліцею як окремої юридичної особи, відокремленої від 

початкової школи та гімназії, крім випадків, визначених цим Законом; 

забезпечення здобуття учнями профільної середньої освіти відповідно до 

профілів навчання з навчальним навантаженням та з можливістю обрання 

учнями навчальних предметів (інтегрованих курсів, інших освітніх 

компонентів) в обсягах, що визначаються законодавством; створення 

безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього середовища відповідно до 

вимог законодавства; підвезення (у разі потреби) учнів і педагогічних 

працівників до закладу освіти (місця навчання, роботи) та у зворотному 

напрямку до місця проживання (за потреби) на відстань, що визначається 

законодавством; забезпечення проживання учнів у пансіонах у разі, якщо час 

їхнього доїзду до ліцею буде більше норми, визначеної законодавством; 

забезпечення учасникам освітнього процесу вільного і безоплатного 

бездротового доступу до мережі Інтернет з характеристиками, що 

відповідають вимогам законодавства, у приміщеннях закладу освіти, у тому 

числі у пансіоні; забезпечення здобувачів освіти харчуванням у порядку та 

відповідно до вимог, визначених Кабінетом Міністрів України; відповідності 

іншим вимогам, визначеним законодавством 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text 

!Зауважимо, що у Законі не передбачено особливих умов для профільних 

ліцеїв у гірських населених пунктах. 

Важливим аспектом аналізу функціонування ЗО є  аналіз якості освіти. 

Аналізуючи результати ДПА випускників з української мови, проведеної у 

формі ЗНО (див. діаграму) зауважимо, що найкращі результати показали учні 

Черемошнянського ліцею. Найбільше учнів, які не подолали поріг, складаючи 

ДПА у формі ЗНО з рідної мови у Білоберізькому ліцеї.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text


 

 Аналізуючи результати ДПА випускників з математики, проведеної у формі 

ЗНО (див. діаграму) зауважимо, що найкращі результати показали учні 

Білоберізького ліцею, проте взяв участь у спиті тільки 1 учень, а найбільше 

учнів складали іспит з Черемошнянського ліцею – 7, з яких подолали поріг – 

85,7%. Найбільший % учнів, які не подолали поріг, складаючи ДПА у формі 

ЗНО з математики у Гринявському ліцеї.  

 

 

Зважаючи на результати аналізу, фінансові можливості громади, якісні 

показники та матеріально-технічне оснащення ЗЗСО Білоберізької ТГ було 

не подолали 
поріг

100-120 балів 120-140 140-160 160-180 180-200

22,2

44,4

22,2

0,0

11,1

0,0

11,1

22,2

55,6

0,0

11,1

0,0

16,7

66,7

16,7

0,0 0,0 0,0

5,9

29,4

17,7

11,8

23,5

11,8

РЕЗУЛЬТАТИ ДПА ВИПУСКНИКІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, ПРОВЕДЕНОЇ У 
ФОРМІ ЗНО, %, 2019-2020 н.р.

Білоберізький ліцей Гринявський ліцей Довгопільський ліцей Черемошнянський ліцей

не подолали 
поріг

100-120 
балів

120-140 140-160 160-180 180-200

0 0 0 0 0
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28,6
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РЕЗУЛЬТАТИ ДПА ВИПУСКНИКІВ З МАТЕМАТИКИ,  ПРОВЕДЕНОЇ У ФОРМІ ЗНО, 
%, 2019-2020 н.р.

Білоберізький ліцей Черемошнянський ліцей Гринявський ліцей 



проведено окремі ЗАХОДИ ІЗ ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНОЇ ОСВІТНЬОЇ 

МЕРЕЖІ. 

Таблиця – Фактична мережа ЗЗСО Білоберізької сільської ради на 2021-2022 

н. р. 

 

№ 

п/п 

Назва  закладу освіти К-сть 

класів 

К-сть 

комп-

лектів 

К-сть 

учнів 

К-

сть 

ГПД 

К-сть 

учнів у 

ГПД 

1. Білоберізький ліцей  11 11 201 2 36 

 Філія Барвінківська початкова  

школа 

2 2 21 0 0 

 Філія Цівівська початкова школа 0 0 4 0 0 

 Філія Хороцівська початкова 

школа з дошкільним відділенням 

1 1 16 0 0 

2. Гринявський ліцей  11 11 204 2 31 

 Філія Голошинська початкова 

школа  

4 4 26 0 0 

 Філія Пробійнівська гімназія  6 6 55 0 0 

 Філія Грамітнянська гімназія 6 6 48 0 0 

3. Довгопільський ліцей  11 11 157 2 30 

4. Черемошнянський ліцей 17 17 231 2 36 

5. Стебнівська гімназія 9 9 65 0 0 

6 Устеріківська гімназія  9 9 81 2 30 

7. Яблуницька початкова школа з 

дошкільним підрозділом  

5 5 82 1 25 

 Всього: 92 92 1191 11 188 

 

Зауважимо, що зазначена у таблиці вище мережа ЗЗСО є оптимальною, 

зважаючи на можливість забезпечити якість надання освітніх послуг у ЗЗСО 

високогірної територіальної громади. 

Беручи до уваги МТЗ ЗЗСО громади зауважимо, що у всіх початкових школах 

створено нове освітнє середовище для 1 класу НУШ. У Білоберізькому ліцеї – 

опорному закладі – 100% обладнано кабінети фізики, хімії, біології, географії; 

у 2019 році поновлено обладнання кабінету природничо-математичного 

напряму.  

Зауважимо, що у громаді функціонують  два пансіони: у Гринявському ліцеї з 

1975 року  та у Білоберізькому ліцеї з 2015 року, відповідно на 30 та 20 місць. 

Це дозволяє забезпечити доступність надання якісних освітніх послуг для 

дітей, які проживають на віддалених присілках. 

У 6 ЗО ТГ працюють 11 груп подовженого дня, де займаються 188 дітей (38% 

від загальної кількості учнів 1-4 класів у громаді). 

 

Зауважимо також, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України №10-47-р «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих 

результатів» у 2021 році бюджет Білоберізької сільської ради територіальної 



громади отримав 5515,3 тис. грн. на реалізацію даного проекту у 

Гринявському ліцеї. Співфінансування з місцевого бюджету становить 300 

тис. грн.    

 

ГУРТКОВА РОБОТА 

У Білоберізькій територіальній громаді відсутні заклади позашкільної освіти. 

Але з метою забезпечення різнобічного та гармонійного розвитку учнів 

створено гуртки. 

Гуртки/секції, організовані ЗЗСО 

Назва закладу Кількість 

гуртків/секцій 

Гуртки/секції за 

напрямками 

У них учнів, осіб 

(поділ на 

хлопчиків та 

дівчаток) 

Білоберізький 

ліцей  

3 Художньо-естетичний 55 

2 Військово-

патріотичний 

20 

Гринявський 

ліцей  

4 Художньо-естетичний 52 

3 Військово-

патріотичний 

40 

1 Оздоровчий 15 

Довгопільський 

ліцей  

1 Науково-технічний 12 

1 Туристсько-

краєзнавчий 

15 

2 Художньо-естетичний 59 

2 Військово-

патріотичний 

16 

Черемошнянськи

й ліцей  

2 Науково-технічний 30 

1 Еколого-

натуралістичний 

15 

2 Фізкультурно-

спортивний 

30 

3 Художньо-естетичний 45 

2 Військово-

патріотичний 

30 

Грамітнянська 

гімназія 

1 Еколого-

натуралістичний 

10 

1 Фізкультурно-

спортивний 

18 

1 Художньо-естетичний 10 

1 Оздоровчий 8 

Пробійнівська 

гімназія  

1 Еколого-

натуралістичний 

6 

2 Фізкультурно-

спортивний 

18 

2 Художньо-естетичний 18 



 

У  8 закладах загальної середньої освіти громади  функціонують 46 

гуртків за 7 напрямами, в яких навчаються 633 учні, що становить 53% від 

загальної кількості учнів . 47% учнів не охоплені гуртками, що є значним 

недоліком.  

Напрями гурткової роботи (див. діаграму нижче): 

Науково-технічний напрям – 4 гуртки; 

Еколого-натуралістичний – 3 гуртки; 

Туристсько-краєзнавчий гурток –2 гуртки; 

Фізкультурно-спортивний – 7 гуртків  

Художньо-естетичний – 18 гуртків; 

Військово-патріотичний – 9 гуртків;  

Оздоровчий гурток – 3гуртки. 

 

39% – це  гуртки художньо-естетичного напряму, серед яких: вокальні, хорові, 

танцювальні;  20% – гуртки військово-патріотичного напряму; 14% – 6 гуртків 

фізкультурно-спортивного напряму: футбол, гімнастика. 

9%
6%

4%

15%

39%

20%
7%

Частка гуртків за напрямами, %

Науково-технічний Еколого-натуралістичний  

Туристсько-краєзнавчий Фізкультурно-спортивний 

Художньо-естетичний Військово-патріотичний 

Оздоровчий гурток 

1 Оздоровчий 8 

Стебнівська 

гімназія  

1 Туристсько-

краєзнавчий 

12 

1 Художньо-естетичний 10 

1 Фізкультурно-

оздоровчий 

12 

Устеріківська 

гімназія  

1 Науково-технічний 12 

2 Художньо-естетичний 42 

1 Фізкультурно-

оздоровчий 

15 



Жодного гуртка не функціонує у початкових школах, так як це не передбачено 

штатним розписом. 

Проблемним також є відсутність досліджень в громаді з визначення потреб 

щодо напрямів гурткової роботи з врахуванням побажань як дівчаток, так і 

хлопчиків.  

            

 

 

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

Кількісний та якісний склад працівників закладів загальної середньої освіти 

Назва закладу Учит

елів 

1-4 х 

класі

в 

Учител

ів 5 -11 

(12) 

класів 

Дире

кторі

в 

Засту

пникі

в 

дирек

торів 

Практи

чних 

психол

огів 

Соціа

льних 

педаг

огів 

Асистен

тів в 

інклюзи

вних 

класах 

Суміс

ників 

Білоберізький 

ліцей 

6 20 1 2 1 1 4 0 

Гринявський 

ліцей 

7 15 1 2 1 1 5 2 

Довгопільськ

ий ліцей 

7 19 1 2 1 1 4 2 

Черемошнянс

ький ліцей 

5 25 1 2 1 1 2 1 

Пробійнівська 

гімназія 

4 11 1 1 1 0 0 0 

Грамітнянськ

а гімназія 

4 10 1 0 1 0 0 1 

Стебнівська 

гімназія 

4 15 1 1 1 1 2 2 

Устеріківська 

гімназія 

4 10 1 1 1 1 3 2 

Яблуницька 

початкова 

школа 

7 0 1 0 1 1 2 1 

Голошинська 

початкова 

школа 

7 0 0 0 0 0 1 0 

Барвінківська 

початкова 

школа 

3 0 0 0 0 0 0 1 

Хороцівська 

початкова 

школа  

4 0 0 0 0 0 0 1 

Всього 62 125 9 11 9 7 23 13 



 

Таблиця – Педагогічні працівники ЗЗСО за посадами 

Навчання у ЗЗСО забезпечує 266 педагогів. Детальний розподіл педагогічних 

працівників  ЗЗСО за посадами представлено на діаграмі нижче.  

Усі заклади укомплектовані педагогічними кадрами. У 3-х закладах освіти 

відсутні практичні психологи та у 5-ти – соціальні педагоги. Дані заклади є 

філіями опорних закладів. Враховуючи велику вартість навчання одного учня 

у цих закладах та з метою економії коштів посади не введено. Учні цих 

закладів обслуговуються практичними психологами та соціальними 

педагогами опорних закладів. Потреби у вчителях, які викладають навчальні 

предмети, немає. 

 

 

 

Таблиця – Педагогічні працівники ЗЗСО за рівнем освіти 

24%

48%

4%

4%
3%

3%
9% 5%

Педагогічні працівники ЗЗСО за посадами, %
Учителів 1-4 х класів Учителів 5 -11 (12) класів Директори

Заступники директорів Практичні психологи Соціальні педагоги

Асистенти в інклюзивних класах Сумісники

Назва закладу 

К
іл

ьк
іс

ть
 

п
ед

аг
о
гі

ч
н

и
х

 

п
р

ац
ів

н
и

к
ів

 

С
п

ец
іа

л
іс

т 

аб
о

 м
аг

іс
тр

 

% 

Б
ак

ал
ав

р
 

% 

М
о

л
о
д

ш
и

й
 

сп
ец

іа
л
іс

т 

% 

С
ер

ед
н

я
 

за
га

л
ьн

а 

о
св

іт
а 

% 

Білоберізький 

ліцей 

32 30 94 1 3 1 3 0 0 

Гринявський 

ліцей 

34 32 94 2 6 0 0 0 0 

Довгопільський 

ліцей 

37 37 100 0 0 0 0 0 0 

Черемошнянськи

й ліцей 

38 36 95 0 0 2 5 0 0 



Педагогічні працівники ЗЗСО за освітнім рівнем 

Освітній процес в закладах загальної середньої освіти забезпечують 266 

педагогічних працівників, з них 241 (91%)-спеціалісти/магістри; 13 (5%) – 

бакалаври; 12 (4%) – молодші спеціалісти.  

Візуалізовано поділ педагогічних працівників ЗЗСО за освітнім рівнем на 

діаграмі. 

 

 

 

Для  підтвердження високого кваліфікаційного рівня педагогічних 

працівників ЗЗСО Білоберізької ТГ зазначимо, що  63% педагогічних 

працівників є спеціалістами  вищої та першої кваліфікаційної категорій. 

Детальний розподіл за кваліфікаційними категоріями представлено на 

діаграмі нижче.  

 

91%

5% 4% 0%

Педагогічні працівники ЗЗСО за освітнім рівнем, %

Спеціаліст або магістр Бакалавр Молодший спеціаліст Середня загальна освіта

Устеріківська 

гімназія  

23 21 91 0 0 2 9 0 0 

Пробійнівська 

гімназія 

18 16 89 2 11 0 0 0 0 

Грамітнянська 

гімназія 

17 15 88 2 12 0 0 0 0 

Стебнівська 

гімназія 

27 25 93 1 3 1 3 0 0 

Яблуницька 

початкова школа 

22 16 73 2 12 4 18 0 0 

Голошинська 

початкова школа 

7 5 71 1 14 1 14 0 0 

Барвінківська 

початкова школа 

4 3 75 1 25 0 0 0 0 

Хороцівська 

початкова школа 

7 5 71 1 14 1 14 0 0 

 266 241  13  12  0  



Таблиця – Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників ЗЗСО 

 

 

 

 

46%

17%

13%

24%

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників ЗЗСО

Вища категорія І категорія ІІ категорія Спеціаліст

Назва закладу Кількіс

ть 

педагог

ічних 

праців

ників 

Вища 

катего

рія 

І 

катего

рія 

ІІ 

катего

рія 

Спеці

аліст 

Вища та І 

категорія 

Всьог

о 

% 

Білоберізький 

ліцей 

32 16 4 6 2 20 63 

Гринявський ліцей 34 17 6 0 11 23 68 

Довгопільський 

ліцей 

37 19 5 5 8 24 65 

Черемошнянський 

ліцей 

38 19 7 7 5 26 68 

Устеріківська 

гімназія  

23 14 3 3 3 17 74 

Пробійнівська 

гімназія 

18 4 6 3 5 10 56 

Грамітнянська 

гімназія 

17 6 3 2 6 9 53 

Стебнівська 

гімназія 

27 7 6 5 9 13 48 

Яблуницька 

початкова школа 

22 8 4 0 10 12 55 

Голошинська 

початкова школа 

7 4 1 1 1 5 71 

Барвінківська 

початкова школа 

4 3 0 0 1 3 75 

Хороцівська 

початкова школа 

7 3 1 1 2 4 57 



Незважаючи на високий відсоток педагогів освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліст/магістр та педагогів вищої й першої кваліфікаційної категорії, 

важливо активно сприяти їх професійному розвитку та підвищенню 

кваліфікації. Основними видами підвищення кваліфікації є навчання за 

програмою підвищення кваліфікації (у тому числі участь у семінарах, 

практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо), а також стажування.  

Зауважимо, що завданням на найближчу перспективу вважаємо вивчення 

потреб педагогів з метою розробки програми мотивації, а також здійснення 

заходів, спрямованих на створення сприятливого соціально-психологічного 

клімату в колективах ЗЗСО, росту та удосконалення фахового рівня. 

Кількісний та якісний склад працівників закладів дошкільної освіти 

Навчання у закладах дошкільної освіти (ЗДО) забезпечує 137 осіб, 81% з яких 

– жінки, а 19% – чоловіки. 4,4% працівників – особи пенсійного віку, 66,7% з 

яких – педагогічний персонал, а 33,3% – технічний персонал. 32% працівників 

ЗДО – особи до 35 років, з яких 26 ос. (59%) – педагогічний персонал, 18 ос. 

(41%) – технічний персонал. 

Співвідношення технічного та педагогічного персоналу відображено на 

діаграмі нижче.  

 Облікова кількість штатних працівників, осіб 

усього з них 

жінки особи у віці особи, які мають 

освітній ступінь 

(освітньо-

кваліфікаційний 

рівень) 

до 

35 

років 

60 

років і 

старше 

молодший 

бакалавр, 

молодший 

спеціаліст 

бакалавр, 

спеціаліст, 

магістр 

Усього 137 111 44 6 18 47 

у тому числі 

педагогічний 

персонал 

57 55 26 4 12 44 

з них: 

директори 

10 10 1 4 1 9 

вихователі 29 29 15 0 9 20 

вихователі-методисти 0 0 0 0 0 0 

практичні психологи 3 3 3 0 0 3 

соціальні педагоги 1 1 1 0 0 1 

асистенти 

вихователів в 

інклюзивних групах 

4 4 4 0 0 4 

інший педагогічний 

персонал 

10 9 9 0 2 8 

технічний персонал 80 56 18 2 6 1 



 

 

 Умови для підвищення кваліфікації педагогічного персоналу, постійного 

професійного розвитку педагогічних працівників (загальна середня 

освіта/дошкільна освіта) 

Педагогічні працівники закладів освіти Білоберізької ТГ постійно проходять 

курси підвищення кваліфікації. Відділ освіти, культури, молоді та спорту, 

територіальна громада уклали угоду з Прикарпатським національним 

університетом імені Василя Стефаника  про проходження курсів підвищення 

кваліфікації  на суму 142 тис. грн. та готуються документи для підписання 

Угоди з  Івано-Франківським обласним інститутом післядипломної 

педагогічної освіти на 2022 рік.  Для забезпечення надання якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти з державного бюджету місцевим 

бюджетам передбачено субвенцію, частина коштів якої спрямовується на 

здійснення заходів для професійного зростання та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. 

  Зокрема, на грудень 2021 року Білоберізька сільська рада отримала 

субвенцію у сумі 20 тис грн. на супервізію та 142 тис. на курси підвищення 

кваліфікації вчителів-предметників 5-11 класів. 

  Крім цього, педагоги мають можливість підвищувати кваліфікацію та 

проходити курси на платних та безплатних платформах Онлайн. Створено 

платформу Еd-Era, що забезпечила підготовку вчителів початкової ланки 

НУШ. Існує безліч професійних курсів на таких платформах, як Освіторія, 

Педрада, Прометеус, Всеосвіта та ін.  

  Предметом інваріантної складової у закладах освіти Білоберізької ТГ є курс 

«Основи християнської етики». Цей предмет викладають вчителі, які пройшли 

курси підвищення кваліфікації та атестовані, як вчителі християнської етики.  

  2021-2022 навчального року у Білоберізькому та Гринявському ліцеях учні 9 

класів розпочали вивчати  курс за вибором за ініціативи та підтримки проекту 

DECIDE «Навчаємось  жити у громаді». Вчителі курсу пройшли навчання та 

отримали відповідні сертифікати.  

42%

58%

Співвідношення педагогічного та непедагогічного персоналу у ЗДО 

Педагогічний персонал Непедагогічний персонал



Марфієвич С.І., вчитель Стебнівської гімназії, у 2020 році успішно пройшла 

сертифікацію педпрацівників відповідно до професійного стандарту «Вчитель 

початкових класів ЗЗСО» 

  Заклади загальної середньої освіти забезпечені практичними психолога та 

соціальними педагогами. Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 

Білоберізької сільської ради співпрацює з Верховинським інклюзивно-

ресурсним центром, який забезпечує супровід дітей з особливими освітніми 

потребами. 

На даний час потреби у кадрах для ЗЗСО та ЗДО немає.  

 

 

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

БІЛОБЕРІЗЬКОЇ ТГ 

Відповідно до потреби у 2021-2022 навчальному році в закладах загальної 

середньої освіти відкрито класи з інклюзивною формою навчання у таких 

ЗЗСО: Білоберізький ліцей, Гринявський ліцей, Довгопільський ліцей, 

Черемошнянський ліцей, Стебнівська гімназія, Устеріківська гімназія, 

Яблуницька початкова школа, Голошинська початкова школа (21 дитина/21 

клас). 
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Білоберізький 

ліцей  

4 4 4 1 1 4 0 

Гринявський ліцей 4 4 4 1 1 4 0 

Довгопільський 

ліцей 

4 4 6 1 1 4 0 

Черемошнянський 

ліцей 

2 2 2 1 1 2 0 

Стебнівська 

гімназія 

2 2 2 1 1 2 0 

Устеріківська 

гімназія 

2 2 3 1 1 2 0 

Яблуницька 

початкова школа 

2 2 2 1 1 2 0 

Голошинська 

початкова школа 

1 1 1 0 0 1 0 

Всього: 21 21 24 7 7 21 0 

 

Кожен ЗЗСО забезпечений педагогами відповідно до потреби, окрім 

Голошинської початкової  школи, де відсутній психолог та соціальний 



педагог. Дане питання буде вирішене за рахунок залучених спеціалістів з 

інших ЗО.  

Проблемою є відсутність у ТГ спеціалістів для надання корекційно-

розвиткових послуг: логопеда та дефектолога.   

Фінансування інклюзивного навчання в ЗЗСО громади здійснюється за кошти 

освітньої субвенції  - 201 тис. грн. на рік. На дидактику на інклюзію виділено 

106500 грн. 

Інклюзивна освіта в дошкільних  закладах  Білоберізької ТГ 
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Білоберізький 

ЗДО «Теремок» 

1 1 1 0 0 0 12,000 у 

місяць 

Черемошнянський 

ЗДО «Дзвіночок» 

1 1 1 0 0 0 12,000 у 

місяць 

Яблуницька 

початкова школа з 

дошкільним 

підрозділом 

2 2 2 1 1 0 24,000 у 

місяць 

Гринявський 

ліцей 

1 1 1 1 1 0 6,000 у 

місяць 

Всього:  1 5 5 2 2 0 54,000 у 

місяць  

 У чотирьох закладах освіти громади: Білоберізький ЗДО «Теремок», 

Черемошнянський ЗДО «Дзвіночок», Яблуницька початкова школа з 

дошкільним підрозділом, Гринявський ліцей з дошкільним підрозділом  

надаються послуги інклюзивної освіти 5 дітям у 4,5 групах. 

Практичний психолог та соціальний педагог працює лише у  Яблуницькій 

початковій школі з дошкільним підрозділом та у Гринявському ліцеї з 

дошкільним підрозділом. Корекційно-розвиткові послуги у двох інших 

закладах надаються залученими працівниками.  Вартість навчання становить 

12 тис. грн. за одну дитину в місяць з місцевого бюджету. 

Послуги корекційно-розвиткових занять дефектолога та логопеда надаються 

частково, так як відсутні спеціалісти. Дана проблема буде вирішуватися 

шляхом залучення працівників з інших закладів та спеціалістів 

Верховинського ІРЦ. 

В усіх 26 дітей є характеристики та висновки Верховинського ІРЦ. 

Забезпечено 100% потребу в інклюзивному навчанні в ЗЗСО громади та 

інклюзивних групах в ЗДО.  

Недоліком є відсутність ресурсних кімнат для дітей з ООП (така кімната є 

тільки в Білоберізькому ліцеї). 

 



ПІДВЕЗЕННЯ 

У громаді на належному рівні організовано підвіз учнів та педагогічних 

працівників, який забезпечується 7 шкільними автобусами та укладено 1 

угоду з перевізником. Це забезпечує 80 % від потреби. 20% дітей (які 

потребують підвозу) неможливо довозити, оскільки вони проживають високо 

у горах, де підвіз шкільним автобусом здійснити неможливо. 

 

Таблиця – Стан організації підвезення здобувачів освіти 

Кількіс

ть 

учнів/в

чителі

в, які 

потреб

ують 

підвезе

ння  

Назва 

закладу 

освіти за 

яким 

закріплено 

шкільний 

автобус 

Назва 

маршрут

у 

шкільно

го 

автобус

у 

Протя

жність 

доріг 

по 

маршр

уту 

шкільн

ого 

автобу

су 

Ділянка 

дороги, 

що 

потребує 

першочер
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ремонту 

Трив

аліст
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рейс

у 

 

Протя

жність 

доріг у 

незадо

вільно

му 

стані 

(км) 

Кількіст

ь 

дітей/вч

ителів, 

які 

підвозят

ься  

125 Білоберізь

кий ліцей  

Розтоки 

– 

Білобері

зка- 

Устерік

и 

45 Розтоки –

Білоберіз

ка  

1,20 9 км 90 

163 Гринявськ

ий ліцей 

Пробійн

івка – 

Гринява

- 

Голоши

на -

Гринява 

42 Пробійні

вка-

Голошин

а 

2,00 25 117 

56 Довгопільс

ький ліцей 

Полянки

- 

Довгопо

ле- 

Стебні 

25 Стебні - 

Довгопол

е 

90 хв 14 56 

160 Черемошн

янський 

ліцей 

Яблуниц

я-

Черемо

шна 

22 Яблуниця

- 

Черемош

на 

1,20 22 136 

30 Пробійнівс

ька 

гімназія 

Пробійн

а - Гук 

6 Пробійні

вка 

50 5 30 

Всього

:  

534 

  140   75 429 



Для громади важливим є оновлення парку шкільних автобусів з 

більшою прохідністю гірськими дорогами. Сьогодні сформовано мережу руху 

шкільних автобусів таким чином, що дозволяє учням вчасно доїжджати до 

школи. Організовано безпечне перевезення школярів, налагоджено контроль 

за безпекою дорожнього руху, організовано технічне забезпечення шкільних 

автобусів. Розроблено заходи з удосконалення системи підвезення та 

оптимізації витрат що з цим пов’язані: проходження навчання медичним 

працівником школи спеціальних курсів для отримання сертифікату, що надає 

право визначати придатність водія керувати транспортним засобом та випуск 

шкільного автобусу на маршрут. 

На даний час у громаді немає спеціально обладнаних автобусів для 

перевезення осіб з порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату та 

інших маломобільних груп населення. Потреби у такому автобусі немає. 

Проблемою для ТГ є велика частка доріг у незадовільному стані. З 140 км 

доріг по маршруту шкільних автобусів  54% (75км) знаходяться в 

незадовільному стані. Цю проблему ТГ не може вирішити своїми силами, 

тому що ці частини доріг знаходяться не в її підпорядкуванні. 

 

 

ХАРЧУВАННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ В ЗДО здійснюється за кошти бюджету 

Білоберізької сільської ради. В кожному з 9 ЗДО в штатному розкладі 

передбачено ставку посади кухаря. 

 Щодо організації харчування дітей у ЗДО зазначимо, що у ЗДО громади 

немає єдиної картотеки страв для організації харчування дітей у дошкільних 

закладах, тому керівник закладу дошкільної освіти особисто відповідає за 

складання картотеки страв, у якій має бути зазначено технологію 

приготування, хімічний та органічний склад їжі тощо. 

Харчування у закладах ЗДО за кошти батьків. 

Пільгове харчування організовано для дітей, батьки яких є учасниками АТО, 

ООС, діти, батьки яких знаходяться у важких матеріально-побутових умовах 

та діти-інваліди  

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ В ЗЗСО здійснюється приватними 

підприємцями відповідно до договорів. 

Харчування учнів у ЗЗСО громади здійснюється в основному за кошти батьків 

(82%) та за кошти місцевого бюджету (18%). Більшість учнів  ЗЗСО охоплені 

гарячим харчуванням, крім Пробійнівської та Грамітнянської гімназії (103 

дитини), так як відсутній підприємець, який би погодився організувати гаряче 

харчування у цих ЗО. 

З 502 учнів 1-4 класів громади за кошти місцевого бюджету харчується 68  

дітей (14%). З них 22 дітей харчуються за рішенням сесії Білоберізької 

сільської ради №360/8-8 2021 від  16 вересня 2021року «Про організацію 

харчування учнів у закладах загальної середньої освіти у 2021-2022 

навчальному році Білоберізької сільської ради»    та 46  дітей за рішенням 

педрад ЗО.  



З 689 учнів 5-11 класів громади за кошти місцевого бюджету харчується  145  

дітей (21%). З них 68 дітей харчуються за рішенням сесії Білоберізької 

сільської ради №360/8-8 2021 від  16 вересня 2021 року «Про організацію 

харчування учнів у закладах загальної середньої освіти у 2021-2022 

навчальному році Білоберізької сільської ради» та 9 дітей за рішенням педрад 

ЗО.   

Безкоштовним харчуванням охоплені діти таких категорій: діти-сироти, діти 

напівсироти , діти учасників АТО, діти з ООП,  діти з малозабезпечених сімей,  

діти з багатодітних сімей,  діти, які проживають у важких матеріально-

побутових умовах. 

  Харчування дітей пільгових категорій здійснюється у повному обсязі 

відносно потреби на суму 20 гривень на день. 

 

 

Начальник відділу освіти,  

культури , молоді та спорту     Галина ДМИТРОНЯК 
 

 

  



 
      
             
 

     

УКРАЇНА 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

Вісімнадцята сесія  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від  27 жовтня 2022 року 

селище Верховина 
 

Інформація про роботу відділу 

освіти, культури, молоді та спорту 

Зеленської  сільської ради» 

 за 2021 рік  

 

У відповідності до статті 43, пункту 2 статті 73 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

комісії районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної 

політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової 

інформації, районна рада 

вирішила: 

 

1. Інформацію про роботу відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Зеленської сільської ради» за 2021 рік, взяти до відома (додається). 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

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

спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової інформації 
(В.Маротчак). 

 

Голова районної ради           Юрій ФІЛИПЧУК 

  

 



      Додаток  

до рішення районної ради  

від 27.10.2022 року 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про роботу відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Зеленської сільської ради за 2021рік 
 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Зеленської сільської ради 

інформує про розвиток в галузях освіти та культури в Зеленській ТГ у 

2021році. На контролі відділу освіти, культури, молоді та спорту тримається 

дотримання чинного законодавства з питань освіти, державного стандарту 

загальної середньої освіти. Здійснюється управління закладами освіти, 

культури, підпорядкованими відділу, координується діяльність цих закладів, 

здійснюються заходи з національно-патріотичноговиховання молоді як один з 

головних напрямків виховної роботи.  

Організовано навчально-методичне і кадрове забезпечення закладів 

освіти, забезпечено своєчасне підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників. Проведено роботу щодо стовідсоткового охопленнядітей та 

підлітків шкільного віку процессом навчання та виховання. Відповідно до ст. 

53 Конституції України кожен має право на освіту. У 2021році заклади освіти 

громади надавали освітні послуги 217 дітям. Освітні послуги, які надають 

заклади освіти, повинні бути якісними та відповідати запитам суспільства. 

Провідну роль у наданні якісних освітніх послуг відіграє освітнє середовище, 

у якому перебувають діти. Освітній простір повинен надихати вчитись, 

обладнання має бути сучасним, навчально-методична література цікавою і 

корисною. У закладі освіти повинно бути безпечно, тепло і смачно. Все 

перелічене потребує проведення ремонтних робіт, оновлення матеріально-

технічної бази, поповнення бібліотечних фондів, організації якісного 

харчування, високого професіоналізму педагогічних працівників. Відповідно 

до ст. 25 Закону України «Про освіту» засновник закладу освіти повинен 

забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого 

ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартіво 

світи та ліцензійних умов. З урахуванням пріоритетності  потреб відділом 

освіти, культури, молоді та спорту  Зеленської сільської ради організовано 

виконання   ремонтних робіт, придбання товарів і послуг. Одним із 

найважливіших завдань у 2021роцібуло створення опорного закладу на базі 

Зеленського ліцею та отримання шкільного автобуса. 

В результаті створення опорного закладу утворена така мережа: 

-Зеленський ліцей (опорний заклад), до якого входять: 

-структурний дошкільний підрозділ; 

-філія Бистрецька гімназія; 

-філія Явірницька початкова школа; 

-філія Дзембронянська початкова школа; 



  Нова українська школа продовжує позиціонувати нові виклики як для 

учнів, так і для вчителів. У рамках впровадження Нової української школи для 

3 перших класів громади придбано нові учнівські одномісні парти 

(20комплектів),  5ноутбуків,  5 телевізорів, , сучасні дидактичні матеріали. 

Придбання булоздійснено на суму 185,3тис.грн за кошти місцевого 

бюджетута 19,8 тис.грн за кошти державного бюджету. Окрім того, у 2021році 

отримано фінансовий ресурс з державного бюджету на забезпечення якісної, 

сучасної та доступноїо світи за програмою «Ноутбук кожному вчителю» 

(співфінансування з місцевого бюджету – 18,0тис.грн).  З державного 

бюджету отримано субвенцію на здійснення підтримки осіб з особливими 

освітніми потребами у сумі 8,2тис.грн на придбання спеціальних засобів 

корекції для дітей з ООП.  

  На новорічні свята усім дітям громади шкільного та дошкільного віку 

були закуплені солодкі подарунки на суму 20,9тис.грн(МБ). Оновлення 

матеріально-технічної бази закладів освіти – завдання, яке було, є і 

залишається актуальним на наступні роки. У 2021році були здійснені такі 

закупівлі за коштиМБ:  Прилади, обладнання  та посуд для харчоблоків– 26,4 

тис.грн, шкільні меблі та обладнання для  ЗЗСО  та ЗДО Зеленської  сільської  

ради – 496,3тис.грн;  Для здійснення поточних ремонтів у закладах освіти 

були закуплені господарчі товари та будівельні матеріали на суму 80,5тис.грн. 

На дизпаливо та бензин для шкільних автобусів – 92,3 тис.грн.  Для створення 

комфортних умов для перебування дітей у закладах освіти за 2021рікбуло 

витрачено 197,1 тис.грн на придбання твердого палива (дров ).  Для 

обладнання спортивного майданчика філії Явірницька  початкова  школа 

використано 49 тис.грн з державного бюджету, та 70 тис.грн на придбання 

радіаторів  для опалення Зеленського ліцею(державний бюджет). 

Питання організації харчування та дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог у закладах освіти  є надзвичайно важливим серед інших освітянських 

питань. Відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності харчовихпродуктів», у всіх закладах освіти розпочато 

впровадження систем управління безпечністю харчової продукції за 

принципами системи НАССР.  Гарячим харчуванням у закладах загальної 

середньої освіти охоплено всіх учнів 1-11 класів; майже 45% відзагальної 

кількості учнів з числа пільгових категорій, що харчуються безкоштовно (діти 

учасників бойовихдій; діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; 

діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах 

(групах); діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпечним сім’ям). Вартість 

харчуванняу школах громади становила 36 грн. на день. У закладах 

дошкільноїо світи від плати за харчування звільняються діти-сироти, діти, 

позбавлені батьківського піклування; діти учасників бойових дій, діти із 

сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпечним сім’ям). Вартість харчування у садочках 

становила 40,00 грн.  На продукти харчування у 2021 році було витрачено 

137,3 тис.грн з місцевого бюджету.  

Для надання більш широкого спектру освітніх  послуг в позаурочний 

час було розширено мережу шкільних гуртків. У 2021 році діяло 10шкільних 



гуртків,  та 2 гуртки при закладах культури громади, у яких брали участь 172 

учні. 

У 2021р Зеленською сільською радою виділено кошти в сумі 111 тис.грн 

на придбання матеріалів та обладнання для закладів культури громади,  23 

тис.грн на придбання твердого палива(дров) та 7 тис. грн на енергоносії. 

Впродовж 2021року було здійснено ряд планових, системних заходів, 

що кардинально змінили політику розвитку галузі культури та позитивно 

позначились на її діяльності. Зеленській сільській раді в період 

децентралізації вдалося зберегти діючу мережу закладів культури, яка налічує 

2 сільських будинки культури, 3 клуби та 4 сільські бібліотеки. 

Особливий акцент у роботі закладів культури громади приділявся 

роботі з дітьми та молоддю, створенню умов для їх духовно-патріотичного і 

творчого зростання та духовному збагаченню на кращих взірцях української 

культури. 

Працівниками культури Зеленської ТГ постійно організовуються різні 

заходи, згідно річного плану роботи. В бібліотеках громади завжди 

оновлюються книжкові виставки та багато різноманітних заходів для різних 

вікових груп населення. 

 

 

Начальник відділу освіти,  

культури, молоді та спорту      Любов МАРОТЧАК 

 

  



  
 

      
             
 

     

УКРАЇНА 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

Вісімнадцята сесія  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від  27 жовтня  2022 року 

селище Верховина 

 

Про виконання рішення районної 

ради від 29.07.2022 року «Про 

депутатський запит Г.Дмитроняк» 

 

 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад», районна рада 

вирішила: 

 

1. Інформацію Верховинської селищної ради щодо відкриття філії 

Верховинського інклюзивно-ресурсного центру в Білоберізькій сільській раді 

шляхом внесення змін у Статуті ІРЦ та штатного розпису закладу (дві штатні 

одиниці педагогічних працівників) з 01 вересня 2022 року взяти до відома 

(додається). 
 

2. Рішення районної ради від 29.07.2022 року «Про депутатський запит 

Г.Дмитроняк» зняти з контролю. 

 

 

 

Голова районної ради          Юрій ФІЛИПЧУК 
 

  

 



 

      

             

УКРАЇНА 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

Вісімнадцята сесія  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від  27 жовтня 2022 року 

селище Верховина 

 

Про виконання рішення районної 

ради від 29.07.2022 року «Про 

депутатський запит О.Петріянчук» 

 

 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад», районна рада 

вирішила: 

 

1. Інформацію Верховинського комбінату комунальних підприємств щодо 

перенесення місця для збору побутових відходів по вулиці Франка 

(навпроти магазину «Гламур») взяти до відома (додається). 
 

2. Рішення районної ради від 29.07.2022 року «Про депутатський запит 

О.Петріянчук» зняти з контролю. 

 

 

 

Голова районної ради          Юрій ФІЛИПЧУК 
 

 

 

 
 

 
 

 


