
Порядок денний 

сімнадцятої  сесії районної ради 

восьмого демократичного скликання 

 
 

від 29 липня  2022 року            поч. об 11.00 год. 

 

1. Про підсумки виконання  районного бюджету за І півріччя 2022 

року. 

2. Про внесення змін до районного бюджету на 2022 рік 

3. Інформація про роботу  відділу культури Верховинської селищної 

ради  за 2021 рік. 

4. Інформація про роботу  відділу освіти, молоді та спорту 

Верховинської селищної ради  за 2021 рік. 

5. Інформація про роботу  комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр» Верховинської селищної ради  за 2021 рік. 

6. Про результати роботи Верховинського комбінату комунальних 

підприємств  за І півріччя 2022 року та про фінансово-економічний 

стан і перспективи розвитку підприємства. 

7. Інформація про роботу Верховинського районного відділення 

Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій за 

І півріччя 2022 року. 

8. Про продовження договору оренди. 

9. Про передачу в оперативне управління приміщення. 

10. Про депутатський запит Г.Дмитроняк. 

11. Про депутатський запит О.Петріянчук. 

 

  



 

      

             
 

     

УКРАЇНА 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 
Сімнадцята сесія  

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від  29 липня 2022 року 

селище Верховина 

 

Про підсумки виконання районного 

бюджету за І півріччя  2022 року 

 

Районний бюджет за  1-ше півріччя  2022 року  по доходах (загальний і 

спеціальний фонд)  виконано  на 87,7 відсотків (при уточненому  плані –2237,1 

тис. грн.), фактично надійшло до бюджету  району – 1962,9 тис. грн.. 

Виконання власних надходжень  загального фонду районного бюджету  

за  звітний період  становить 55,5 тис. грн., що складає 99,1 відсотка до 

затвердженого плану (затверджений план – 56,0 тис.грн., фактично надійшло – 

55,5 тис. грн.) до уточненого плану на 77 відсотків (уточнений план – 77,4  тис. 

грн.). До спеціального фонду районного бюджету за звітний період надійшло 

382,8 тис. грн. власних надходжень бюджетних установ(благодійні внески, 

гранти та дарунки). 

Видаткова частина загального фонду районного бюджету виконана на 

69 відсотків (при уточненому плані на звітний період – 2492,6 тис. грн., 

фактично профінансовано - 1718,8 тис. грн.). В сумі асигнувань найбільший 

відсоток складають асигнування на районну державну адміністрацію – 67,9 

відсотка (інші субвенції з місцевого бюджету) на районну раду – 32,8 відсотка. 

Видаткова частина спеціального фонду районного бюджету виконана в 

сумі 208,4 тис. грн.  районною радою, джерелом надходжень яких є власні  

надходження бюджетних установ.  

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

уточненому плані 51,1 тис. грн.. 

Виходячи з вищенаведеного, районна рада                                                

вирішила: 

 

1. Інформацію     фінансового     управління     райдержадміністрації  про 

підсумки виконання районного бюджету  за І півріччя  2022 року  взяти до 

уваги (додається). 

 

 



2. Затвердити: 

           - Звіт про виконання районного бюджету  за 1-ше півріччя 2022  року 

(згідно додатку 1)  .                                                                                     

     3.  Керівникам бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету:                               
                                                                            

      3.1 Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення 

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

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

заробітної плати, визначеного у рішеннях рад про затвердження бюджетів і 

кошторисах бюджетних установ;     

       3.2 Забезпечити безумовне виконання статті 77 Бюджетного кодексу 

України в частині врахування у відповідних місцевих бюджетах у повному 

обсязі потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ і 

проведення розрахунків за надані комунальні послуги та  енергоносії; 

        3.3 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 1-ше півріччя  2022 року 

 

Районний бюджет за  1-ше півріччя  2022 року  по доходах (загальний і 

спеціальний фонд)  виконано  на 87,7 відсотка (при уточненому  плані –2237,1 

тис. грн., фактично надійшло до бюджету  району – 1962,9 тис. грн.. 

Виконання власних надходжень  загального фонду районного бюджету  

за  звітний період  становить 55,5 тис. грн., що складає 99,1 відсотка до 

відсотка до затвердженого плану (затверджений план – 56,0 тис.грн., фактично 

надійшло – 55,5 тис. грн.) до уточненого плану на 77 відсотків (уточнений 

план – 77,4  тис. грн.).  

До спеціального фонду районного бюджету за звітний період надійшло 

382,8 тис. грн. власних надходжень бюджетних установ(благодійні внески , 

гранти та дарунки). 

Видаткова частина загального фонду районного бюджету виконана на 

69 відсотків ( при уточненому плані на звітний період – 2492,6 тис. грн., 

фактично профінансовано- 1718,8 тис. грн.). В сумі асигнувань найбільший 

відсоток складають асигнування на державну адміністрацію – 67,9 відсотка        

(інші субвенції з місцевого бюджету) на районну раду – 32,8 відсотка. 

Видаткова частина спеціального фонду районного бюджету виконана в 

сумі 208,4 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 – 515,8 тис.грн., 

при запланованих уточнених показниках - 644,3 тис. грн.,  на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв – 19,3 тис. грн..   

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

уточненому плані 51,1 тис. грн.. 

 

 

Начальник відділу  бюджету та економіки 

фінансового управління                                   Олена  БІЛОГОЛОВА 

 
 

  



Додаток 1 

до рішення районної ради 

від 29 липня 2022 року 
 

Звіт 

про виконання районного бюджету 

за 1-ше півріччя  2022  року 

                                                                                                                                          (тис. грн.) 

 

Код  

платежу 

 

Найменування доходів 

Затверджено 

на  2022 рік з 

урахуванням 

змін 

 Виконано 

за   1-ше 

півріччя 

2022 року 

 Загальний фонд   

11020200 Податок на прибуток підприємств і організацій , 

що належать до комунальної власності 

20,3 11,5 

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 10,6 

22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та 

іншого майна, що знаходиться у комунальній 

власності 

108,4 27,1 

 Разом  власних доходів 172,4 55,5 

 

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим бюджетам 3906,1 1524,6 

 Разом доходів загального фонду 4078,5 1580,1 

 Спеціальний фонд   

25000000 Власні надходження бюджетних установ   382,8 

 Разом загальний і спеціальний фонд 4078,5 1962,9 

 Загальний фонд   

0100 Державне управління 1312,0 553,9 

2600 Міжбюджетні трансферти 130,0       130,0                

6000 Житлово-комунальне господарство 2738,0 1005,0 

8000 Інша діяльність 90,3 20,7 

9000 Резервний фонд 51,1 9,2 

 Всього видатків загального фонду 4321,4 1718,8 

 Спеціальний фонд   

0100 Державне управління  208,4 

 Разом загального та спеціального фондів 4321,4 1927,2 

 

Начальник  відділу бюджету та економіки 

 фінансового управління                                  Олена  БІЛОГОЛОВА 



 

      

             
 

     

УКРАЇНА 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 
Сімнадцята сесія  

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від  29 липня 2022 року 

селище Верховина 

 

Про внесення змін до  

районного бюджету на 2022 рік 

 

 

    Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтею 14 Закону України 

"Про основи національного спротиву» , рішенням районної ради від 22.12.2021 

року «Про районний бюджет на 2022 рік», враховуючи рекомендації  постійної 

комісії районної ради з питань податків, бюджету та фінансів від 27липня 2022 

року протокол №17, районна рада  

 

вирішила: 

 

        1.1. Збільшити дохідну частину загального фонду  районного бюджету в 

сумі  21370 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»- 9120 

гривень; 

11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності» - 6491 гривень; 

21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого 

бюджету» - 4694 гривень; 

22012600  «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» -1065 гривень.    

        1.2. Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету  

в сумі 21370 гривень по головному розпоряднику коштів районного бюджету - 

фінансовому управлінню районної державної адміністрації  на збільшення 

обсягу резервного фонду за  КПКВК 3718700. 

 



        2. Вільний  залишок коштів, який склався  станом на 01.01.2022 року по 

загальному фонду  в сумі  20546 гривень  та спеціальному фонду у зв’язку з 

втратою цільвого призначення в сумі 17339,25 гривень, а саме:  

 -  кредитування на придбання житла молодим сім"ям - 8969,56гривень; 

 -  залишок молодіжного кредитування на будівництво - 4741,54 гривень; 

 - бюджет розвитку - 3628,15 гривень  спрямувати головному розпоряднику  

районного бюджету - фінансовому управлінню районної державної 

адміністрації  на збільшення обсягу резервного фонду за КПКВК 3718700. 

 

        3. Зменшити обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету за кодом бюджетної класифікації 41030600 «Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, 

спрямованих на виконання їх повноважень» в сумі 129 800 гривень, відповідно 

зменшивши призначення по головному розпоряднику коштів районного 

бюджету - районній раді за КПКВК 0110150, КЕКВ 2111 – 100 900 гривень, 

КЕКВ 2120 – 28 900 гривень. 

 

       4.Збільшити асигнування по загальному фонду  головному розпоряднику 

коштів районній державній адміністрації в сумі 9198,33 гривень за КПКВК 

0218775   КЕКВ2240 (забезпечення  оповіщення та інформування населення 

про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій в районі), відповідно 

зменшивши по головному розпоряднику коштів - фінансовому управлінню 

районної державної адміністрації за КПКВК 3718700 КЕКВ 8700. 

 

       5. Зменшити бюджетні призначення по загальному фонду районного 

бюджету в сумі 20000 гривень   головному  розпоряднику коштів  - районній 

раді за  КПКВК 0110180  КЕКВ 2240, відповідно збільшивши за  КПКВК 

0110150  КЕКВ 2111- 15500 гривень, КЕКВ 2120 – 4500 гривень.  

 

        6.  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 
Сімнадцята сесія  

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 29 липня 2022 року 

селище Верховина 
 

Інформація про роботу відділу 

культури Верховинської селищної 

ради  за 2021 рік  

 

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

місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист відділу культури 

Верховинської селищної ради від 20.06.2022 року № 75/01-17/01 про 

інформаційну довідку про роботу відділу культури та установ галузі культури 

за 2021 рік, 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 культури Верховинської селищної ради   за 

2021 рік, взяти до уваги (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 

 

  

 



Інформаційна довідка про роботу 

відділу культури та установ  галузі культури 

протягом 2021 року 

 

Відділ культури Верховинської селищної ради інформує, що протягом 

2021 року проводилась відповідна культурно – мистецька робота щодо 

забезпечення програми проведення культурно – мистецьких заходів протягом 

даного періоду. 

Пріоритетними напрямками роботи галузі культури є розвиток 

самобутньої народної творчості та збереження і примноження гуцульських 

етнічних традицій, звичаїв та обрядів. 

Відповідно до статей 29, 30 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», Постанов Кабінету Міністрів України, засідань 

Державних та районних комісій з питань техногенно – екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій, з метою дотримання карантинних обмежень, 

протипіедемічних норм та правил безпеки, недопущення масових скупчень 

людей, у зв’язку із простоєм установ культури району з січня по березень 2021 

року значна частина заходів проводилась в онлайн – форматі. Зокрема, 

проведено та адаптовано значну кількість культурно – мистецьких заходів в 

онлайн - режимі, розміщено відео - ролики (створені відділом культури 

Верховинської селищної ради) в інтернет – просторі та ін. 

Протягом I-го кварталу 2021 року проведено: День Соборності України, 

відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав, вшановано пам’ять Героїв Небесної Сотні; конкурс читців по 

установах культури Верховинської селищної ради, урочистості та святкові 

концерти, присвячені 207 – ій річниці з дня народження Т.Г. Шевченка та ін. 

В квітні 2021 року проведено огляд – конкурс культурно – мистецьких 

матур учнів шкіл та ліцеїв Верховинської селищної ради, духовно – 

просвітницьку годину «Священник нової формації», тематичний захід до Дня 

пам’яті Чорнобильської трагедії. В травні проведено відзначення Дня пам’яті 

та примирення на Співочому полі селища Верховина, IX – ий фестиваль – 

конкурс української пісні «Музика весни», в якому взяли участь молоді 

виконавці Верховинського району. 

З нагоди відзначення Міжнародного Дня музеїв, за фінансової та 

організаційної  підтримки голови селищної ради Василя Мицканюка, в червні 

музейними працівниками та працівниками галузі культури Верховинської 

селищної ради взято участь в фестивалі «На гостини до Івана», присвяченого 

80 – ти річчю від дня народження Івана Миколайчука, який проводився в 

с.Чортория Чернівецької області. Учасники фестивалю мали змогу обмінятися 

досвідом з функціонування музейних закладів та установ культури.  Також в 

червні в с. Криворівня проведено дводенний фестиваль «Іванова Криворівня», 

який був присвячений 80 – ій річниці від дня народження Івана Миколайчука.  

 

22 червня 2021 року організовано та проведено IV-ий фестиваль духовної 

пісні «Співаймо Господу, співаймо». В даному заході взяв участь  

Преосвященний Єпископ Коломийський і Косівський Юліан. 



25-27 червня в на Співочому поді селища Верховина та в с. Криворівня 

було проведено форум «Via Carpatia 2021». Відділ культури Верховинської 

селищної ради надавав організаційну підтримку організаторам заходу для 

належного проведення форуму, зокрема, було надано в користування Співоче 

поле та залучено працівників галузі культури до облагородження територій. 

До 25 – ої річниці Дня Конституції України та до Дня молоді, 28 червня 

2021 року організовано урочистості та тематичні заходи в установах культури 

Верховинської селищної ради.  

В липні проведено театралізоване дійство «Івана Купала».  

До Дня Державного Прапора України та до  30 – ої річниці Дня   

Незалежності України 23 та 24 серпня 2021 року на Співочому полі селища 

Верховина і в закладах культури  організовано урочистості та тематичні 

заходи.   

28 серпня 2021 року на Співочому полі селища Верховина організовано 

свято ремесел та фольклору, та відзначено 597 – му річницю з часу першої 

письмової згадки про селище Верховина . Також, в рамках свята, проведено IV 

– ий фестиваль гуцульської убирі. 

У вересні 2021 року проведено III – ий регіональний фестиваль 

гуцульського танцю ім. Я. Чуперчука та В. Шинкарука. Протягом жовтня 

організовано та проведено:  VIII – ий літературний фестиваль «Письменницька 

ватра над Черемошем», фестиваль патріотичної пісні та поезії «Оспівані 

піснею та словом» і здійснено відзначення Дня захисника та захисниць 

України, 79 – ої річниці створення УПА та Дня козацтва; огляд – конкурс 

клубних установ у сільській місцевості «Краща сільська установа». 

Також взято участь колективів аматорської народної творчості в: 

обласному конкурсі читців, присвяченого 207 – ій річниці з дня народження 

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

Протягом листопада та грудня, відповідно до програми проведення 

культурно – мистецьких заходів на 2021 рік, проведено: урочистості з нагоди 

Дня української писемності і мови, Всеукраїнського дня працівників культури 

та аматорів народного мистецтва, огляд – конкурсу майстрів декоративно – 

прикладного мистецтва Верховинської селищної ради; урочистості з нагоди 8-

ої річниці до Дня Гідності і Свободи, проведення конкурсу серед учнівської 

молоді по написанню творів на місцевому говіркому діалекті, вшанування 

пам’яті жертв Голодоморів в Україні, конкурс майстрів на базі регіонального 

історико – краєзнавчого музею «Гуцульщина» в селищі Верховина,  

театралізоване дійство до Дня Святого Миколая, відкриття селищної ялинки.   

З липня 2021 року здійснено зміну засновника та затвердження статуту 

комунального закладу «Музей історії села Верхній Ясенів» та створено 

комунальний заклад «Музей Параски Плитки – Горицвіт» у с. Криворівня 

Верховинської селищної ради.  Музейні заклади вже мають свої музейні 

фонди, приміщення та все необхідне для повноцінного функціонування, 

ознайомлення місцевих жителів і гостей краю із історією села Верхній Ясенів 

та видатними жителями даного населеного пункту і творчістю Параски 

Плитки – Горицвіт. 

Усі культурно – мистецькі заходи проводилися з врахуванням 

карантинних обмежень та дотриманнь всіх норм протиепідемічних заходів. 



Протягом 2021 року було здійснено оновлення матеріально – технічної 

бази деяких закладів  культури Верховинської селищної ради. Зокрема, 

профінансовано заміну підлоги сцени  Співочого поля в селищі Верховина на  

суму 30 000.00 грн, профінансовано ремонт сходів та даху в  Будинку культури 

с. Криворівня Верховинської селищної ради на суму  22 000.00 грн.  

За сприяння депутатки Івано – Франківської обласної ради Мирослави  

Корнелюк   придбано дирекцією Верховинської дитячої школи мистецтв парти 

та крісла на суму 20 000.00 грн., та бухгалтерією відділу культури 

Верховинської селищної ради комп’ютерну техніку на суму 30 000.00 грн. 

Протягом 2021 року на проведення культурно – мистецьких заходів 

профінансовано коштів на суму 130 000.00 грн. 

 

 

Начальник відділу культури   

Верховинської селищної ради                                Оксана КОЛОМИЙЧУК 
 

  



 

      

             
 

     

УКРАЇНА 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 
Сімнадцята сесія  

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від  29 липня 2022 року 

селище Верховина 
 

Інформація про роботу відділу 

освіти, молоді та спорту 

Верховинської селищної ради»  

за 2021 рік  

 

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

місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист  відділу освіти, молоді 

та спорту Верховинської селищної ради» від 07.06.2022 року № 106/01-08/01, 

інформацію про роботу відділу за 2021 рік, 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, молоді та спорту Верховинської 

селищної ради» за 2021 рік, взяти до уваги (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 

  

 



Аналітична довідка 

розвитку освіти, молоді та спорту 

Верховинської територіальної громади у 2022 році 

За останні роки на Верховинщині здійснено ряд практичних заходів, 

спрямованих на стабільне функціонування та розвиток освітянської галузі, 

молоді та спорту. 

Станом на сьогоднішній день розвиток освіти у Верховинській 

територіальній громаді в 2022 році передбачає реалізацію системного розвитку 

галузі, її вдосконалення, враховуючи особливості нашого краю, демографічну 

ситуацію і соціальні потреби населення. 

Він являє собою комплекс взаємопов’язаних проектів, визначення шляхів 

їх реалізації та джерел фінансування де максимально враховано суспільні 

потреби населення регіону щодо рівня освіти, вимоги європейських 

стандартів, розвиток науково-інформаціиних технологій та досягнення в галузі 

педагогічних інновацій. 

Нині детально розроблено Програму розвитку освіти, яка складається з 

таких основних напрямків або розділів, кожен з них охоплює стратегічні 

особливості життєдіяльності освіти, а саме: 

- збереження і розвиток мережі дошкільних навчальних закладів, 

запровадження різних форм дошкільної освіти, особливо в сільській 

місцевості, забезпечить розділ "Розвиток системи дошкільної освіти», що 

сприятиме підготовці педагогів до використання особистісно-орієнтованих 

технологій у галузі, науково-методичному забезпеченню навчально-виховного 

процесу відповідно до сучасних вимог; 

- розділ "Розвиток загальної середньої освіти» має забезпечити 

удосконалення мережі навчальних закладів усіх типів з метою приведення їх у 

відповідність до потреб молодої особистості та економічних можливостей 

громади. Він також передбачає здійснення цілого ряду заходів щодо 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти та соціального захисту 

учасників навчально-виховного процесу;  

- особливістю розділу «Розвиток позашкільної освіти» є збереження і 

розвиток мережі позашкільних навчальних закладів, зміцнення їх матеріально-

технічної бази та навчально-методичного забезпечення. 

Основною метою позашкілля є забезпечення сприятливих умов для 

відбору навчання і виховання обдарованих дітей, розвитку дитячої 

обдарованості; 

 мета програми «Обдаровані діти»  полягає у вихованні громадянина в 

дусі патріотизму та демократичних цінностей, у створенні умов для надання 

системної підтримки обдарованим дітям, їх гармонійного розвитку, а саме:  

 - розвиток інтелектуальних, творчих здібностей дітей; 



 створення сприятливих умов для самореалізації особистості учня; 

 забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводу, діагностики 

обдарованих учнів, визначення особливостей їх обдарованості; 

 покращення якості підготовки учнів щодо стандартів базової загальної 

та середньої освіти; 

 підвищення результативності олімпіад, конкурсів, турнірів, науково-

дослідницьких робіт учнів, членів МАН; 

 підвищення рівня компетентності майстерності педагогічних 

працівників; 

  - оскільки дієвість та якість освітньої системи визначає учитель, від його 

професійного рівня, морально-етичних якостей залежить реалізація освітньої 

політики, тому в розділі «Вчитель» міститься ряд заходів, спрямованих на 

поповнення закладів освіти випускниками нової генерації, соціальний захист 

педагогічних працівників та створення умов для їх творчого і професійного 

самовираження; 

 - провідне місце посідає розділ «Інформатизація та комп’ютеризація 

загальної середньої освіти», який сприяє розширенню мережі класів, 

під’єднаних до глобальної комп’ютерної мережі Інтернет, та впровадження 

комп’ютерно-орієнтованих технологій у навчальний процес; 

- заходи розділу «Шкільний автобус» спрямовані на забезпечення у 

сільській місцевості регулярного, безоплатного підвезення до місць навчання і 

додому учнів й педагогічних працівників, підвищення освітнього рівня 

сільського населення та забезпечення рівного доступу до якісної освіти; 

- реалізація програмного розділу «Тепло дітям» дасть змогу запровадити 

енергозберігаючі технології у освітніх закладах, шляхом заміни дерев’яних 

віконних блоків на металопластикові, заміни енергоємних котлів на сучасні та 

переведення котелень на альтернативний вид палива. 

Розвиток фізичної культури та підтримка олімпійських і не 

олімпійських видів спорту забезпечить: створення умов для покращення 

фізичного потенціалу і здоров&apos;я населення громади, прискорить процес 

адаптації фізкультурно-спортивного руху до ринкових відносин, дасть змогу 

вийти на рівень передових показників фізичного розвитку населення, 

спортивних досягнень, проведення заходів по профілактиці негативних явищ у 

молодіжному середовищі й пропаганді здорового способу життя.  

В ході виконання вищезгаданої Програми отримаємо унікальні 

можливості, а саме: 

- сформувати систему виявлення і відбору обдарованої спортивної молоді, 

олімпійського резерву та надання їй підтримки;  

    - консолідувати зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій у 

роботі з молоддю; 



- удосконалити нормативно-правову базу з питань виховання та 

проведення навчально-тренувальних зборів молоді з олімпійських та не 

олімпійських видів спорту;  

    - підвищити рівень професійної компетентності тренерів-викладачів у 

визначенні методів, форм, засобів та технологій в ході організації навчально-

тренувальних зборів і змагань; 

- підтримати дієвий механізм стимулювання спортивної молоді та 

тренерів, які проводять роботу з нею.  
  

Загальною метою для всіх освітян громади, є досягнення вищого рівня 

розвитку системи освіти  відповідно до сучасних потреб суспільства і кожного 

громадянина щодо здобуття якісної освіти, яка забезпечує повноцінний 

розвиток кожної дитини її успішну інтеграцію в українське суспільство та 

європейську спільноту,  гармонійний розвиток людини як найвищої цінності 

суспільства. 

Основними завданнями у сфері дошкільної освіти є: 

 збереження і розвиток мережі дошкільних навчальних закладів 

громади та запровадження різних форм дошкільної освіти, особливо у 

сільській місцевості; 

 створення умов для всебічного розвитку дітей у дошкільних 

навчальних закладах різних типів; 

забезпечення готовності педагогів до використання особистісно 

орієнтованих технологій у галузі освіти; 

 науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в 

дошкільних навчальних закладах громади відповідно до сучасних вимог; 

 активізація науково-дослідної, експериментальної роботи;                

     - вивчення, узагальнення та пропагування кращого педагогічного досвіду, 

наукових ідей. 

У сфері загальної середньої освіти: 

 приведення мережі загальноосвітніх навчальних закладів на селі у 

відповідність до потреб населення з урахуванням демографічної ситуації; 

 створення відповідних умов для рівного доступу громадян до якісної 

освіти, наступності та безперервності освітнього процесу; 

 забезпечення відкритого характеру освіти та можливостей щодо 

повної реалізації здібностей, талантів кожної особистості, соціального захисту 

дітей; 

 створення умов для виявлення і навчання обдарованих дітей та 

реалізації їх можливостей; 

 забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного 

підвезення до місця навчання і додому учнів та педагогічних працівників, 

екскурсійного обслуговування учнівської молоді; 

 оснащення закладів освіти сучасними засобами інформаційних 

технологій, підключення їх до мережі Інтернет; 

 підвищення рівня забезпеченості загальноосвітніх навчальних закладів 

сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і 

технологічних дисциплін; 



 поліпшення соціально-економічного становища педагогічних 

працівників, морального і матеріального стимулювання їх професійної 

діяльності. 

У сфері позашкільної освіти: 

 збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів; 

 збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази 

позашкільних навчальних закладів; 

 посилення організаційно-координаційної та методичної ролі 

позашкільних закладів у розвитку природоохоронної роботи, науково-

технічного, екологічного, художнього, туристсько-краєзнавчого та військово-

патріотичного навчання і виховання учнів; 

 здійснення розробки, апробації та видання кращих авторських 

програм, проектів, збірників для програмно-методичного забезпечення 

навчально-виховного процесу позашкільних закладів; 

 розширення співробітництва, обмін досвідом з питань позашкільної 

освіти. 

Фінансове забезпечення 

Заходи реалізуються за рахунок коштів місцевого бюджету та інших 

джерел, не заборонених законодавством. 

Бюджетні призначення для реалізації заходів передбачаються щорічно 

при формуванні  бюджету, виходячи із можливостей його дохідної частини, 

місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством. 

Очікувані результати 

Виконання вищезгаданих позицій надасть нам змогу: 

наблизити освіту до європейських вимірів і стандартів; 

 створити умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації    

особистості; 

 удосконалити мережу закладів освіти; 

    збільшити кількість дітей, охоплених дошкільною освітою; 

    здійснити комплексну інформатизацію освіти; 

 підвищити соціальний статус та професійний рівень педагогічних 

працівників; 

 зміцнити матеріально-технічну базу навчальних закладів; 

 запровадити енергозберігаючі технології у навчальних закладах. 

Начальник відділу освіти, 

 молоді та спорту                                                                  Іра Сумарук 

  



Додаток 1 

  

Інформаційна довідка про роботу відділу освіти, молоді та спорту 

Верховинської селищної ради за 2021 рік 

  

Освітня галузь залежить від загального стану суспільства, віддзеркалює і 

визначає його. Вона є одним із тих потужних чинників, які працюють на 

втілення в життя національних стратегічних завдань. 

 Тільки високоосвічена, національно свідома людина здатна вільно 

орієнтуватися в реаліях сучасного світу,  максимально забезпечувати віддачу 

для себе й суспільства. А це можливо лише за умови, коли кожний учитель, 

відчує себе  носієм гуманістичних знань, прогресивної особистісно 

орієнтованої методики, покликаної творити майбутніх громадян незалежної 

держави з  високим моральним вибором. 

 Місія Нової Української школи-допомогти розкрити та розвинути 

здібності, таланти й можливості кожної дитини , закладені в ній від природи. 

Що ж таке обдарованість дитини?Можливо, це своєрідна іскра Божа, яку треба 

відшукати в її душі й допомогти їй не тільки не згаснути, а спалахнути 

полум’ям. Здібні талановиті люди в будь-якому суспільстві є його 

«локомотивом». Саме їхніми інтелектуальними зусиллями забезпечується  

прогрес суспільства, плодами якого користуються всі.  

        Основним пріоритетом своєї роботи відділ освіти, молоді та спорту 

Верховинської селищної ради, освітні заклади селищної  ради,  бачать 

розвиток і виховання свідомого українця, патріота, інтелігента, який би міг 

гідно представляти українську еліту в усіх сферах державного, соціального, та 

культурного життя. Завдання, яке ставить перед собою кожен заклад і педагог 

зокрема, - вміло організувати, керувати, коригувати діяльність учнів задля 

втілення головної освітньої мети – пошуку, добору, навчання, виховання, 

розвитку найбільш творчо обдарованих і здібних дітей, 

збагачення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу  України, 

підготовки молоді до успішного складання ЗНО та вступу у вищі навчальні 

заклади. 

        Тому, одним із важливих напрямів діяльності педагогічних колективів 

Верховинської селищної ради є система роботи щодо впровадження  цікавих 

форм і методів навчання та виховання талановитих дітей, створення умов для 

природних  здібностей учнів, виховання творчої соціально активної 

особистості, бо, як зазначено у Концепції Нової української школи, дитині 

недостатньо дати знання, вона повинна навчитися користуватися ними. 

        На контролі відділу освіти, молоді та спорту тримається дотримання 

чинного законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної 

середньої освіти. Здійснюється управління навчальними закладами, 

координуються  діяльність цих навчальних закладів , здійснюються заходи з 

національно-патріотичного виховання, як один з головних напрямків виховної 

роботи. Організовано навчально-методичне  і кадрове забезпечення закладів 

освіти, забезпечено своєчасне забезпечення підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. Проведено роботу щодо стовідсоткового охоплення 

дітей та підлітків шкільного віку процесом навчання та виховання. 



Станом на 2021р. мережа закладів дошкільної освіти Верховинської 

селищної ради складається з 12 закладів у яких укомплектованих 29 групи, які 

охоплюють 549дітей, віком від 3 до 6 років. При потребі у закладах дошкільної 

освіти створюються інклюзивні групи для діток з особливими освітніми 

потребами. 

Станом на вересень 2021р. мережа закладів загальної середньої освіти 

Верховинської селищної ради складається з 18 закладів : ліцеїв – 8, гімназій – 

6, початкові школи – 4. Загальною середньою освітою охоплено 3363 учнів, які 

навчаються у 209 класі.   

Протягом І-го півріччя 2021р. відділом освіти, молоді та спорту спільно з 

Верховинською селищною радою, було створено Черетівську початкову 

школу Верховинської селищної ради та  два опорні заклади освіти :  

 Криворівнянський ліцей ім.М. Грушевського (опорний заклад) 

Верховинської селищної ради з філіями Бережницька початкова школа, 

Синицька початкова школа; 

 Красноїльський ліцей (опорний заклад) Верховинської селищної ради з 

філіями Красноїльська початкова школа, Чорнорічанська початкова 

школа.  

Позашкільною освітою охоплено близько п’ятиста учнів, із них на базі 

Верховинської дитячо-юнацької спортивної школи 268 учнів. 

          В освітній галузі Верховинської селищної ради  протягом 2020/2021 

навчального року було створено безпечні та сприятливі умови для навчання та 

виховання дітей.  

Зокрема відділ освіти, молоді та спорту забезпечив фінансування видатків на 

утримання навчальних закладів на суму 136 млн. 615 тис. 520 грн., заробітна 

плата-127 млн. 965 грн. 520 грн., енергоносії – 3 млн. 895 тис. 300 грн., 

харчуваня у закладах освіти – 470 000 грн. 

        Освітні послуги, які надаються закладами освіти, відповідають запитам 

здобувачів освіти. Провідну роль у наданні якісних освітніх послуг відіграє 

освітнє середовище, у якому перебувають діти. 

Відділ освіти, молоді та спорту проводить постійну та планомірну роботу з 

покращення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів 

освіти.  

          З метою створення безпечних умов для навчання і роботи, відповідно до 

вимог Державних стандартів правил та норм влаштування, утримання закладів 

освіти та організації освітнього процеси здійснено заходи: 

 поточний ремонт Криворівнянського ліцею ім.М.Грушевського (17 000,00 

грн.); 

 поточний ремонт Кривопільський ліцей ім.В.Портяка (12 265,00 грн.); 

 поточний ремонт Верховинський ліцей ім.Д.Ватаманюка  

(8315,00 грн.); 

 поточний ремонт Буковецької гімназії (4490,00 грн.); 

 поточний ремонт Великоходацької гімназії (2605,00 грн.); 

 поточний ремонт Синицької початкової школи  (2725,00 грн.); 

 поточний ремонт Красноїльська початкова школа (1758,00 грн.); 

 поточний ремонт Чорнорічанська початкова школа (4501,00 грн.); 

 капітальний ремонт тепломережі Красницької гімназії ; 



 придбання твердопаливного котла для Верхньоясенівського ЗДО 

«Гуцулятко» ; 

Плануються здійснити заходи: 

 поточний ремонт Верховинського ліцею (35 998,00 грн.); 

 поточний ремонт Верхньоясенівського ліцею (10 895,00 грн.); 

 поточний ремонт  Замагорівський ліцей (5000, 00 грн.); 

 поточний ремонт Ільцівський ліцей (15000,00 грн.); 

 поточний ремонт Перехреснянської гімназії ім. М.Вахнюка  (5165,00 

грн.);  

 поточний ремонт Голівської початкової школи ( 5530,00 грн.); 

 поточний ремонт Рівнянської початкової школи ( 5 180,00 грн.); 

 поточний ремонт Чорнорічанська початкова школа (4501,00 грн.); 

 планується забезпечити сучасними цифровими засобами навчання 

малокомплектні заклади освіти, дошкільну освіту, нову Нову Українську 

Школу, інклюзивну освіту, математичну освіту нашої громади. 

Для успішного проходження опалювального періоду в закладах освіти 

необхідні кошти : 

 Верховинський ліцей  Поточний ремонт системи опалення – 334,926тис. 

грн. (кошторисна документація в наявності) 

 Ільцівський ліцей  Поточний ремонт системи опалення  193.45 тис.грн 

 Красницька гімназія  Придбання та заміна твердопаливного котла 150 квт  

274.00 тис.грн  

 Красницький ЗДО « Смерічка» Заміна твердопаливного котла  30квт   54.0 

тис.грн 

 Заміна системи електропостачання   32,4 тис.грн 

 Головівський ЗДО « Ластівка»     Поточний ремонт системи опалення  

83,7 тис.грн . 

 Перехреснянський ЗДО «Дивокрай»  Ремонт пічного опалення      37,4 

тис.грн 

 Черетівська початкова школа     Ремонт пічного опалення              38,6 

тис.грн 

 Красноїльський ЗДО « Дударик» заміна димоходу   в котельній       18,4 

тис .грн                

 Потреба в дровах на опалювальний період складає 1934 м3 фактично 

закуплено 1419м3  

 на 515 м3 менше від потреби за рахунок економії через карантин .(додаток 

1) станом на 30.09.2021року завезено 1066 м3 що складає 75% від потреби 

 В навчальних закладах проводяться профілактичні та ремонтні роботи по 

підготовці котельного і пічного,а також систем опалення . 



 З початку 2021року закладами освіти використано електроенергії 706425 

квт .(додаток2) 

 Оплачено за електроенергію станом на 30.08.2021року 2196181 грн . 

 Заборгованість (не оплачено за лютий 2021року)     820000 грн. 

Розроблено План розвитку освіти, молоді та порту Верховинської 

територіальної громади до Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Верховинської селищної ради на 2022 рік згідно Додатку 2. 
                   

Начальник відділу освіти,            

молоді та спорту                                                       Іра Сумарук 

 

 

  



Додаток 2 

 

Аналітична довідка 

розвитку освіти, молоді та спорту 

Верховинської територіальної громади у 2022 році 
(до Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Верховинської селищної ради на2022 рік) 

                                                            

За останні роки на Верховинщині здійснено ряд практичних заходів, 

спрямованих на стабільне функціонування та розвиток освітянської галузі, 

молоді та спорту. 

Станом на сьогоднішній день розвиток освіти у Верховинській 

територіальній громаді в 2022 році передбачає  реалізацію системного 

розвитку галузі, її вдосконалення, враховуючи особливості нашого краю, 

демографічну ситуацію і соціальні потреби населення. 

Він являє собою комплекс взаємопов’язаних проектів, визначення 

шляхів їх реалізації та джерел фінансування де максимально враховано 

суспільні потреби населення регіону щодо рівня освіти, вимоги європейських 

стандартів, розвиток науково-інформаціиних технологій та досягнення в галузі 

педагогічних інновацій. 

Нині детально розроблено Програму розвитку освіти, яка складається з 

таких основних напрямків або розділів, кожен з них охоплює стратегічні 

особливості життєдіяльності освіти, а саме: 

- збереження і розвиток мережі дошкільних навчальних закладів, 

запровадження різних форм дошкільної освіти, особливо в сільській 

місцевості, забезпечить розділ "Розвиток системи дошкільної освіти», що 

сприятиме підготовці педагогів до використання особистісно-орієнтованих 

технологій у галузі, науково-методичному забезпеченню навчально-виховного 

процесу відповідно до сучасних вимог; 

- розділ "Розвиток загальної середньої освіти» має забезпечити 

удосконалення мережі навчальних закладів усіх типів з метою приведення їх у 

відповідність до потреб  молодої особистості та економічних можливостей 

громади. Він також передбачає здійснення цілого ряду заходів щодо 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти та соціального захисту 

учасників навчально-виховного процесу;  

- особливістю розділу «Розвиток позашкільної освіти» є збереження і 

розвиток мережі позашкільних навчальних закладів, зміцнення їх матеріально-

технічної бази та навчально-методичного забезпечення. 

 Основною метою позашкілля є забезпечення сприятливих умов для 



відбору навчання і виховання обдарованих дітей, розвитку дитячої 

обдарованості; 

- мета програми «Обдаровані діти»  полягає у вихованні громадянина в 

дусі патріотизму та демократичних цінностей, у створенні умов для надання 

системної підтримки обдарованим дітям, їх гармонійного розвитку, а саме:                                                                                                        

- розвиток інтелектуальних, творчих здібностей дітей; 

- створення сприятливих умов для самореалізації особистості учня; 

- забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводу, 

діагностики обдарованих учнів, визначення особливостей їх обдарованості; 

- покращення якості підготовки учнів щодо стандартів базової загальної 

та середньої освіти; 

- підвищення результативності олімпіад, конкурсів, турнірів, науково-

дослідницьких робіт учнів, членів МАН; 

- підвищення рівня компетентності  майстерності педагогічних 

працівників; 

- оскільки дієвість та якість освітньої системи визначає учитель, від 

його професійного рівня, морально-етичних якостей залежить реалізація 

освітньої політики, тому в розділі «Вчитель» міститься ряд заходів, 

спрямованих на поповнення закладів освіти випускниками нової генерації, 

соціальний захист педагогічних працівників та створення умов для їх творчого 

і професійного самовираження; 

 - провідне місце посідає розділ «Інформатизація та комп'ютеризація 

загальної середньої освіти», який сприяє розширенню мережі класів, 

під’єднаних до глобальної комп’ютерної мережі Інтернет, та впровадження 

комп’ютерно-орієнтованих технологій у навчальний процес; 

- заходи розділу «Шкільний автобус» спрямовані на забезпечення у 

сільській місцевості регулярного, безоплатного підвезення до місць навчання і 

додому учнів й педагогічних працівників, підвищення освітнього рівня 

сільського населення та забезпечення рівного доступу до якісної освіти; 

- реалізація програмного розділу «Тепло дітям» дасть змогу 

запровадити енергозберігаючі технології у освітніх закладах, шляхом заміни 

дерев’яних віконних блоків на металопластикові, заміни енергоємних котлів 

на сучасні та переведення котелень на альтернативний вид палива. 

 Розвиток фізичної культури та підтримка олімпійських і не 

олімпійських видів спорту забезпечить: створення умов для покращення 

фізичного потенціалу і здоров'я населення громади, прискорить процес 

адаптації фізкультурно-спортивного руху до ринкових відносин, дасть змогу 

вийти на рівень передових показників фізичного розвитку населення, 

спортивних досягнень, проведення заходів по профілактиці негативних явищ у 

молодіжному середовищі й пропаганді здорового способу життя.  



В ході виконання вищезгаданої Програми отримаємо  унікальні 

можливості, а саме : 

- сформувати систему виявлення і відбору обдарованої спортивної молоді, 

олімпійського резерву та надання їй підтримки;  

 - консолідувати зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій у 

роботі з молоддю;  

 - удосконалити нормативно-правову базу з питань виховання та 

проведення навчально-тренувальних зборів молоді з олімпійських та не 

олімпійських видів спорту;  

 - підвищити рівень професійної компетентності тренерів-викладачів у 

визначенні методів, форм, засобів та технологій в ході організації навчально-

тренувальних зборів і змагань;  

 - підтримати дієвий механізм стимулювання спортивної молоді та 

тренерів, які проводять роботу з нею. 

 

Загальною метою для всіх освітян громади, є досягнення вищого рівня 

розвитку системи освіти  відповідно до сучасних потреб суспільства і кожного 

громадянина щодо здобуття якісної освіти, яка забезпечує повноцінний 

розвиток кожної дитини її успішну інтеграцію в українське суспільство та 

європейську спільноту,  гармонійний розвиток людини як найвищої цінності 

суспільства. 

Основними завданнями у сфері дошкільної освіти є: 

- збереження і розвиток мережі дошкільних навчальних закладів 

громади та запровадження різних форм дошкільної освіти, особливо у 

сільській місцевості; 

- створення умов для всебічного розвитку дітей у дошкільних 

навчальних закладах різних типів; 

забезпечення готовності педагогів до використання особистісно 

орієнтованих технологій у галузі освіти; 

- науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в 

дошкільних навчальних закладах громади відповідно до сучасних вимог; 

- активізація науково-дослідної, експериментальної роботи; 

-  - вивчення, узагальнення та пропагування кращого педагогічного 

досвіду, наукових ідей. 

У сфері загальної середньої освіти: 

- приведення мережі загальноосвітніх навчальних закладів на селі у 

відповідність до потреб населення з урахуванням демографічної ситуації; 

- створення відповідних умов для рівного доступу громадян до якісної 

освіти, наступності та безперервності освітнього процесу; 

- забезпечення відкритого характеру освіти та можливостей щодо 

повної реалізації здібностей, талантів кожної особистості, соціального захисту 

дітей; 

- створення умов для виявлення і навчання обдарованих дітей та 

реалізації їх можливостей; 

- забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного 

підвезення до місця навчання і додому учнів та педагогічних працівників, 



екскурсійного обслуговування учнівської молоді; 

- оснащення закладів освіти сучасними засобами інформаційних 

технологій, підключення їх до мережі Інтернет; 

- підвищення рівня забезпеченості загальноосвітніх навчальних закладів 

сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і 

технологічних дисциплін; 

- поліпшення соціально-економічного становища педагогічних 

працівників, морального і матеріального стимулювання їх професійної 

діяльності. 

У сфері позашкільної освіти: 

- збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів; 

- збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази 

позашкільних навчальних закладів; 

- посилення організаційно-координаційної та методичної ролі 

позашкільних закладів у розвитку природоохоронної роботи, науково-

технічного, екологічного, художнього, туристсько-краєзнавчого та військово-

патріотичного навчання і виховання учнів; 

- здійснення розробки, апробації та видання кращих авторських 

програм, проектів, збірників для програмно-методичного забезпечення 

навчально-виховного процесу позашкільних закладів; 

- розширення співробітництва, обмін досвідом з питань позашкільної 

освіти. 

Фінансове забезпечення  
Заходи реалізуються за рахунок коштів місцевого бюджету та інших 

джерел, не заборонених законодавством. 

Бюджетні призначення для реалізації заходів передбачаються щорічно 

при формуванні  бюджету, виходячи із можливостей його дохідної частини, 

місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством. 

Очікувані результати 
Виконання вищезгаданих позицій надасть нам змогу: 

наблизити освіту до європейських вимірів і стандартів; 

- створити умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації    

особистості; 

- удосконалити мережу закладів освіти; 

збільшити кількість дітей, охоплених дошкільною освітою; 

здійснити комплексну інформатизацію освіти; 

- підвищити соціальний статус та професійний рівень педагогічних 

працівників; 

- зміцнити матеріально-технічну базу навчальних закладів; 

- запровадити енергозберігаючі технології у навчальних закладах. 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту          Іра Сумарук 

 

  



Додаток 3 

 

Аналітична довідка 
розвитку освіти, молоді та спорту 

Верховинської територіальної громади у 2022 році 
(до Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Верховинської селищної ради на2022 рік) 
 

Діти – найкращий цвіт і надія нації, а гармонійне їх виховання є окрасою 

народу, нашим надійним майбутнім. Окрім інтелектуального та духовного 

виховання, досить важливим показником, на сьогоднішній день є фізичний 

розвиток учнівської молоді. 

Варто акцентувати увагу на те, що в нашому селищі вже більше 35 років 

діє дитячо-юнацька спортивна школа, яка успішно працює в напрямку 

розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту, створює умови для 

виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного 

відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок ведення 

здорового способу життя.  Впродовж 2021 року в закладі тренувались в трьох 

вікових групах  273 вихованці, які були охоплені такими видами спорту, як: 

футбол, вільна боротьба,  рукопаш гопак та гірськолижний спорт. Найкращі 

юні спортсмени нашої громади популяризували та прославляли 

Верховинщину  в 2021 році на таких змаганнях та турнірах, а саме: 

- 05.02.2021 року, Всеукраїнські змагання з вільної боротьби (с.Іспас 

Чернівецької області; 

- 09.03.2021 року, Всеукраїнські змагання з вільної боротьби 

(м.Какм’янець- Подільський, Хмельницької області); 

- 24-28.03.2021 року, чемпіонат України з кікбоксингу (м.Одеса) 

- 15.04.2021 року, чемпіонат області з футболу ДЮФЛ (смт. Верховина); 

- 04.05.2021 року, турнір з баскетболу серед учнів 10-11 класів освітніх 

закладів громади, присвячений пам’яті вчителя фізичної культури  

Красноїльського ліцею Ілюка Василя Дмитровича (смт. Верховина) 

- 07.05.2021 року, турнір з міні-футболу на «Кубок Короля Данило-2021, 

серед учнів 

 8-11 класів (смт.Верховина); 

- 22.05.2021 року, чемпіонат області з футболу ДЮФЛ (смт. Верховина); 

- 25.05 2021 року, чемпіонат області з футболу ДЮФЛ (м.Делятин); 

- 29.05.2021 року, чемпіонат області з футболу ДЮФЛ (с. Корнич 

Коломийського району); 

- 12.06. 2021 року, чемпіонат області з футболу ДЮФЛ (м.Івано-

Франківськ); 

- 14.06.2021 року, фінал чемпіонату області з футболу ДЮФЛ (м. Івано-

Франківськ); 

- 24.06.2021 року, футбольний турнір присвячений А.Гусіну (смт.Путила 

Чернівецької області); 

- 10.09.2021 року, чемпіонат області з футболу ДЮФЛ (м.Коломия); 



- 11.09.20221року, святкування Дня фізичної культури та спорту (смт. 

Верховина) 

-  футбол серед учнів різновікових груп; 

- легкоатлетичні змагання (комбінована естафета 4-100м, хлопці – 100 м., 

дівчата 60-м.); 

- волейбол серед юнаків та дорослих; 

- гирьовий спорт, серед юнаків та дорослих; 

- дартс, серед вчителів фізичного виховання, тренерів ДЮСШ та всіх 

бажаючих; 

- 18.09.2021 року, чемпіонат області з футболу ДЮФЛ (м.Снятин); 

- 22.09.2021року,футбольні змагання серед допризовної молоді 

(смт.Верховина); 

- 24.09.2021 року, чемпіонат області з футболу ДЮФЛ (м.Яремче); 

- 08.10.2021 року, чемпіонат області з футболу ДЮФЛ (м.Коломия); 

- 09.10.2021 року, чемпіонат області з футболу ДЮФЛ (смт.Верховина); 

- 16.10.2021 року, чемпіонат області з футболу ДЮФЛ (м.Косів); 

- 23.10.2021 року, чемпіонат області з футболу ДЮФЛ (смт. Верховина); 

- 30.10.2021 року, чемпіонат області з футболу ДЮФЛ (с.Коршів) 

- 04-06.11.2021 року, відкритий турнір з вільної боротьби серед учнівської 

молоді (м. Хмельницький); 

- 09-10.12.2021 року, Всеукраїнський різдвяний фестиваль з вільної 

боротьби (м.Калуш); 

- 17-18.12.2021 року, Всеукраїнський різдвяний фестиваль з вільної 

боротьби (м. Івано-Франківськ); 

- 24-25.12.2021 року, Всеукраїнський різдвяний фестиваль з вільної 

боротьби (м.Виноградів, Закарпатської області); 

- 28-29.12.2021року, турнір з вільної боротьби (м.Коломия). 

Враховуючи вищенаведене, можна стверджувати, що робота відділу 

освіти,молоді та спорту Верховинської селищної ради направлена в русло 

виховання самодостатньої, здорової учнівської молоді, яка здатна належною 

рішучістю не тільки обороняти свої духовні,моральні, національні, 

громадянські, родинні, особисті цінності й рідну Україну, але також активно 

утверджувати їх у стосунках з іншими людьми та народами.   

                                                                                                                     

                 

           

 

Начальник відділу освіти, 

молоді і спорту          Іра Сумарук 
 

 

  



 

Додаток 4 

Аналітична довідка 

з виховній роботі  ЦПРПП 

відділу освіти, молоді та спорту Верховинської селищної ради за 2021 р. 
  

Виховна робота в центрі професійного розвитку педагогічних 

працівників   (далі – ЦПРПП) відділу освіти, молоді та спорту Верховинської 

селищної ради сягнула значних результатів роботи!А це результат 

налагодженої співпраці консультантів, ЗДВР з педагогами- організаторами 

закладів освіти нашої громади. Для  виховників - це величезний пласт роботи, 

думок, проєктів, ідей, конкурсів, благодійних онлан- марафонів, зустрічей. Це 

довіра, взаємодія, спілкування, підтримка один одного. А ще - просто 

гігантська енергія, яку передають учні, яка стала рушійною 

силою освітянських проєктів.                                                                                      

Виховна робота є невідємною складовою  освітнього процесу у закладах 

освіти ( ст. 15 Закону України «Про повну загальну освіту» і має грунтуватися 

на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях українського народу, 

цінностях громадянського суспільства, принципах верховенства права, 

дотримання прав і свобод людини і громадянина. 

Виховний процес у закладах освіти організовується відповідно до: 

 Законів України « Про освіту» ( 2017 р.),  «Про повну загальну середню 

освіту» ( 2020р.); 

 Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року 

(схвалено розпорядженям Кабінету Міністрів України від 14.12. 2016 № 

988-р); 

 Стратегія національно- патріотичного виховання дітей та молоді на 

2020-2025 роки ( Указ Президента України від 18.05.2019 № 286/2019); 

 Концепції національно- патріотичного виховання дітей та молоді ( 

2015р.); 

 Програми «Нова українська школа» у поступі до цінностей» ( 2018р.); 

 Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України ( 2011о.); 

 Листа Міністерства освіти і науки України від 16.07. 2021 року № 1/9-

362 «Деякі питання організації виховного процесу у 2021-2022 н.р.Щодо 

формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок». 

Відповідно до плану роботи консультанта ЦПРПП з питань виховної роботи 

Марії Гостюк  протягом 2021-2022 н.р. було проведено заходи : 

 « Сто хоробрих сердець… Сто мрій..Сто життів…» - онлайн- ланцюг 

присвячений Героям Небесної Сотні ( 19.02.2021р.); 

 «Мова -втілення  думки. Що багатша думка, то багатша мова» - бліц 

опитування з нагоди відзначення Міжнародного Дня рідної мови 

(24.02.2021р); 



 «Я житиму сльозою серед співів» - онлайн- захід (150 років з дня 

народження Лесі Українки, 25.02.2021р.) 

 «Весна - починається з Шевченка». Шевченківський тиждень у закладах 

освіти: слово Кобзаря живе і вічне», «Шевченко вустами гуцулів», 

найвідоміші твори письменника під гуцульську мелодію( 12.03.2021р.) 

 « Сила слова» онлайн- вірші присвячені Ліні Костенко( 19.03 2021р.); 

 Дистанційний піжамний день щасливих дітей ( 23.03.2021р.); 

 Учнівський проєкт про особистий бренд у соцмережах « Веди себе, як 

митець» ( 01.04.2021р.); 

 «Щасти на ЗНО» випускникам 2021року – онлайн захід  ( 09.04.2021р.); 

 « Чорнобиль – наша пам&apos;ять і біль» (26.04.2021р.); 

 Відеопривітання «Христос Воскрес»( 02.05.2021р.); 

 День Вишиванки ( 19.05.2021р.); 

 Конкурс відеороликів «Україна –це….» (03.06.2021р.); 

 « Ми діти твої, Україно» (08.06.2021р.); 

 « Україна в нас єдина, іншої в нас нема й не буде» ( 24.08.2021р.); 

 Серпневі педагогічні діалоги ( 26.08.2021р.); 

 Освітянська серпнева конференція (27.08.2021р.); 

 Всесвітній день прибирання ( 20.09.2021р.); 

 Флешмоб «Хай буде мир» 21.09.2021р.); 

 «В учителя, як музика душа» святковий концерт з нагоди Дня 

працівника освіти ( 03.10.2021р.); 

 Всеукраїнський День відповідальності ( 13.11.2021р.); 

 Установчі збори молодіжної ради Верховинського учнівського 

самоврядування ( ВУС) 24.11.2021р.) ; 

 Благодійний онлайн-  концерт «Створи диво» (08.12.2021р.); 

 Флешмоб « Одягни хустину і ти справжня жінка, бо ти з України і ти –

українка» (07.12.2021р.); 

 Засідання ВУСу ( новорічний учнівський корпоратив» ( 20.12 2021р.); 

 Онлайн – підсумок року « Час завершувати цю книгу та розпочинати 

нову!» ( 31.12.2021р.). 

Великі справи не робляться швидко і наодинці. У хвилях освітянських  

змін нашої громади – виховна робота на високому рівні, завдяки командній 

взаємодії консультантів центру професійного розвитку педагогічних 

працівників відділу освіти, молоді та спорту Верховинської селищної ради та 

колег- виховників, які успішно реалізуємо себе через улюблену роботу, творчу 

та звільнену від стереотипів.  

Зростаємо професійно разом! 

  

Начальник відділу освіти,                                                                     

 молоді та спорту                                                                   Іра СУМАРУК 

 

 

  



 

      

             
 

     

УКРАЇНА 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 
Сімнадцята сесія  

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від  29 липня 2022 року 

селище Верховина 
 

Інформація про роботу 

комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр» 

Верховинської селищної ради  

за 2021 рік  

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

місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Верховинської селищної ради 16.06.2022 року 

№ 22, 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: 

3. Інформацію про роботу комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Верховинської селищної ради за 2021 рік, взяти до уваги 

(додається). 
 

4. 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  

Інклюзивно-ресурсного центру  

Верховинської селищної   ради 

 

Інклюзивно-ресурсний центр Верховинської селищної ради (далі ІРЦ) 

створений рішенням сесії Верховинської районної ради  від 22 серпня 2018 

року.  

ІРЦ - це комунальна установа, засновником якого є Верховинська 

селищна рада. 

ІРЦ є юридичною особою, має печатку і штампи, бланки зі своїм 

найменуванням, ідентифікаційний номер, рахунки в установах банків.  

Установа розміщена  за адресою:  78700,  Україна, Івано-Франківська   

область,  селище Верховина , вул. Франка, 21. 

ІРЦ є неприбутковою установою та не має на меті отримання прибутку, а саме: 

- не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину 

серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їх праці, 

нарахуваня єдиного соціального внеску); 

- доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування 

видатків на утримання ІРЦ, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів 

діяльності. 

 

У своїй діяльності ІРЦ керується Конституцією України, Конвенцією про 

права осіб з інвалідністю, Законами України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Указом Президента України «Про 

активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю», 

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 545 «Про 

затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», рішеннями 

селищної ради, виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови , 

іншими актами законодавства, Статутом Інклюзивно-ресурсного центру 

Верховинської селищної  ради.  

 

ІРЦ проводить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та 

сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих 

інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, 

конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча 

співпраця. 

Робота ІРЦ спрямована на забезпечення права дітей з особливими освітніми 

потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої 

освіти, в тому числі у професійних (професійно-технічних) закладах освіти, 

шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку 

дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-

педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного 

кваліфікованого супроводу.  

В складі ІРЦ працюють (Кількість штатних педагогічних працівників 

затверджених засновником ( ставки) - 7.75ст  - фактично заповненість – 5.75ст 



.працівників :  директор, 3 практичних психологи, 1 логопед, 1 реабілітолог, 1 

олігофренопедагог. 

 Бухгалтер – 0.5ст ( місцевий бюджет). 

В повному складі ІРЦ розпочав проводити комплексну психолого-

педагогічну оцінку розвитку дитини з 30 жовтня 2018 року, а корекційні 

послуги –  з 1 листопада 2018 року. 

 

ІРЦ обслуговує всіх дітей, які проживають  на території Верховинського 

району  (8105) та  на території Ворохтянської ОТГ (1250), з якою налагоджено 

співпрацю   (відповідно до кількості дітей проживаючих на території) шляхом 

укладення угод про передачу міжбюджетних трансфертів (поки що, 

безкоштовно) .  

 

Порядок звернення до ІРЦ: 

Батьки або законні представники дитини подають заяву та відповідний 

пакет документів до ІРЦ особисто або можуть зареєструватися на порталі 

інклюзивної освіти, оскільки наш ІРЦ підключений до єдиної системи 

автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів України. 

За допомогою порталу інклюзивної освіти батьки можуть:  

 входити у систему за допомогою BankID або ЕЦП;  

 подати заявку до інклюзивно-ресурсного центру, не виходячи з дому;  

 отримати запрошення на проходження комплексного оцінювання (адреса, 

дата, час). 

Програмне забезпечення дає можливість працівникам ІРЦ: 

 вести електронний реєстр заяв на проходження комплексної оцінки (далі 

КО), висновків, облік дітей, навчальних закладів, де навчаються діти з 

ООП; 

 вносити результати діагностики та автоматизовано формувати висновок 

КО, який буде доступний в електронному форматі на офіційному сайті 

ІРЦ України; 

 узагальнювати дані для звітної інформації за рік.  

 

До ІРЦ можуть звернутися батьки дітей, які мають на меті визначити рівень 

розвитку дитини, її сильні сторони, потреби, отримати рекомендації та 

консультації спеціалістів.  

На отримання послуг в ІРЦ мають право діти наступних категорій: 

 які мають порушення психофізичного розвитку (інтелектуальні 

порушення; порушення зору, слуху, мовлення; порушення опорно-

рухового апарату, дефіциту уваги та гіперактивність, порушення 

поведінки);  

 з первазивним  порушенням розвитку ( розладами аутичного спектру); 

 внутрішньо переміщені особи, діти-біженці та діти, які потребують 

додаткового та тимчасового захисту; 



 які здобувають спеціалізовану освіту та/або можуть прискорено 

опанувати зміст навчальних предметів одного чи декількох класів, 

освітніх рівнів; 

 з особливими мовними освітніми потребами (наприклад, ті, які 

здобувають загальну середню освіту мовами, що не належать до 

слов’янської групи мов) тощо. 

 

Надзвичайно важливим є саме раннє виявлення особливостей розвитку 

дитини. Оскільки чим раніше виявлені проблеми, тим більше шансів має 

дитина на кращий розвиток та адаптацію в суспільстві. Раннього втручання 

потребують діти з порушеннями інтелекту, зору та слуху, руху, з 

комунікаційними та мовленнєвими проблемами, аутизмом, порушеннями 

поведінки. Вони є особливо складними для виявлення, оскільки, на відміну від 

фізичних вад, можуть сприйматися як особливості індивідуального розвитку. 

 

Відповідно до заяв та необхідного пакету документів від батьків, у 2021 

році  комплексну оцінку розвитку пройшли    114 дітей. 

Нозологія  Діти 2-5 

років 

Супутні 

порушення 

Діти 6-18 

років 

Супутні 

порушення 

Порушення зору   7 7 

Порушення слуху   3 3 

Порушенням опорно-

рухового апарату 

2  19 19 

Тяжкі порушення 

мовлення 

10  15 15 

Розлади аутистичного 

спектра (РАС) 

1    

Затримка психічного 

розвитку (ЗПР) 

2  29 29 

Синдром дефіциту уваги 

та гіперактивність (СДУГ) 

    

Інтелектуальне 

порушення (РВ) 

3  23 23 

Всього  …..дітей: 18  96  

 

Фахівцями ІРЦ з 01.09.2021 р. по 01.06.2022 р. надано корекційні 

послуги  

 Практичні 

психологи 

Логопед 

Олігофренопедагог 
Реабілітолог Всього 

Кількість дітей 14 19 4 37 

Кількість корекційних 

годин 

1026 1368 288 2682 



Наголошуємо, що педагогічне навантаження на одного фахівця ІРЦ – 6 

дітей ( за умов складних порушень, індивідуальне навчання). 

Діти з ООП мають можливість соціалізації, розвитку своїх сильних сторін і 

талантів, подальшої інтеграції в суспільство, отримання професії. Тому 

основне завдання інклюзивно-ресурсного центру –проведення комплексної 

психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини. Результатом комплексної 

оцінки є:  

 визначення особливих освітніх потреб (потреба в асистентів вчителя, 

адаптація чи модифікація навчальної програми, спеціальні корекційні 

засоби навчання, безбар’єрне середовище, тощо); 

 визначення сильних та слабких сторін дитини; 

 визначення оптимального освітнього маршруту (освітня програма 

дитини, корекційно-розвиткові послуги, тощо); 

 забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини. 

 

Зокрема, психологічна оцінка спрямована на всебічне вивчення розвитку 

дитини та включає в себе: 

 діагностику когнітивної сфери дитини, в тому числі коефіцієнта її 

інтелекту(визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, 

як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага); 

 діагностику емоційно-вольової сфери дитини (емоційні реакції та 

розлади, здатність дитини до вольового зусилля, прояви відхилень від 

норм поведінки). 

 

Ефективна психологічна допомога, яка включає в себе корекцію розвитку, 

неможлива без ретельної комплексної діагностики.   Практичні психологи ІРЦ 

мають можливість застосовування сучасних міжнародних сертифікованих  

діагностичних методик для комплексної оцінки різних сфер розвитку дитини 

від 2 до 18 років, серед яких методики WISC-IV, LEITER-3, CONNERS-3, PEP-

3, CASD. Дані методики розроблені спеціально для дітей з ООП, сертифіковані 

та адаптовані для України.  Вони мають можливість: 

 об’єктивно оцінити інтелект і його відповідність віковим нормативам 

(слабкі і сильні сторони розумового розвитку, труднощі в навчанні,   

розумова обдарованість); 

 оцінити ефективність надання психолого-педагогічних, корекційно-

розвиткових послуг дитині, відслідкувати динаміку її розвитку; 

 оцінити поведінкові прояви та здібності дітей,  характер соціальної 

взаємодії,  атипового спілкування,   виявити соматосенсорні порушення 

та проблеми з увагою та безпекою; 

 оцінити «зону найближчого розвитку» та скласти індивідуальну 

програму  розвитку. 

Використання банку методик дає надійний і точний результат, адже обробка 

отриманих даних відбувається автоматизовано на платформі 



GUINTIPSYCHOMETRICS.  На разі фахівці-психологи ІРЦ проходять 

навчання та невдовзі стануть сертифікованими діагностами. 

 

Не менш важливою складовою КО є оцінка мовленнєвого розвитку 

дитини, яку проводять Логопед та Олігофренопедагог ІРЦ. За період 2021 року 

серед обстежених дітей визначено наступні мовленнєві порушення: 

 

Порушення Дошкільний 

вік 

Молодший 

шкільний 

вік 

Старший 

шкільний 

вік 

Загальний недорозвиток 

мовлення 
5 7 2 

Затримка мовного 

розвитку 
4 2 3 

Фонетико – фонематичний 

недорозвиток мовлення 
 1  

Алалія 2   

Дизартрія    

Дислалія    

Дислексія/Дисграфія    

Всього  дітей: 11 10 5 

 

 Корекційна діяльність спрямована на: 

 подолання порушень усного і писемного мовлення; 

 формування фонетико-фонематичної, лексико-граматичної сторін мови, 

зв’язного мовлення; 

 розвиток мовленнєвої, загальної та дрібної моторики; 

 розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, 

читання, письмо) та просодики (темп, ритм, тембр, сила голосу тощо). 

 

Однією з основних умов, що сприяють всебічному розвитку дитини, є 

гармонійний фізичний розвиток. Реабілітолог є одним з учасників команди 

фахівців ІРЦ, який забезпечує здійснення діагностичної та корекційної роботи, 

спрямованої на оцінку та розвиток: 

 соматичного стану дитини; 

 рухової активності та саморегуляції; 

 міжаналізаторнихзв’язків; 

 статичної координації; 

 символічного, регуляторного, динамічного, кінестетичного та 

просторового праксису. 

 

За період 2021року. серед обстежених дітей визначено наступні 

порушення опорно-рухового апарату: 

 



Види порушень Кількість дітей 

Порушення постави - 

ДЦП 7 

Плосковальгусна деформація стоп 1 

Генетичні аномалії 6 

Всього  14 

 

 

Фахівці ІРЦ взаємодіють  з педагогічними працівниками закладів 

дошкільної та загальної середньої освіти з метою раннього виявлення та 

надання своєчасної психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими 

освітніми потребами, підвищення фахової майстерності шляхом проведення 

засідань за круглим столом, майстер-класів та тренінгів.  

Надавалася методична, консультативна та психологічна допомога  

педагогічним працівникам закладів дошкільної та загальної середньої освіти, 

батькам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей  

організації надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг 

дітям. 

В рамках інформаційно-просвітницької діяльності у вересні-жовтні 2021 

року працівники ІРЦ брали участь у виїзній нараді по ОТГ Верховинського 

району для  ЗЗСО та ЗДО та у Ворохтянській ОТГ. Також проводилися виїзні 

консультування на базах Опорних Закладів нашого району , та ін. 

Для дітей з Особливими освітніми потребами фахівцями ІРЦ 

проводиться різні види діяльності у 2021 році ,  був проведений підсумковий 

цикл інтегрованих занять «Зимова казка», спрямований на активізацію 

розумової діяльності та сенсорної інтеграції, формування мовленнєвої та 

рухової компетенції різновікових категорій. Виховний захід «Святий 

Миколай»  «Свято Матері» , «День вишиванки», «День захисту Дітей». Дані 

заходи   були висвітлені фахівцями   на офіційній сторінці закладу в 

соціальних мережах.  

 

Значна увага в центрі приділяється підвищенню професійного рівня 

фахівців.  

З цією метою фахівці відвідують тренінги, семінари, вебінари, майстер 

класи: 

- обласний навчальний тренінг «Технологія психолого-педагогічного 

супроводу дітей з розладами аутистичного спектра» на базі ІРЦ м.Івано- 

Франківськ  для осіб з інвалідністю; 

- тренінг  для тренерів «Використання МКФ для забезпечення 

інклюзивності освіти»; 

- тренінг «Впровадження реформи системи інтернатних закладів». 

 

Курси підвищення кваліфікації у 2021 році пройшли всі фахівці ІРЦ: 

директор, практичний психолог, реабілітолог, логопед, олігофренопедагог. 

 



Підбиваючи підсумки за рік роботи ІРЦ, можу сказати, що це складна та 

напружена робота –нелегко бути першим в новій справі, відкриваючи 

бюджетну установу з нуля. 

 

 Для забезпечення більш ефективної діяльності ІРЦ потрібно вирішити 

нагальні проблеми ІРЦ: 

 відсутність приміщення, яке має бути облаштоване спеціальним 

обладнанням та забезпечене вільним доступом до кабінетів фахівців; 

 брак фахівців відповідної фахової освіти. 

Дякуємо всім, хто причетний до діяльності нашого інклюзивно-

ресурсного центру та небайдуже ставиться до розвитку освіти у районі , хто 

розуміє важливість корекційної допомоги дітям. Надалі сподіваємось на тісну 

взаємодію з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я з метою 

виявлення та надання своєчасної психолого-педагогічної допомоги дітям з 

особливими освітніми потребами, а також з закладами соціального захисту 

населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями для 

виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. 

Зважаючи на реформування та реалізацію державної політики у сфері освіти, 

ІРЦ є активним учасником впровадження новітніх змін. 

Людина, яка відчула вітер змін,  

має будувати не щит від вітру, а вітряк. 

Стівен Кінг 

 

 

 

Директор Інклюзивно-ресурсного центру   Л.І.Савчук. 
 
 

  



 

      

             
 

     

УКРАЇНА 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 
Сімнадцята сесія  

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 29 липня  2022 року 

селище Верховина 

Про результати роботи Верховинського 

комбінату комунальних підприємств за І півріччя 

2022 року та про фінансово-економічний стан і 

перспективи розвитку підприємства. 

 

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

самоврядування в Україні», заслухавши інформацію директора 

Верховинського комбінату комунальних підприємств про результати роботи 

Верховинського комбінату комунальних підприємств за І півріччя 2022 року 

та про фінансово-економічний стан і 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 директора Верховинського комбінату комунальних 

підприємств про результати роботи Верховинського комбінату комунальних 

підприємств за І півріччя 2022 року та про фінансово-економічний стан і 

перспективи розвитку підприємства взяти до відома (додається). 

2. Комбінату комунальних підприємств (В.Мицканюк): 

- забезпечити надання якісних послуг зі збору та вивезення твердих 

побутових відходів; 

- організувати  заготівлю вторсировини (металобрухту); 

- покращити роботу з заключення договорів з населенням та суб’єктами 

підприємницької діяльності зі збирання та вивезення твердих побутових 

відходів на території району. 

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 

 

 



Інформація за 6 місяців 2022 р. по Верховинському ККП. 

Основна увага в комунальному господарстві зосереджена на забезпеченні 

необхідного рівня обслуговування мешканців, наданні якісних комунальних 

послуг, підтримці санітарного порядку та благоустрою в селищі. На 

сьогоднішній день – це єдине підприємство в районі, яке надає послуги 

населенню, установам, підприємствам, організаціям та суб`єктам 

підприємницької діяльності.  

Вже минуло I- ше півріччя 2022року і можна зробити підсумки:  

за  I- ше півріччя 2022р  отримано доходів на суму  804,1т.грн. а саме: 

  - від надання послуг по вивезенню ТПВ від населення - 267,3 тис. грн. 

  - від приватних підприємств і організацій -                       454,4 тис. грн. 

  - від зелених садиб і ВПО -                                                  35,9 тис. грн 

   - від здачі вторсировини-                                                    21,5 тис. грн. 

  - від здачі в оренду комунального майна                            25,0 тис. грн 

   - вивезення рідких нечистот                                              22,4тис.грн. 

        Крім того,згідно районної Програми поводження з твердими 

побутовими відходами  на 2022р. Верховинському ККП заплановано 

фінансування  з місцевого бюджету  699,0 тис. грн. субвенцій на заробітну 

плату двірникам та працівникам благоустрою та на вивіз ТПВ з селищного 

бюджету-279 тис. грн  Всього доходів:   804,1т.грн     

Отримані доходи спрямовано на виробничу діяльність,а саме: 

 - на виплату з/п                                                                      792,6 тис. грн. 

 - на сплату податків до всіх бюджетів                                 247,2  тис. грн. 

 - придбання пального і запчастин                                         252,3  тис. грн. 

 - загальногосподарські витрати                                            376,9 тис. грн. 

 - вивезення  ТПВ на полігон                                                     135,4 тис грн. 

 На даний час комунгосп обслуговує всі старостинські округи 

Верховинської селищної ради  і є велика заборгованість в оплаті. Кількість 

зібраного і вивезеного сміття збільшилася в порівнянні з минулим роком 

майже в три рази в зв’язку з великою чисельністю ВПО. 

              

       Аналіз по вивозу сміття у Верховині. 

місяць  2021  2022 

січень 167м3 273м3 

лютий 140м3 182м3 

березень 145м3 306м3 

квітень 160м3 393м3 

травень 170м3 293м3 

червень 155м3 268м3 

 

Заборгованість Верховинською селищною радою становить 318 000 гривень. 



    Аналіз по вивозу сміття на полігон. 

місяць 2021 2022 

січень 373м3 323м3 

лютий 120м3 261м3 

березень 319м3 724м3 

квітень 430м3 461м3 

травень 310м3 411м3 

червень 334м3 483м3 

  

Для безперебійної роботи підприємства на сьогоднішній день є 7 одиниць 

транспорту: 2 трактори, 3 сміттєвози, 1 асенізаційні машини. 

         На підприємстві на даний час працює 18 людина. З них – адмінперсонал: 

начальник, бухгалтер, два сторожі, обліковець по збору сміття від населення, 

обліковець по збору сміття від підприємців; автогараж: 3 – водії, 1 

бульдозерист екскаваторник і 1- механік на 0.5 ставки, зварник , та 5 двірників,  

1 робітник по впорядкуванню кладовища і 1 електрик.  

В 2019 році нашим обліковцем було створено типову базу реєстрації 

оплат від населення за вивіз ТПВ по смт. Верховина. З початку року 

послугами по збору ТПВ охоплено  всі 34 вулиці в селищі Верховина, це 

майже 2840 дворів оплачують за сміття, 124 договори  продовжено з 

приватними підприємцями і організаціями, 16 договорів з бюджетними 

організаціями. За 6 місяців 2022 року  вивезено на полігон ТПВ, що поблизу с. 

Рибне (40 км за Івано-Франківськом) 616 тонн сміття (2463м.куб). Це майже на 

70% розсортоване і оплачено 135 488,0 грн. тільки за захоронення. Комунгосп 

має два  сміттєвози для збору ТПВ по селищу,техніка стара,часто ламається, 

багато коштів йде на ремонти.  

 

 

Начальник Верховинського ККП                                Володимир Мицканюк 

 

 

 

  



 

      

             
 

     

УКРАЇНА 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 
Сімнадцята сесія  

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 29 липня  2022 року 

селище Верховина 
 

Інформація про роботу Верховинського 

районного відділення Головного 

управління Державної служби 

надзвичайних ситуацій 

за І півріччя 2022 року 

 

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

місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист Верховинського  

районного відділення Головного управління Державної служби надзвичайних 

ситуацій від 25.07.2022 року № 215/22-23, 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 про роботу Верховинського  районного відділення Головного 

управління Державної служби надзвичайних ситуацій  за І півріччя 2022 

року, взяти до уваги (додається). 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

ради з питань  децентралізації влади, адміністративно-територіальної 

реформи, органів місцевого самоврядування, мандатна, депутатської 

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

правопорядку (Н.Кіндратяк). 

 

Голова районної ради           Юрій ФІЛИПЧУК 

Інформація про роботу Верховинського  районного відділення  

Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій  

 



за І півріччя 2022 року. 

  

На протязі 6-ти місяців 2022 року  ДПРЧ-12 смт.Верховина було 

здійснено 185 виїздів, із них: 
-   26 виїздів на пожежі та інші події (10 виїздів на гасіння пожеж у 

житловому секторі, 6 виїздів на пожежі сухої трави, 1 виклик хибний та 9 
викликів, які обліку не підлягають); 

-    169 виїздів на навчання, випробовування зовнішнього протипожежного 
водопостачання та надання платних послуг) 

Внаслідок пожеж знищено та пошкоджено будівель на пожежах – 10 
одиниць та врятовано будівель на пожежах – 21. 

Згідно наказу ДСНС від 30.11.2021 №786 «Про затвердження Річного 

плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) ДСНС на 2022 рік»   

протягом звітного періоду заплановано проведення 29 планових перевірок, з 

них: 14 високого ступеня ризику (перевірено – 7 СГД, (з них 2 – акти не 

проведення), 10 – середнього та 5 – незначного. Не перевірено – 22 СГД, а 

саме: 10 – середнього та 5 – незначного в зв’язку з забороною та 7 СГД 

високого ступеня ризику в зв’язку з введенням воєнного стану. 

        До адміністративної відповідальності за порушення правил пожежної 

безпеки притягнуто 9 осіб.  

Назва статті Кількість Сума (грн..) Стягнуто 

175 1 3 400 1 

175-2 2 5 100 2 

188
8 

- - - 

188
16 

- - - 

77
1 

6 18 360 3 

До виконавчої служби направлено 3 постанови для примусового 

притягнення до адміністративної відповідальності. 

Крім того протягом березня-травня поточного року працівниками 

райвідділу здійснено 28 рейдів на території Верховинського району щодо 

недопущення спалювання сухої рослинності. Під час яких притягнуто до 

адмінвідповідальності 11 осіб, а саме: за ст.. 77
1
 КУпАП – 6 осіб, та за ст..152 

КУпАП – 5 осіб (працівниками поліції). Розповсюджено серед населення 661 

матеріал наочної агітації. Взято участь у комісійних перевірках 

протипожежного стану 43  населених пунктів (всього 43), розташованих у 

лісових масивах та що прилягають до них. Головам територіальних громад 

вручено 3 акти комісійних обстежень населених пунктів з виявленими 15 

недоліками. 

Відповідно до вказівки Головного управління ДСНС України в Івано-

Франківській області від 22.06.2022р. за №5402-3185/54055 «Про організацію 

виконання доручення Прем’єр-міністра України щодо підготовки закладів 

освіти до 2022/2023 навчального року» інспекторським складом 

Верховинського РВ ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області 

проведено наступну роботу: 

- проаналізовано результати планових (позапланових) заходів державного 

нагляду (контролю) за додержанням і виконання вимог  законодавства у сфері 

пожежної і техногенної безпеки у закладах освіти  за період з 1 січня 2021 року 



до 23 лютого 2022 року. При здійсненні аналізу особливу увагу звернуто на 

стан електрогосподарства, внутрішнього та зовнішнього протипожежного 

водопостачання, установок пожежної автоматики, шляхів евакуації, 

забезпеченість первинними засобами пожежогасіння; 

- про протипожежний стан закладів освіти та наявні  порушення вимог 

пожежної безпеки проінформовано голів Верховинської ТГ, Білоберізької ТГ, 

Зеленської ТГ та надіслано дане питання на розгляд районної комісії ТЕБ та 

НС. 

Крім того, на виконання Постанови КМУ №138 від 10.03.2017р. «Деякі 

питання використання захисних споруд цивільного захисту», Прем’єр-міністра 

Д.Шмигаля від 10.06.2022р. №14529/0/1-22 з метою створення безпечних умов 

перебування у закладах освіти дітей, учнів, студентів і працівників з 

урахуванням збройної агресії російської федерації в територіальних громадах 

району відповідно до методичних рекомендацій щодо організації укриття в 

об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, 

студентів) закладів освіти працівниками Верховинського РВ ГУ ДСНС в 

області у період з 20 по 30 червня поточного року взято участь у комісійних 

обстеженнях наявних будівель закладів освіти району з метою встановлення 

можливості їх використання для укриття дітей та працівників цих закладів як 

споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів. 

Комісією проведено обстеження 52 закладів освіти району, за 

результатами яких складено акти оцінки об’єкта (споруди, приміщення) щодо 

можливості його використання для укриття населення як найпростішого 

укриття, та надано рекомендації головам територіальних громад району щодо 

підготовки закладів освіти до початку нового навчального 2022/2023 року.  

Надруковано 2 матеріалів  в районній газеті «Верховинські вісті»  з 

інформаційних та  проблемних питань також проведено 53 радіо бесіди по 

районному радіомовленню.  

На офіційній сторінці підрозділу у Facebook, висвітлено 267 матеріали з 

інформаційних та проблемних питань.  

Проведено 3 комплексних профілактичих  відпрацювання в населених 

пунктах (Ільці, Верхній Ясенів та  Кривопілля),) де склалася неблагополучна 

ситуація з пожежами із залученням працівників соціальних служб району та 

депутатського корпусу.  

Проведено  громадську акцію  «Запобігти. Врятувати. Допомогти.» в 

ДЗСТ ЛОК «Верховина» в дитячому оздоровчому таборі, та один захід до 

«Дня  захисту дітей» з демонстрацією пожежної техніки та рятувального 

обладнання..  

 Проведено  6 онлайн-уроків з основ безпеки життєдіяльності  у закладах 

дошкільної, загальної середньої освіти. 

 На території району знаходиться 18 протирадіаційних  укриттів.             

 В червні місяці направлено ініційовані  листи балансоутримувачам щодо 

проведення оцінки стану готовності захисних споруд цивільного захисту 

самостійно або  у разі їх звернень із залученням працівників підрозділу.  

 З них 15 ПРУ являються обмежено готові до використання за 

призначенням та 3 – не готові до  використання. (Супермаркет «Наш-Край», 

ТзОВ «Шруба», ФОП  Бобрук с.Ільці Верховинського району). З 18 ПРУ 



технічну інвентаризацію пройшли 13. Не пройшли  5 з них 3 приватної 

власності (ФОП Бобрук Л.М. с.Ільці, ДЗСТ ЛОК «Верховина», ТзОВ 

«Шруба»), та 2 комунальної форми власності (житлові будинки по вул. 

Незалежності 2 та Незалежності 2 а.).     

 За 2022 рік проведено  4  комплексних об’єктових тренувань з питань 

цивільного захисту спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту. 

 Проведено роботу по наданню практичної допомоги створеним 

консультаційним пунктам які створені при територіальних громадах 

працівниками Верховинського РВ ГУ  ДСНС України в області. 

Проведено дві наради та дві робочих зустрічі з органами місцевого 

самоврядування щодо створення та функціонування підрозділів МПО та ДПО 

на території району. 

 

 

Начальник Верховинського РВ 

ГУ ДСНС України в області    Михайло ПОЛОЗ 

 

  



 

      

             
 

     

УКРАЇНА 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 
Сімнадцята сесія  

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від  29 липня 2022 року 

селище Верховина 

 

Про продовження договору оренди 

 

Відповідно до ст. 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 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, затвердженого  

рішенням районної ради  від  23 квітня 2021 року, розглянувши заяву ФОП 

Харук К.П. про продовження договору оренди, 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. Продовжити договір оренди нежитлового приміщення яке є майном 

спільної власності територіальних громад Верховинського району і 

знаходиться за адресою: селище Верховина, вул. Франка, 21, загальною 

площею 23,3 кв.м.  на чотири роки, одинадцять місяців з 01 серпня 2022 року 

до 30 червня 2027 року, для розміщення торгівлі навчально-методичною 

художньою літературою та оргтехнікою і канцтоварами.  

2. Доручити голові районної ради укласти договір про оренду 

нежитлового приміщення з ФОП Харук К.П.  

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 

 



 

      

             
 

     

УКРАЇНА 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 
Сімнадцята сесія  

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від  29 липня 2022 року 

селище Верховина 
 

Про передачу в оперативне управління 

приміщення 

 

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

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

майна», Господарським кодексом України, розглянувши лист Верховинського 

районної державної адміністрації - районної військової адміністрації від 26 

липня 2022 року,  враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з 

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

екології, лісового, сільського і дорожнього господарства, комунальної 

власності, розвитку малого і середнього бізнесу, районна рада 

вирішила: 
1. Передати в оперативне управління Білоберізькій сільській раді 

приміщення Довгопільського лісництва Верховинського районного лісгоспу 

площею 419,2 кв.м. та гаражі площею 123,3кв.м., що знаходиться за адресою 

Івано-Франківська обл.,  Верховинський район, село Довгополе, вул. 

Центральна, 60  на термін  до закінчення терміну дії договору оренди № 65 від 

04.03.2022 року між Верховинським районним лісгоспом та Івано-

Франківською квартирно-експлуатаційною частиною району з метою 

організаційного і  матеріально-технічного забезпечення. 

 2. Директору Верховинського районного лісгоспу (Маковійчук Ю.В.) 

здійснити в установленому порядку передачу в оперативне управління 

Довгопільського лісництва Верховинського районного лісгоспу.   

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 

  

 



 

      

             
 

     

УКРАЇНА 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 
Сімнадцята сесія  

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від  29 липня 2022 року 

селище Верховина 

 

Про депутатський запит  

Г.Дмитроняк 

 

 

    Відповідно до частин 7,8 статті 49 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 21, 22 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Депутатський запит Г.Дмитроняк 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, направити для 

розгляду Верховинській селищній раді (В.Мицканюк) (додається). 

 

2. Відповідь на запит подати районній раді та депутату у встановлений 

законом термін. 

 

 

 

Голова районної ради         Юрій ФІЛИПЧУК 

 

  

 



 

      

             
 

     

УКРАЇНА 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 
Сімнадцята сесія  

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від  29 липня 2022 року 

селище Верховина 

 

Про депутатський запит  

О.Петріянчук 

 

 

    Відповідно до частин 7,8 статті 49 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 21, 22 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Депутатський запит О.Петріянчук щодо перенесення місця для збору 

побутових відходів по вулиці Франка (навпроти магазину «Гламур») 

направити голові Верховинської районної ради (додається). 

 

2. Відповідь на запит подати районній раді та депутату у встановлений 

законом термін. 

 

 

 

Голова районної ради         Юрій ФІЛИПЧУК 

 
 

 


