Порядок денний
позачергової ХХХІ сесії
VІІ демократичного скликання
ІV пленарне засідання

1. Про виконання програми соціально-економічного
розвитку району за І квартал 2020 року.

та

культурного

2. Про підсумки виконання бюджету району та районного бюджету за І
квартал 2020 року.
3. Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік.
4. Про очікувану мережу закладів освіти району в 2020 – 2021 навчальному
році.
5. Про організацію національного та військово-патріотичного виховання
учнівської молоді в 2018-2019 навчальному році.
6. Про затвердження спільного Розпорядження Верховинської РДА і
районної ради «Про укладення строкових трудових договорів з
керівниками закладів загальної середньої освіти Верховинської районної
ради Івано-Франківської області».
7. Про тимчасове призупинення роботи закладів дошкільної освіти
Верховинської районної ради Івано-Франківської області.
8. Про звернення районної ради щодо передачі фінансування з обласного
бюджету Верховинської дитячо-юнацької спортивної школи.
9. Про внесення змін до штатного розпису відділу культури, молоді і спорту
райдержадміністрації.
10. Інформація про роботу Верховинського комбінату
підприємств за 2019 рік та 5 місяців 2020 року.
11. Про звернення районної
сільгоспвиробників.

ради

щодо

комунальних

врахування

інтересів

12. Про звернення районної ради щодо утримання і фінансування
відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового
проживання
громадян
в
селі
Красноїлля
Верховинського
територіального центру
соціального обслуговування (надання
соціальних послуг).
13. Про присвоєння почесного звання «Майстер народної творчості

«Верховинщини».
14. Про створення Верховинського музею книги про гуцулів і Гуцульщину.
15. Про затвердження комплексної цільової програми розвитку цивільного
захисту Верховинського району на 2021 – 2025 роки.

Проєкт

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова тридцять перша сесія)
РІШЕННЯ
від _____________ 2020 року
селище Верховина
Про підсумки виконання районного
бюджету за І-ий квартал 2020 року
Районний бюджет за І-ий квартал 2020 року по доходах виконано на 91,6
відсотка (при затвердженому плані – 70920,6 тис.грн., фактично надійшло до
районного бюджету – 64962,7 тис.грн.), з яких загальний фонд бюджету - на
103,9 відсотка (при затвердженому плані – 59927,7 тис.грн., фактично
надійшло – 62286,4 тис.грн.) та спеціальний фонд – на 24,3 відсотка (при
затвердженому плані – 10992,6 тис.грн., фактично надійшло – 2676,3 тис.грн.).
Власних надходжень до загального фонду районного бюджету в звітному
періоді надійшло в сумі 8973,9 тис.гривень, що складає 135,6 відсотка до
затвердженого плану (затверджений план – 6620,1 тис.грн.). В порівнянні з
відповідним періодом минулого року надходження зросли на 818,6 тис.грн., або
приріст складає 10,0 відсотка.
Власні надходження бюджетних установ спеціального фонду районного
бюджету забезпечено в сумі 748,0 тис.гривень, що складає 124,7 відсотка до
затвердженого плану (затверджений план – 600,0 тис.грн.).
Базової дотації з державного бюджету до районного бюджету надійшло в
сумі 6696,0 тис.гривень та дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим
бюджетам - 10622,9 тис.гривень, що становить 100 відсотків до планових
показників.
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам поступило 34724,3
тис.гривень, або виконання уточненого плану забезпечено на 100 відсотків
субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам - 1269,3 тис.гривень,
або на 100,1 відсотка забезпечено уточнений план.
Районний бюджет за звітний період по видатках виконано на 80,2
відсотків (при уточненому плані – 77635,5 тис.грн., використано – 62292,5
тис.грн.), з яких загальний фонд бюджету – 91,9 відсотка (при уточненому
плані – 65387,2 тис.грн., фактично використано – 60072,6 тис.грн.) та
спеціальний фонд - на 18,1 відсотки (при уточненому плані – 12248,3 тис.грн.,
фактично використано – 2219,9 тис.грн.).

В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 78,2
відсотків від обсягу бюджету, або 47004,7 тис.гривень, охорону здоров’я 11,1
відсотків ( 6697,25 тис.грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 2,3
відсотків (1396,2 тис.грн.), культуру – 3,9 відсотка (2314,4 тис.грн.).
У порівнянні з І кварталом 2019 року обсяг видатків районного бюджету
збільшився у цілому на 6098,9 тис.гривень, або на 10,8 відсотка.
Виходячи з вищенаведеного, районна рада
вирішила:
1. Інформацію
фінансового
управління
районної державної
адміністрації про підсумки виконання районного бюджету за І-ий квартал 2020
року взяти до уваги (додається).
2. Затвердити:
- звіт про виконання районного бюджету за І-ий квартал 2020 року
(додаток 1);
- перелік розпоряджень голови районної державної адміністрації, згідно з
якими виділено кошти з резервного фонду районного бюджету за І-ий квартал
2020 року (додаток 2).
3. Керівникам бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету
та сільським і селищному головам:
3.1. Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення
фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші
види заохочення чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду
заробітної плати, визначеного у рішеннях рад про затвердження бюджетів і
кошторисах бюджетних установ.
3.2. Забезпечити безумовне виконання статті 77 Бюджетного кодексу
України в частині врахування у відповідних місцевих бюджетах у повному
обсязі потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ і
проведення розрахунків за надані комунальні послуги та енергоносії.
3.3. Забезпечити виконання заходів щодо економії бюджетних коштів.
3.4. Вживати заходів щодо погашення заборгованості по заробітній платі
та тепло-енергоносіїв, забезпечивши використання не менш як 90 відсотків
наявних коштів, вільних залишків коштів загального фонду, що склався станом на
01.01.2020 року, коштів від перерозподілу непершочергових видатків, та коштів, отриманих від
перевиконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів за підсумками їх
виконання у поточному році;
3.5. 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;
3.6. З метою недопущення застосування фіскальними органами фінансових
санкцій, забезпечити дотримання вимог Закону України від 08.07.2010 року
№2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування», термінів сплати єдиного соціального внеску на

загальнообов’язкове державне страхування.
4. Сільським та селищному головам з метою забезпечення виконання
затверджених показників по доходах бюджету району в 2020 році, вжити
заходів щодо наповнення дохідної частини місцевих бюджетів, комплексно
задіявши всі потенційні джерела їх наповнення та фіскальні можливості.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів і податків (О. Сапріянчук).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

ДОВІДКА
про виконання бюджету району
та районного бюджету за І-ий квартал 2020 року
Зведений бюджет району за 1-ий квартал 2020 року по доходах
виконано на 87,1 відсотка (при затвердженому плані – 81107,2 тис. грн.,
фактично надійшло до бюджету району – 70658,4 тис. грн.), з яких загальний
фонд бюджету - на 103,2 відсотка (при затвердженому плані – 65447,5 тис. грн.,
фактично надійшло – 67524,1тис. грн.) та спеціальний фонд - на 20,0 відсотків
(при уточненому плані – 15659,7 тис. грн., фактично надійшло – 3134,3 тис.
грн.).
Виконання податкових та неподаткових доходів загального фонду
бюджету району за 1-ий квартал 2020 року становить 14196,6 тис.грн., що
складає 119,9 відсотка до затвердженого плану (затверджений план – 11839,9
тис.грн.).
В порівнянні з надходженнями за відповідний період минулого року ,
надходження зросли на 795,2 тис. грн., або приріст складає 5,9 відсотка.
Як свідчить динаміка надходжень до загального фонду бюджету
Верховинського району (податкові та неподаткові надходження) найбільш
вагомим дохідним джерелом бюджету району є податок з доходів фізичних
осіб, за рахунок якого 58,9 сформовано відсотків ресурсів загального фонду
(власних надходжень). Обсяги цього податку проти відповідного показника
минулого року зросли на 586,7тис. грн. (з 7786,6 тис. грн. до 8373,3 тис. грн.).
По інших платежах у порівнянні з відповідним періодом минулого року
збільшились надходження по акцизному податку – на 506,6 тис. грн., єдиному
податку – на 183,7 тис. грн. та 50 відсотків збору за спеціальне використання
лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного
користування – на 230,3 тис. грн..
Власні надходження бюджетних установ спеціального фонду бюджету
району забезпечено в сумі 1064,7 тис. грн., що складає 113,2 відсотка до
затвердженого плану (затверджений план – 940,7 тис. грн.).
Динаміка власних
фактичних надходжень дохідної частини
загального фонду бюджету району за 1-ий квартал 2018 , 2019 та 2020р.
(тис. грн.)

Аналіз виконання власних надходжень загального фонду за 1-ий квартал
2020 року місцевими радами наведено в наведеній таблиці: ( відсоток)
(відс.)

Районний бюджет за 1-ий квартал 2020 року по доходах виконано на 91,6
відсотка (при затвердженому плані – 70920,6 тис. грн., фактично надійшло до
районного бюджету – 64962,7 тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету - на
103,9 відсотка (при затвердженому плані – 59927,7 тис. грн., фактично
надійшло – 62286,4 тис. грн.) та спеціальний фонд – на 24,3 відсотка (при
затвердженому плані – 10992,6 тис. грн., фактично надійшло – 2676,3 тис. грн.).
Власних надходжень до загального фонду районного бюджету в звітному
періоді надійшло в сумі 8973,9 тис. грн., що складає 135,6 відсотка до
затвердженого плану (затверджений план – 6620,1 тис. грн.). В порівнянні з
відповідним періодом минулого року надходження зросли на 818,6 тис. грн., або
приріст складає 10,0 відсотка.
Власні надходження бюджетних установ спеціального фонду районного
бюджету забезпечено в сумі 748,0 тис. грн., що складає 124,7 відсотка до
затвердженого плану (затверджений план – 600,0тис. грн.).

Базової дотації з державного бюджету до районного бюджету надійшло в
сумі 6696,0 тис. грн. та дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
- 10622,9 тис. грн., що становить 100 відсотків до планових показників.
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам поступило 34724,3
тис. грн., або виконання уточненого плану забезпечено на 100 відсотків
субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам - 1269,3 тис. грн., або
на 100,1 відсотка забезпечено уточнений план.
За звітний період видатки бюджету району склали 66856,8 тис. грн., з
них видатки загального фонду - 64226,6 тис. грн., спеціального – 2630,2 тис.
грн.
В порівнянні з минулим роком обсяг видатків збільшився у цілому на
4403,4 тис. грн. (на 7,3 відсотка).
В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 73,2
відсотків від обсягу бюджету, або 47004,7 тис. грн., охорону здоров’я – 10,4
відсотків ( 6699,6 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 2,2
відсотків (1432,0 тис. грн.), культуру – 3,6 відсотка (2316,4 тис. грн.).
По відношенню до видатків минулого року вони зросли: по освіті на
12,9 відсотків (5371,0 тис. грн.), охороні здоров’я на 1,4 відсотка або на 94,6 тис.
грн..
У ході виконання бюджету району першочергова увага приділялась
фінансуванню захищених статей бюджету, зокрема, на заробітну плату
працівників бюджетних установ з нарахуваннями із загального фонду
використано 58552,1 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –
2425,6 тис. грн., на трансферти населенню – 470,0 тис. грн., на медикаменти –
145,1 тис. грн., на продукти харчування – 161,8 тис. грн.. Питома вага
захищених статтей видатків у загальній сумі склала 96,1 відсотків, заробітної
плати – 91,1 відсотків.
Районний бюджет за звітний період по видатках виконано на 80,2
відсотків (при уточненому плані – 77635,5 тис. грн., використано – 62292,5
тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету – 91,9 відсотка (при уточненому
плані – 65387,2 тис. грн., фактично використано – 60072,6 тис. грн.) та
спеціальний фонд - на 18,1 відсотки (при уточненому плані – 12248,3 тис. грн.,
фактично використано – 2219,9 тис. грн.).
В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 78,2
відсотків від обсягу бюджету, або 47004,7 тис. грн., охорону здоров’я 11,1
відсотків ( 6697,25 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 2,3
відсотків (1396,2 тис. грн.), культуру – 3,9 відсотка (2314,4 тис. грн.).
У порівнянні з І кварталом 2019 року обсяг видатків районного бюджету
збільшився у цілому на 6098,9 тис. грн., або на 10,8 відсотка.

Динаміка видатків загального фонду бюджету Верховинського
району на галузі соціально-культурної сфери
за І квартал 2018, 2019 та 2020 року
тис. грн.
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Структура видатків загального фонду бюджету Верховинського району
за І квартал 2020 року
тис. грн.

Трансферти
населенню; 470,0;
0,7%

Інші видатки;
16880,8; 4,3%

Заробітна плата;
58552,1;
91,2%
Продукти
харчування; 161,8;
0,3%

Медикаменти;
145,1;
0,2%

Оплата компослуг
та енергоносіїв;
2425,6;
3,8%

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери
станом на 1 квітня 2020 року складала 3460,3 тис. грн.. Зазначена заборгованість
склалась по:
установах що фінансуються за рахунок коштів базової дотації та
власних надходжень районного бюджету – 3092,6 тис. грн.;
сільських бюджетах - 367,7 тис. грн..
Станом на сьогодні за рахунок коштів, що надійшли як короткотермінова позика
заборгованість по установах що фінансуються за рахунок коштів базової дотації
та власних надходжень районного бюджету погашено в повному обсязі.
Фінансове управління райдержадміністрації здійснює щомісячний
моніторинг виконання розпорядження районної державної адміністрації від від
11.01.2020 року №5 «Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів району
ефективного та раціонального використання бюджетних коштів і посилення
фінансово- бюджетної дисципліни на 2020 рік». На виконання зазначеного
розпорядження розпорядниками бюджетних коштів розроблено заходи з
економного та ефективного використання коштів на 2020 рік на загальну суму
8919,5 тис. грн.. Фактична сума економії за перший квартал цього року склала 3345,0 тис. грн. Освітніми установами за звітний період план заходів виконано
в сумі 1952,0 тис. грн., медичними – 568,9 тис. грн., установами культури –
398,5 тис. грн., установами соціального захисту та молодіжної політики у сумі
відповідно 425,6 тис. грн..
За рахунок вільного коштів додатково спрямовано на оплату праці
працівників бюджетних установ кошти в сумі 70,3 тис. грн., на оплату теплоенергоносіїв – 5,5 тис. грн., придбання продуктів харчування – 18,4 тис.грн..
З резервного фонду районного бюджету спрямовано у звітному періоді
– 104,5 тис. грн..
Начальник фінансового управління

Всеволод Ватаманюк

Додаток №1
до рішення районної ради
від _________ 2020 року

Звіт
про виконання районного бюджету
за 1-ий квартал 2020 року

Код платежу

11010000

Найменування доходів
Загальний фонд
Податок та збір на доходи фізичних осіб

Затверджено
на 2020 рік з
урахуванням
змін

(тис. грн.)
Виконано за
1-ий квартал
2020 року

37647,2

8373,3

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій , що
належать до комунальної власності

18,0

11,0

13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових
ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку
рубок головного користування
Частина чистого прибутку, що вилучається до
бюджету
Плата за надання адмінпослуг

1600,0

565,0

10,0

2,0

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та
іншого майна, що знаходиться у комунальній
власності
Інші надходження

102,0

22,5

Разом власних доходів

39377,2

8973,9

Базова дотація
Субвенція з Держбюджету місцевим бюджетам
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим
бюджетам
Субвенції з місцевих бюджетів іншим бюджетам
Разом доходів загального фонду

26784,4
140538,1
18496,4

6696,0
34724,3
10622,9

4065,4
229261,5

1269,3
62286,4

21010000
22010000
22080000

24060300

41020100
41030000
41040000
41050000

0,1

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

25000000

Власні надходження

2400,0

748,0

41030000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим
бюджетам

12063,6

1928,3

Разом доходів спеціального фонду

14463,6

2676,3

243725,1

64962,7

Разом доходів загального і спеціального фондів

Код
функціональ
ної
класифікації
видатків

0100
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

1000
2000
3000
4000
5000
7000
8000
9000

Найменування видатків

Затверджено
на І квартал
2020 року з
урахуванням
змін

Виконано за
І квартал
2020 року

Загальний фонд
Державне управління
Освіта
Охорона здоров'я
Соцзахист та соцзабезпечення
Культура і мистецтво
Фізкультура і спорт
Житлово-комунальне господарство
Економічна діяльність
Інша діяльність
Міжбюджетні трансферти
Всього видатків загального фонду
Спеціальний фонд

6096,1
192282,4
7345,7
7332,8
9040,9
2353,8
1099,0
730,0
1428,5
1270,0
228979,2

1085,3
47004,7
6697,2
1396,1
2314,4
539,1
213,0

Освіта
Охорона здоров'я
Соцзахист та соцзабезпечення
Культура і мистецтво
Фізична культура і спорт
Економічна діяльність
Інша діяльність
Міжбюджетні трансферти
Разом видатків спеціального фонду
Разом видатків загального і спеціального фондів

2417,7
642,3
136,8
50,0
10,0
1488,5
78,6
12178,9
17002,8
245982,0

560,7
629,0
139,1

Начальник фінансового управління

302,6
535,2
60087,6

16,8
733,0
141,3
2219,9
62307,5

Всеволод Ватаманюк

Додаток № 2
до рішення районної ради
від___________2020 р.
ПЕРЕЛІК

розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з якими виділено кошти
з резервного фонду районного бюджету за 1-ий квартал 2020 року.
№ Назва установи,
п/п якій виділено
кошти

1.

2.

3.

Дата і
номер
розпорядже
ння

Сума (грн.)
Згідно
розпоряд
ження

Фактич
но профінансовано

Назва заходів, на які
направлено кошти

Районна державна
адміністрація
(ДПРЧ-12
УДСНС України в
ІваноФранківській
області)
Районна державна
адміністрація
(лікувальні
заклади району
,райматрезерв)

11.02.2020р.
№49/16-р

10000

10000

Придбання паливномастильних матеріалів для
забезпечення належної роботи
аварійно- рятувальної служби
під час ускладнення погодніх
умов зимового періоду.

16.03.2020р.
№108/25-р

22500

22500

Районна державна
адміністрація
(лікувальні
заклади району ).

18.03.2020р.
№ 112/28-р

25000

25000

Придбання засобів
індивідуального захисту та
дезінфектантів:
5000 грн.-КНП «Верховинський
центр ПМСД»,
5000 грн.- КНП «Верховинська
районна лікарня Верховинської
районної ради»,
2500 грн..- КНП «Яблуницька
амбулаторія загальної практики
сімейної медицини»,
10000 грн.- поповнення
районного матеріального
резерву дезінфікуючими
засобами.
Придбання засобів
індивідуального захисту та
дезінфектантів:
10000 грн. - КНП
«Верховинський центр ПМСД,
10000 грн.- КНП
«Верховинська районна лікарня
Верховинської районної ради»,
5000 грн.- КНП «Яблуницька
амбулаторія загальної практики
сімейної медицини».

Районна державна
адміністрація
(лікувальні
заклади району

31,03.2020р.
№122/33-р

47000

47000

Придбання тестів СОVID-19
47000 - КНП «Верховинська
районна лікарня Верховинської
районної ради»

Всього спрямовано 104500 (Cто чотири тисячі п”ятсот ) гривень.

Начальник фінансового
управління

Всеволод Ватаманюк

Проєкт

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова тридцять перша сесія)
РІШЕННЯ
від _____________ 2020 року
селище Верховина
Про підсумки виконання районного
бюджету за 1-ше півріччя 2020 року
Районний бюджет за 1- ше півріччя 2020 року по доходах виконано на
95,1 відсотка (при уточненому плані – 147072,9 тис. грн., фактично надійшло
до районного бюджету – 139956,0 тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету на 99,4 відсотка (при уточненому
плані – 133809,3 тис. грн., фактично
надійшло – 132988,6тис. грн.) та спеціальний фонд – на 52,5 відсотка (при
уточненому плані – 1323,6тис. грн., фактично надійшло – 6967,4 тис. грн.).
Власних надходжень до загального фонду районного бюджету в звітному
періоді надійшло в сумі 18443,2 тис. грн., що складає 110 відсотків до
затвердженого плану (затверджений план – 16760,8 тис. грн.) та 96,5 відсотка до
уточненого плану( уточнений план- 19114,6 тис.грн.). В порівнянні з
відповідним періодом минулого року надходження зросли на 643,4 тис. грн., або
приріст складає 3,6 відсотка.
Власні надходження бюджетних установ спеціального фонду районного
бюджету забезпечено в сумі 1175,5 тис. грн., що складає 97,9 відсотка до
затвердженого плану (затверджений план – 1200,0тис. грн.).
Базової дотації з державного бюджету до районного бюджету за звітний
період надійшло в сумі 13392,0 тис. грн. та дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам - 13245,8 тис. грн., що становить 100 відсотків до планових
показників.
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам поступило 85178,0
тис. грн., або виконання уточненого плану забезпечено на 100 відсотків
субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам - 2729,6 тис. грн., або
на 94,8 відсотка забезпечено уточнений план.
Районний бюджет за звітний період по видатках виконано на 88,4
відсотки (при уточненому плані – 156779,1 тис. грн., використано – 138607,2
тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету – 93,0 відсотка (при уточненому
плані – 141042,3 тис. грн., фактично використано – 131112,5 тис. грн.) та

спеціальний фонд - на 47,6 відсотки (при уточненому плані – 15736,8 тис. грн.,
фактично використано – 7494,7 тис. грн.).
В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 84,4
відсотки від обсягу бюджету, або 110654,2тис. грн., охорону здоров’я 5,4
відсотки (7141,8 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 2,3
відсотків (3048,6 тис. грн.), культуру – 3,4 відсотка (4418,0 тис. грн.).
Виходячи з вищенаведеного, районна рада
вирішила:
2. Інформацію фінансового управління
райдержадміністрації про
підсумки виконання районного бюджету за 1- ше півріччя 2020 року взяти до
уваги (додається).
2. Затвердити:
- звіт про виконання районного бюджету за І-ше півріччя 2020 року
(додаток 1);
- перелік розпоряджень голови районної державної адміністрації, згідно з
якими виділено кошти з резервного фонду районного бюджету за І-ше півріччя
2020 року (додаток 2).
3.
Керівникам бюджетних установ, що фінансуються з районного
бюджету та сільським і селищному головам:
3.1. Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення
фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші
види заохочення чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду
заробітної плати, визначеного у рішеннях рад про затвердження бюджетів і
кошторисах бюджетних установ;
3.2. Забезпечити безумовне виконання статті 77 Бюджетного кодексу
України в частині врахування у відповідних місцевих бюджетах у повному
обсязі потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ і
проведення розрахунків за надані комунальні послуги та енергоносії;
3.3. Забезпечити виконання заходів щодо економії бюджетних коштів.
3.4. Вживати заходів щодо погашення заборгованості по заробітній платі
та тепло-енергоносіїв, забезпечивши використання не менш як 90 відсотків
наявних коштів, вільних залишків коштів загального фонду, що склався станом на
01.01.2020 року, коштів від перерозподілу непершочергових видатків, та коштів, отриманих від
перевиконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів за підсумками їх
виконання у поточному році;
3.5. 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;
3.6. з метою недопущення застосування фіскальними органами фінансових
санкцій, забезпечити дотримання вимог Закону України від 08.07.2010 року №
2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування», термінів сплати єдиного соціального внеску на

загальнообов’язкове державне страхування.
4. Сільським та селищному головам з метою забезпечення виконання
затверджених показників по доходах бюджету району в 2020 році, вжити
заходів щодо наповнення дохідної частини місцевих бюджетів, комплексно
задіявши всі потенційні джерела їх наповнення та фіскальні можливості.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів і податків (О. Сапріянчук).
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

ДОВІДКА
про виконання бюджету району
та районного бюджету за 1-ше півріччя 2020 року
Зведений бюджет району за 1-ше півріччя 2020 року по доходах
виконано на 91,0 відсотка
(при уточненому плані – 169980,5 тис. грн.,
фактично надійшло до бюджету району – 154617,9 тис. грн.), з яких загальний
фонд бюджету - на 97,7 відсотка (при уточненому плані – 145837,6 тис. грн.,
фактично надійшло – 142426,0 тис. грн.) та спеціальний фонд - на 50,5 відсотка
(при уточненому плані – 24142,9 тис. грн., фактично надійшло – 12191,9 тис.
грн.).
Виконання податкових та неподаткових доходів загального фонду
бюджету району за 1-ше півріччя 2020 року становить 27555,6 тис.грн., що
складає 97,7 відсотка до затвердженого плану (затверджений план – 28204,1
тис.грн.) та 90,2 відсотка до уточненого плану ( уточнений план – 30557,9 тис.
грн..)
В порівнянні з надходженнями за відповідний період минулого року ,
надходження зменшилися на 922,2 тис. грн., що пояснюється ситуацією , яка
склалася на даний час у районі та в цілому по Україні.
Як свідчить динаміка надходжень до загального фонду бюджету
Верховинського району (податкові та неподаткові надходження) найбільш
вагомим дохідним джерелом бюджету району є податок з доходів фізичних
осіб, за рахунок якого 63,2 відсотка сформовано ресурсів загального фонду
(власних надходжень). Обсяги цього податку проти відповідного показника
минулого року зросли на 506,5тис. грн. (з 17100,3 тис. грн. до 17606,8 тис. грн.).
Власні надходження бюджетних установ спеціального фонду бюджету
району забезпечено в сумі 1994,8 тис. грн., що складає 119,9 відсотка до
уточненого плану (уточнений план – 1663,0 тис. грн.).
Динаміка власних фактичних надходжень дохідної частини загального
фонду бюджету району за 1-ше півріччя 2018 , 2019 та 2020 роки
(тис. грн.)

Аналіз виконання власних надходжень загального фонду
за 1-ше півріччя 2020 року місцевими радами
наведено в наведеній таблиці:
( відсоток)

Районний бюджет за 1- ше півріччя 2020 року по доходах виконано на
95,1 відсотка (при уточненому плані – 147072,9 тис. грн., фактично надійшло
до районного бюджету – 139956,0 тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету на 99,4 відсотка (при уточненому
плані – 133809,3 тис. грн., фактично
надійшло – 132988,6тис. грн.) та спеціальний фонд – на 52,5 відсотка (при
уточненому плані – 1323,6тис. грн., фактично надійшло – 6967,4 тис. грн.).
Власних надходжень до загального фонду районного бюджету в звітному
періоді надійшло в сумі 18443,2 тис. грн., що складає 110 відсотків до
затвердженого плану (затверджений план – 16760,8 тис. грн.) та 96,5 відсотка до
уточненого плану( уточнений план- 19114,6 тис.грн.). В порівнянні з
відповідним періодом минулого року надходження зросли на 643,4 тис. грн., або
приріст складає 3,6 відсотка.
Власні надходження бюджетних установ спеціального фонду районного
бюджету забезпечено в сумі 1175,5 тис. грн., що складає 97,9 відсотка до
затвердженого плану (затверджений план – 1200,0тис. грн.).
Базової дотації з державного бюджету до районного бюджету за звітний
період надійшло в сумі 13392,0 тис. грн. та дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам - 13245,8 тис. грн., що становить 100 відсотків до планових
показників.
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам поступило 85178,0
тис. грн., або виконання уточненого плану забезпечено на 100 відсотків
субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам - 2729,6 тис. грн., або
на 94,8 відсотка забезпечено уточнений план.
За звітний період видатки бюджету району склали 151494,8 тис. грн., з
них видатки загального фонду - 138653 тис. грн., спеціального – 12841,8 тис.
грн.
В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 79,3
відсотків від обсягу бюджету, або 110654,2 тис. грн., охорону здоров’я – 5,1
відсотків ( 7141,8 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 2,2
відсотків (3109,1 тис. грн.), культуру – 3,2 відсотка (4418,0 тис. грн.).
По відношенню до видатків минулого року вони зросли: по освіті на 9
відсотків (9145,6 тис. грн.), охороні здоров’я на 8,1 відсотка, або на 536,8 тис.
грн..
У ході виконання бюджету району першочергова увага приділялась
фінансуванню захищених статей бюджету, зокрема, на заробітну плату
працівників бюджетних установ з нарахуваннями із загального фонду
використано 128777,4 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –
3903,8 тис. грн., на трансферти населенню – 941,4 тис. грн., на медикаменти –
185,1 тис. грн., на продукти харчування – 427,6 тис. грн.. Питома вага
захищених статтей видатків у загальній сумі склала 96,8 відсотків, заробітної
плати – 92,9 відсотків.
Районний бюджет за звітний період по видатках виконано на 88,4
відсотки (при уточненому плані – 156779,1 тис. грн., використано – 138607,2
тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету – 93,0 відсотка (при уточненому

плані – 141042,3 тис. грн., фактично використано – 131112,5 тис. грн.) та
спеціальний фонд - на 47,6 відсотки (при уточненому плані – 15736,8 тис. грн.,
фактично використано – 7494,7 тис. грн.).
В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 84,4
відсотки від обсягу бюджету, або 110654,2тис. грн., охорону здоров’я 5,4
відсотки (7141,8 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 2,3
відсотків (3048,6 тис. грн.), культуру – 3,4 відсотка (4418,0 тис. грн.).
Динаміка видатків загального фонду бюджету Верховинського району на
галузі соціально-культурної сфери
за І півріччя 2018, 2019 та 2020 року
тис. грн.
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Структура видатків загального фонду бюджету Верховинського району
за І півріччя 2020 року
тис. грн.
Інші видатки;
4417,7;
3,2
Трансферти
населенню;
941,4; 0,7%

%

Заробітна плата;
128774,41; 92,9%
Продукти
харчування;
427,6; 0,3%
Медикаменти;
185,1;
0,1%

Оплата
компослуг та
енергоносіїв;
3903,8; 2,8%

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери
станом на 1 липня 2020 року складала 1942,4 тис. грн.. Зазначена заборгованість
склалась по:
власних надходжень районного бюджету – 931,6 тис. грн.;
сільських бюджетах - 1010,0 тис. грн..
Станом на сьогодні за рахунок коштів, що надійшли як короткотермінова позика
заборгованість по установах що фінансуються за рахунок коштів базової дотації
та власних надходжень районного бюджету погашено в повному обсязі.
Фінансове управління райдержадміністрації здійснює щомісячний
моніторинг виконання розпорядження районної державної адміністрації від
11.01.2020 року №5 «Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів району
ефективного та раціонального використання бюджетних коштів і посилення
фінансовобюджетної дисципліни на 2020 рік». На виконання зазначеного
розпорядження розпорядниками бюджетних коштів розроблено заходи з
економного та ефективного використання коштів на 2020 рік на загальну суму
8919,5 тис. грн., уточнено заходи на суму 20308,5 тис. грн..
Фактична сума економії за перше півріччя цього року склала – 6067,2 тис.
грн. Освітніми установами за звітний період план заходів виконано в сумі
1952,0 тис. грн., медичними – 568,9 тис. грн., установами культури – 398,5 тис.
грн., установами соціального захисту та молодіжної політики у сумі відповідно
425,6 тис. грн..
За рахунок вільного коштів додатково спрямовано на оплату праці
працівників бюджетних установ кошти в сумі 70,3 тис. грн., на оплату теплоенергоносіїв – 5,5 тис. грн., придбання продуктів харчування – 18,4 тис.грн..
З резервного фонду районного бюджету виділено за 1- ше півріччя коштів в
сумі 167,5 тис. грн..
Начальник фінансового управління

Всеволод Ватаманюк

Додаток №1
до рішення районної ради
від _________ 2020 року

Звіт
про виконання районного бюджету
за 1-ше півріччя 2020 року

Код платежу

11010000

Найменування доходів
Загальний фонд
Податок та збір на доходи фізичних осіб

Затверджено
на 2020 рік з
урахуванням
змін

(тис. грн.)
Виконано за
1- ше
півріччя
2020 року

40001,0

17606,8

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій , що
належать до комунальної власності

18,0

11,3

13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових
ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку
рубок головного користування
Частина чистого прибутку, що вилучається до
бюджету
Плата за надання адмінпослуг

1600,0

792,7

10,0

2,2

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та
іншого майна, що знаходиться у комунальній
власності
Разом власних доходів

102,0

30,0

41731,0

18443,2

Базова дотація
Субвенція з Держбюджету місцевим бюджетам
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим
бюджетам
Субвенції з місцевих бюджетів іншим бюджетам
Разом доходів загального фонду

26784,4
140538,1
18496,4

13392,0
85178,0
13245,8

4342,1
231892,0

2729,6
132988,6

21010000
22010000
22080000

41020100
41030000
41040000
41050000

0,2

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

25000000

Власні надходження

2400,0

1175,2

41030000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим
бюджетам

12063,6

5792,2

Разом доходів спеціального фонду

14463,6

6967,4

246355,6

139956,0

Разом доходів загального і спеціального фондів

Код
функціональ
ної
класифікації
видатків
0100
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

1000
2000
3000
4000
5000
7000
8000
9000

Найменування видатків

Затверджено
на 2020 рік з
урахуванням
змін

Виконано
за 1-ше
півріччя
2020 року

Загальний фонд
Державне управління
Освіта
Охорона здоров'я
Соцзахист та соцзабезпечення
Культура і мистецтво
Фізкультура і спорт
Житлово-комунальне господарство
Економічна діяльність
Інша діяльність
Міжбюджетні трансферти
Всього видатків загального фонду
Спеціальний фонд

6121,1
192435
7836,6
7646,8
9040,9
2353,8
1299,0
730,0
1743,5
1292,2
230498,9

2577,8
110654,2
7192,1
3156,8
4425,1
1096,5
578,0
759,0
875,2
131112,5

Освіта
Охорона здоров'я
Соцзахист та соцзабезпечення
Культура і мистецтво
Фізична культура і спорт
Економічна діяльність
Інша діяльність
Міжбюджетні трансферти
Разом видатків спеціального фонду
Разом видатків загального і спеціального фондів

2500,7
777,2
136,8
50,0
10,0
2323,6
93,6
12221,7
18113,6
248612,5

696,6
749,8
360,1
16,8
1228,7
4442,7
7494,7
138607,2

Начальник фінансового управління

Всеволод Ватаманюк

Додаток № 2
до рішення районної ради
від___________2020 р.
ПЕРЕЛІК

розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з якими виділено кошти
з резервного фонду районного бюджету за 1-ше півріччя 2020 року.
№ Назва установи,
п/п якій виділено
кошти

1.

2.

3.

Дата і
номер
розпорядже
ння

Сума (грн.)
Згідно
розпоряд
ження

Фактич
но профінансовано

Назва заходів, на які
направлено кошти

Районна державна
адміністрація
(ДПРЧ-12
УДСНС України в
ІваноФранківській
області)
Районна державна
адміністрація
(лікувальні
заклади району
,райматрезерв)

11.02.2020р.
№49/16-р

10000

10000

Придбання паливномастильних матеріалів для
забезпечення належної роботи
аварійно- рятувальної служби
під час ускладнення погодніх
умов зимового періоду.

16.03.2020р.
№108/25-р

22500

22500

Районна державна
адміністрація
(лікувальні
заклади району ).

18.03.2020р.
№ 112/28-р

25000

25000

Придбання засобів
індивідуального захисту та
дезінфектантів:
5000 грн.-КНП «Верховинський
центр ПМСД»,
5000 грн.- КНП «Верховинська
районна лікарня Верховинської
районної ради»,
2500 грн..- КНП «Яблуницька
амбулаторія загальної практики
сімейної медицини»,
10000 грн.- поповнення
районного матеріального
резерву дезінфікуючими
засобами.
Придбання засобів
індивідуального захисту та
дезінфектантів:
10000 грн. - КНП
«Верховинський центр ПМСД,
10000 грн.- КНП
«Верховинська районна лікарня
Верховинської районної ради»,
5000 грн.- КНП «Яблуницька
амбулаторія загальної практики
сімейної медицини».

Районна державна
адміністрація
(лікувальні
заклади району)

31.03.2020р.
№122/33-р

47000

47000

Придбання тестів СОVID-19
47000 - КНП «Верховинська
районна лікарня Верховинської
районної ради»

5

Районна державна
адміністрація
(лікувальні
заклади району)

10.04.2020
р.№125/37-р

5000

5000

Запобігання корона вірусної
інфекції:
5000- КНП «Верховинська
районна лікарня Верховинської
районної ради»

6

Районна державна
адміністрація
(лікувальні
заклади району)

10.06.2020р.
№165/48-р

10000

10000

Запобігання корона вірусної
інфекції:
10000- КНП «Верховинська
районна лікарня Верховинської
районної ради»

7

Районна державна
адміністрація
(лікувальні
заклади району)

15.06.2020р.
№167/49-р

7500

7500

Придбання швидкісних тестів:
10000 грн. - КНП
«Верховинський центр ПМСД»

8

Районна державна
адміністрація
(лікувальні
заклади району

15.06.2020р.
№172/50-р

15000

15000

Придбання генератора
холодного туману у сумі
15000- КНП «Верховинська
районна лікарня Верховинської
районної ради»

9

Районна державна
адміністрація
(лікувальні
заклади району

19.06.2020 р.
№176/54-р

6000

6000

6000 грн. - КНП
«Верховинський центр ПМСД

10

Районна державна
адміністрація

22.06.2020р.
№178/52-р

19500

19500

4500 грн.- оплата послуг по
забезпеченню перевезення
пального на лікв. насл. стихії у
районі,
15000грн.- організація
харчування рятувальних
мобільних бригад

4

Всього спрямовано 167500 (Сто шістдесят сім тисяч п»ятсот ) гривень.

Начальник фінансового
управління

Всеволод Ватаманюк

Проєкт

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова тридцять перша сесія)
РІШЕННЯ
від _____________ 2020 року
селище Верховина
Про очікувану мережу
закладів освіти району
в 2020-2021 навчальному році
Відповідно до ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Законів України „Про освіту», „Про повну загальну середню освіту”,
„Про дошкільну освіту”, п.4 рішення районної ради від 04.10.2019 року «Про
фактичну мережу закладів освіти району в 2019-2020 навчальному році»,
розглянувши лист районної державної адміністрації про очікувану мережу на
2020-2021 навчальний рік та 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. Погодити очікувану мережу закладів загальної середньої освіти, закладів
дошкільної та позашкільної освіти району в 2020-2021 навчальному році згідно
з додатками 1-5.
2. Надати дозвіл на функціонування у новому навчальному році паралельних
початкових класів в Зеленському НВК у філії Топільче, Бистрецькій ЗОШ І-ІІ
ступенів у філії Дземброня та Буковецькій гімназії у філії Черетів.
3. Керівникам закладів загальної середньої та дошкільної освіти:
3.1. В зв’язку з прогнозованою зміною кількості дітей у закладах дошкільної
освіти і контингенту учнів у закладах загальної середньої освіти забезпечити
дотримання вимог чинного законодавства під час введення та перерозподілу
штатних посад в закладах освіти району.
3.2. Враховуючи очікувані зміни контингенту учнів в освітніх закладах всіх
типів у районі, вжити заходів щодо попередження працівників про можливе
скорочення посад та зменшення кількості академічних годин педагогічного
навантаження.

4. Відділу освіти райдержадміністрації (В.Гуцуляк) подати до 14 вересня
2020 року на сесію районної ради фактичну мережу закладів освіти району в
2020-2021 навчальному році.
5. 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 (О.Чубатько).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Додаток 1
до проекту рішення районної ради
від ______________

ОЧІКУВАНА МЕРЕЖА
закладів загальної середньої освіти Верховинського району
на 2020-2021 н.р.
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10
11.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Назва загальноосвітніх
шкіл

К-сть
кл.
з
ден.фо
р.навч
.

К-сть
кл. з
веч.
форм.
навч.

К-сть
уч. з
вечірф
орм
навч.

Заг.к
-сть
учнів

К-сть
ГПД

К-сть
ставок

К-сть
учнів
у ГПД

0

Ксть
кл.комп
лекті
в
32

Верховинська ЗОШ І –
ІІІ ступенів
Верховинський ліцей
№1
Верховинський ліцей
ім..Дмитра Ватаманюка
В. Ясенівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів
Гринявська ЗОШ І-ІІІ
ступенів
Довгопільська ЗОШ І-ІІІ
ступенів
Замагорівська ЗОШ І –
ІІІ ступенів
Зеленський НВК
(«Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний
заклад»)
Ільцівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів
Красноїльська ЗОШ І-ІІІ
ступенів
Кривопільський ліцей
імені Василя Портяка
Криворівнянська ЗОШ І
– ІІІ ступенів
Черемошнянська ЗОШ І
–ІІІ ступенів
Бистрецька ЗОШ І – ІІ
ступенів
Буковецька гімназія
Великоходацька
гімназія
Грамітнянська ЗОШ І –
ІІ ступенів
Головівська ЗОШ І – ІІ
ступенів
Красницька ЗОШ І – ІІ
ступенів
Перехреснянська ЗОШ І
– ІІ ступенів
Пробійнівська ЗОШ І–ІІ

32

0

749

12

9

290

20

0

20

0

381

8

6

135

5

5

10

90

140

0

0

0

13

0

13

0

212

2

1,5

50

11

0

11

0

193

2

1

31

11

0

11

0

145

1

1

30

11

0

11

0

212

1

0,75

30

11

0

11

0

144

1

1

22

11

0

11

0

189

2

1,5

50

18

6

24

126

444

4

2,5

96

11

0

11

0

141

2

1,5

55

12

0

12

0

245

4

2

95

16

0

16

0

225

1

1

25

2

0

2

0

38

0

0

0

10
9

0
0

10
9

0
0

118
77

1
0

1
0

30
0

6

0

6

0

45

0

0

0

9

0

9

0

114

1

0,5

20

9

0

9

0

145

1

0,75

20

9

0

9

0

81

1

0,5

16

6

0

6

0

62

0

0

0

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

супенів
Стебнівська ЗОШ –ІІ
ступенів
Бережницька ЗОШ І
ступенів
Білорічанська ЗОШ І
ступенів
Воловівська
початкова школа
Голівська початкова
школа
Голошинська ЗОШ І
ступенів
Красноїльська
початкова школа
Рівнянська початкова
школа
Синицька ЗОШ І
ступеня
Чорнорічанська ЗОШ І
ступеня
Явірницька ЗОШ І
ступеня
Верховинський НВК
(«Загальноосвітня
школа
І ступеня –
дошкільний навчальний
заклад»)
Яблуницький НВК
(«Загальноосвітня
школа
І ступеня –
дошкільний навчальний
заклад»)

Всього:

9

0

9

0

66

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

1

0

1

0

11

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

2

0

2

0

17

0

0

0

4

0

4

0

30

0

0

0

3

0

3

0

20

1

0,5

17

4

0

4

0

28

1

0,5

23

0

0

0

0

12

0

0

0

1

0

1

0

18

0

0

0

2

0

2

18

0

0

0

4

0

4

0

58

2

1,5

45

5

0

5

0

86

1

1

30

277

11

288

216

4468

49

35

1110

0

Примітка: функціонування Воловівської початкової школи передбачено за
результатами виконання організаційно-правових заходів.

Начальник відділу освіти

Василь Гуцуляк

Додаток 1
до проекту рішення районної ради

від ______________

ОЧІКУВАНА МЕРЕЖА
закладів загальної середньої освіти Верховинського району
на 2020-2021 н.р.
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10
11.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Назва загальноосвітніх
шкіл

К-сть
кл.
з
ден.фо
р.навч
.

К-сть
кл. з
веч.
форм.
навч.

К-сть
уч. з
вечірф
орм
навч.

Заг.к
-сть
учнів

К-сть
ГПД

К-сть
ставок

К-сть
учнів
у ГПД

0

Ксть
кл.комп
лекті
в
32

Верховинська ЗОШ І –
ІІІ ступенів
Верховинський ліцей
№1
Верховинський ліцей
ім..Дмитра Ватаманюка
В. Ясенівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів
Гринявська ЗОШ І-ІІІ
ступенів
Довгопільська ЗОШ І-ІІІ
ступенів
Замагорівська ЗОШ І –
ІІІ ступенів
Зеленський НВК
(«Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний
заклад»)
Ільцівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів
Красноїльська ЗОШ І-ІІІ
ступенів
Кривопільський ліцей
імені Василя Портяка
Криворівнянська ЗОШ І
– ІІІ ступенів
Черемошнянська ЗОШ І
–ІІІ ступенів
Бистрецька ЗОШ І – ІІ
ступенів
Буковецька гімназія
Великоходацька
гімназія
Грамітнянська ЗОШ І –
ІІ ступенів
Головівська ЗОШ І – ІІ
ступенів
Красницька ЗОШ І – ІІ
ступенів
Перехреснянська ЗОШ І
– ІІ ступенів
Пробійнівська ЗОШ І–ІІ
супенів
Стебнівська ЗОШ –ІІ

32

0

749

12

9

290

20

0

20

0

381

8

6

135

5

5

10

90

140

0

0

0

13

0

13

0

212

2

1,5

50

11

0

11

0

193

2

1

31

11

0

11

0

145

1

1

30

11

0

11

0

212

1

0,75

30

11

0

11

0

144

1

1

22

11

0

11

0

189

2

1,5

50

18

6

24

126

444

4

2,5

96

11

0

11

0

147

2

1,5

55

12

0

12

0

245

4

2

95

16

0

16

0

225

1

1

25

2

0

2

0

38

0

0

0

10
9

0
0

10
9

0
0

118
77

1
0

1
0

30
0

6

0

6

0

45

0

0

0

9

0

9

0

114

1

0,5

20

9

0

9

0

145

1

0,75

20

9

0

9

0

81

1

0,5

16

6

0

6

0

62

0

0

0

9

0

9

0

66

0

0

0

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33

ступенів
Бережницька ЗОШ І
ступенів
Білорічанська ЗОШ І
ступенів
Голівська початкова
школа
Голошинська ЗОШ І
ступенів
Красноїльська
початкова школа
Рівнянська початкова
школа
Синицька ЗОШ І
ступеня
Чорнорічанська ЗОШ І
ступеня
Явірницька ЗОШ І
ступеня
Верховинський НВК
(«Загальноосвітня
школа
І ступеня –
дошкільний навчальний
заклад»)
Яблуницький НВК
(«Загальноосвітня
школа
І ступеня –
дошкільний навчальний
заклад»)

Всього:

0

0

0

0

8

0

0

0

1

0

1

0

11

0

0

0

2

0

2

0

17

0

0

0

4

0

4

0

30

0

0

0

3

0

3

0

20

1

0,5

17

4

0

4

0

28

1

0,5

23

0

0

0

0

12

0

0

0

1

0

1

0

18

0

0

0

2

0

2

18

0

0

0

4

0

4

0

58

2

1,5

45

5

0

5

0

86

1

1

30

277

11

288

216

4468

49

35

1110

Начальник відділу освіти

0

Василь Гуцуляк

Додаток 2
до проекту рішення районної ради
від _____________

ОЧІКУВАНА МЕРЕЖА
підготовчих груп
при закладах загальної середньої освіти Верховинського району
на 2020-2021 н. р.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Назва школи
Гринявська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Буковецька гімназія
Бистрецька ЗОШ І-ІІ ступенів
Великоходацька гімназія
Синицька ЗОШ І ступеня
Всього:

Начальник відділу освіти

Кількість
груп
1
1
1
1
1
5

К-сть
дітей
7
5
5
10
5
32

Режим
роботи
3 год.
3 год.
3 год.
3 год.
3 год.

Василь Гуцуляк

Додаток 3
до проекту рішення
районної ради
від _____________2020 р.

№п
/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Назва ЗДО

ОЧІКУВАНА МЕРЕЖА
закладів дошкільної освіти Верховинського району
на 2020–2021 навчальний рік
КВ
В
Інші
ВсьоВ
В т.ч.
ть
т.ч.я т.ч.гру групи
го
т.ч. у
дітей
гру сель
п для
дітей
яс.
5п
на
5-річ.
групі
річок

Верховинський ЗДО
«Сонечко»
Верховинський НВК
Буковецький ЗДО
«Світлячок»
Верхньоясенівський ЗДО
«Гуцулятко»
Головівський ЗДО
«Ластівка»
Голошинський ЗДО
«Дюймовочка»
Грамітнянський ЗДО
«Веселка»
Довгопільський ЗДО
«Струмок»
Замагорівський ЗДО
«Лісова казка»
Зеленський НВК І-ІІІ
ступенів
Ільцівський ЗДО «Квітка
Карпат»
Красницький ЗДО
«Смерічка»
Красноїльський ЗДО
«Дударик»
Криворівнянський ЗДО
«Червона шапочка»

Перехреснянський
ЗДО «Дивокрай»
Пробійнівський ЗДО
«Святого Миколая»
Стебнівський ЗДО
«Гуцулочка»

Режим роботи
закладу (год)
3

9

10,
5

8

1

3

4

195

22

65

108

8

4
1

1
-

1
-

2
1

89
15

18
-

28
5

43
10

4
1

2

-

1

1

32

-

15

17

2

2

-

1

1

30

-

14

16

1

-

-

1

20

-

8

12

1

1

-

-

1

19

-

6

13

1

2

-

1

1

35

-

15

20

2

2

-

1

1

35

-

14

21

2

2

-

1

1

32

-

16

16

2

3

-

1

2

72

-

19

53

2

2

-

1

1

35

-

18

17

2

3

-

1

2

50

-

20

30

3

1

1

38

-

16

22

1

2

Кривопільський ліцей ім.
Василя Портяка

Інші
діти

-

1

1

2

-

1

1

31

-

10

21

2

1

-

-

1

20

-

8

12

1

1

-

1
-

1
1

30
20

-

12
5

18
15

1
3

1

1

2
2

19

Черемошнянський ЗДО
«Дзвіночок»

3

1

1

1

46

16

11

19

20

Яблуницький НВК
Всього:

3
47

1
4

1
17

1
26

50
894

15
71

15
320

20
503

Начальник відділу освіти

Василь Гуцуляк

1

29

3
17

Додаток 4
до проекту рішення районної ради
від ______________

ОЧІКУВАНА МЕРЕЖА
інтернатів в закладах загальної середньої освіти
Верховинського району на 2020-2021 н. р.
№ п/п

Назва закладу

Постійно чи
сезонно

К-сть
учнів

К-сть
груп

К-сть
ставок

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11

Верховинський ліцей №1
В.Ясенівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Гринявська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Замагорівська ЗОШ І – ІІІ ступенів
Красноїльська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Криворівнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Бистрецька ЗОШ І – ІІ ступенів
Буковецька гімназія
Головівська ЗОШ І – ІІ ступенів
Перехреснянська ЗОШ І-ІІ ступенів
Стебнівська ЗОШ І – ІІ ступенів
Всього:

постійно
постійно
постійно
сезонно
постійно
постійно
сезонно
постійно
сезонно
сезонно
сезонно

332
16
30
15
0
20
12
25
0
25
16
491

20
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
28

18
1
1,5
1
0
1
1
1,5
0
1
1
27

Примітка: тимчасово призупинено функціонування інтернатів у
Красноїльській ЗОШ І-ІІІ ступенів та Головівській ЗОШ І-ІІ ступенів.

Начальник відділу освіти

Василь Гуцуляк

Додаток 5
до проекту рішення районної ради
від________________

ОЧІКУВАПНА МЕРЕЖА
позашкільних навчальних закладів
Верховинського району на 2020-2021 н. р.

№
п/п
1.
2.

Назва закладу

К-сть ставок

Дитячо-юнацька
спортивна школа
Центр дитячої та
юнацької творчості
ВСЬОГО:

Начальник відділу освіти

К-сть учнів

19,25

К-сть
гуртків
31

26,75

82

1036

46

113

1365

329

Василь Гуцуляк

проєкт

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова тридцять перша сесія)
РІШЕННЯ
від _________ 2020 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
вирішила:
1. Схвалити звернення районної ради до голови Івано-Франківської
обласної ради Сича О.М. щодо фінансування Верховинської дитячо-юнацької
спортивної школи за кошти з обласного бюджету (додається).
2. Звернення надіслати голові Івано-Франківської обласної ради Сичу
О.М.
3. Звернення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті» та
оприлюднити на веб-сайті районної ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради Маківничука І.М.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Голові обласної ради
Сичу О.М.
ЗВЕРНЕННЯ
Згідно з рішенням Івано-Франківської обласної ради
народних
депутатів №4 від 10.01.1984 року створена Верховинська дитячо-юнацька
спортивна школа, яка в установленому порядку включена до переліку об’єктів
комунальної власності територіальних громад сіл, селища Верховинського
району та здійснює навчально-тренувальну діяльність по даний час.
У відповідності з рішенням Верховинської районної ради від 04.10.2019
року «Про фактичну мережу закладів освіти району в 2019-2020 навчальному
році» Верховинській ДЮСШ надано дозвіл на функціонування як закладові
позашкільної освіти, в якому охоплено навчально-тренувальною роботою 390
учнів у 6-ти відділеннях з таких видів спорту:
стрибки на лижах з трампліну;
лижне двоборство;
гірськолижний спорт;
футбол;
вільна боротьба;
рукопаш гопак.
В даному позашкільному закладі працює 17 тренерів – викладачів, з
яких 12 мають вищу освіту за спеціальністю «Фізична культура та спорт».
Впродовж багатьох років вихованці спортивної школи гідно
представляли область та державу Україна на змаганнях національного та
міжнародного рівнів, а саме:
Володимир Бощук, 7-разовий чемпіон України зі стрибків на лижах з
трампліну, двічі виборював ліцензії та представляв Україну на зимових
олімпійських іграх у 2006 році, м.Турін (Італія) та у 2010 році, м.Ванкувер
(Канада);
Євген Маротчак, 1 місце на Кубку світу серед юнаків зі стрибків на
лижах з трампліну у 2013 році, м.Алмаати (Казахстан);
Антон Корчук та Юрій Янюк, отримали ліцензії та взяли участь в ІІІ
зимових олімпійських іграх у 2020 році, м.Лозанна (Швейцарія).
Стабільність результатів з даного виду спорту підтверджує той факт, що 6
з 12 членів збірної України зі стрибків на лижах з трампліну є вихованцями
Верховинської ДЮСШ.
Учні інших відділень спортивної школи неодноразово ставали
переможцями та призерами обласних та Всеукраїнських змагань, так у 2019 році
Василь Коржук став чемпіоном України з гірськолижного спорту та Діана
Зітинюк посіла ІІ місце на чемпіонаті Європи зі східних єдиноборств.
В загальному підсумку у рейтингу серед 46 спортивних шкіл –
Верховинська ДЮСШ в десятці (9 місце) найрезультативніших спортивних
шкіл за 2019 рік.
На сьогоднішній день видатки з місцевого бюджету на утримання дитячо-

юнацької спортивної школи становлять 2 263 795 гривень. Враховуючи
об’єктивні причини спричинені реалізацією карантинних заходів, які суттєво
вплинули на дохідну частину бюджету району, що створило загрозливі
передумови для подальшого функціонування Верховинської ДЮСШ.
Ми, депутати районної ради, вкрай стурбовані відсутністю фінансового
ресурсу, який може призвести до закриття єдиного в районі позашкільного
навчального закладу спортивного профілю, що забезпечує гармонійний
розвиток учнівської молоді та підготовку спортсменів високих досягнень, які
надалі не зможуть представляти Україну на міжнародному рівні.
Враховуючи викладене, просимо в установленому порядку забезпечити
фінансування Верховинської ДЮСШ за кошти з обласного бюджету.
Сподіваємося на невідкладне позитивне вирішення важливого питання
для фізкультурно-спортивного розвитку району та досягнення видатних
спортивних успіхів вихованцями спортивної школи, які будуть і надалі
прославляти Прикарпаття та Україну на міжнародних спортивних аренах.
Прийнято на тридцять першій сесії
Верховинської районної ради
VІI демократичного скликання
________________ 2020 року

проєкт

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Позачергова тридцять перша сесія)
РІШЕННЯ
від _________ 2020 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань
охорони здоров’я, соціального захисту та пенсійного забезпечення протокол
№___ від__ липня 2020 року, районна рада
вирішила:
1. Схвалити звернення районної ради до Міністра соціальної політики
України Лазебної М.В., голови Івано-Франківської облдержадміністрації
Федоріва В.В., голови Івано-Франківської обласної ради Сича О.М. щодо
утримання і фінансування, починаючи з 2021 року Відділення стаціонарного
догляду для постійного або тимчасового проживання громадян в селі
Красноїлля
Верховинського
територіального
центру
соціального
обслуговування (надання соціальних послуг), (додається).
2. Звернення надіслати Міністру соціальної політики України Лазебній
М.В., голові Івано-Франківської облдержадміністрації Федоріву В.В., голові
Івано-Франківської обласної ради Сичу О.М.
3. Звернення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті» та
оприлюднити на веб-сайті районної ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради Маківничука І.М.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Додаток до рішення
від ___ липня 2020р.

районної

ради

Міністру соціальної політики України
Лазебній М.В.
Голові Івано-Франківської обласної
державної адміністрації
Федоріву В.В.
Голові Івано-Франківської
обласної ради
Сичу О.М.

ЗВЕРНЕННЯ
Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання
громадян в селі Красноїлля Верховинського територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг), (надалі – Відділення) діє для жителів
району, які відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії за станом
здоров’я не здатні до самообслуговування, потребують постійного стороннього
догляду та допомоги, соціально-побутових, соціально-медичних та інших видів
соціальних послуг в умовах стаціонару. Функціонування даного Відділення є вкрай
необхідним для одиноких жителів області, яким потрібна постійна стороння допомога.
В даному Відділенні проживають люди поважного віку, які обділені долею та
залишені на одинці зі старістю і важкими недугами.
Протягом 2019 року Відділенням стаціонарного догляду для постійного або
тимчасового проживання громадян в селі Красноїлля було надано послугу
стаціонарного догляду 45 особам. На даний час в цьому відділенні проживає 35
одиноких осіб поважного віку. Серед них 20 осіб лежачих. Річна потреба коштів на
утримання відділення стаціонарного догляду становить 3005,8 тис. грн. Штатна
чисельність працівників складає 15 одиниць.
В умовах децентралізації об’єднана територіальна громада не спроможна буде
утримати дане відділення, в новоствореної районної ради відповідно до діючого
законодавства також обмежена можливість проведення видатків по утриманню
соціальних установ.
Враховуючи вищенаведене, ми, депутати Верховинської районної ради,
просимо Вас вирішити питання щодо утримання і фінансування, починаючи з 2021
року зазначеного Відділення заради надання соціальної послуги стаціонарного
догляду одиноким особам поважного віку, яким потрібний постійний сторонній
догляд.
Прийнято на тридцять першій сесії
Верховинської районної ради
VІI демократичного скликання
________________ 2020 року

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
Тридцять перша сесія

РІШЕННЯ
від _________ 2020 року
селище Верховина
Про фінансово-економічну діяльність
Верховинського ККП за 2019 та 5 місяців
2020 року
Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», заслухавши інформацію про фінансово-економічну діяльність
Верховинського ККП за 2019 та 5 місяців 2020 року, враховуючи рекомендації
постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку,
інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу,
районна рада
вирішила:
1.
Інформацію про фінансово-економічну діяльність Верховинського
ККП за 2019 та 5 місяців 2020 року взяти до відома (додається).
2. . Комбінату комунальних підприємств (В.Мицканюк):
- забезпечити надання якісних послуг зі збору та вивезення твердих
побутових відходів;
- покращити роботу з заключення договорів з населенням та суб’єктами
підприємницької діяльності зі збирання та вивезення твердих побутових
відходів на території району.
3. Районній державній адміністрації:
- здійснювати державний контроль за додержанням санітарних правил,
збиранням, утилізацією і захороненням промислових, побутових та інших
відходів, додержанням правил благоустрою;
- спільно з Верховинською селищною радою вишукати площадку для
розсортування твердих побутових відходів
- вжити дієвих заходів по завершенні рекультивації полігону твердих
побутових відходів в селі Бережниця.
4.
Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій,
будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього господарства,
комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу (Ю.Ванджурак).
Голова районної ради
Іван Шкіндюк

проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
Тридцять перша сесія

РІШЕННЯ
від _________ 2020 року
селище Верховина
Про підсумки виконання програми
соціально-економічного та культурного
розвитку району за І квартал 2020 року
Підбиваючи підсумки виконання Програми соціально – економічного
розвитку району слід відмітити, що в І кварталі 2020 року головна увага органів
виконавчої влади, керівників підприємств та організацій району була
зосереджена на забезпеченні стабілізації економічних і соціальних процесів та
основні зусилля в районі були спрямовані на реалізацію завдань визначених
Указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України,
розпорядженнями голови облдержадміністрації щодо подолання негативних
наслідків в економіці та соціальній сфері.
За звітний період в галузі промисловості працювало дев’ять підприємств
основного кола, якими реалізовано промислової продукції на суму 30165,3
тис.грн., що в розрахунку на 1 особу становить 85,26 грн.
Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього
підприємництва є одним з пріоритетних напрямків розвитку. На показники
економічного розвитку району суттєво впливає діяльність суб'єктів малого та
середнього бізнесу.
Станом на 01.04.2020 року за даними Верховинського відділення
Коломийської ОДПІ ГУ ДФС загальна кількість суб’єктів підприємницької
діяльності в районі налічує 1279 осіб, а саме: 381 – юридичних осіб та 898 –
фізичних осіб підприємців. Впродовж І кварталу 2020 року зареєстровано 3
юридичні особи та 61 фізичних осіб підприємців, припинило діяльність 3
юридичні особи та 33 фізичні особи підприємці.
З метою подолання проблем розвитку малого та середнього
підприємництва в районі розроблена та затверджена рішенням районної ради від
22 грудня 2018 року «Програма розвитку малого та середнього підприємництва
в Верховинському районі на 2019-2020 роки», планом заходів якої на 2020 рік
передбачено кошти в сумі 325,250 тисяч гривень. На даний час надано 5
підприємцям безвідсотковий кредит.
Виконувалися завдання з будівництва, реконструкції, капітальних та
поточних ремонтів об’єктів житла, освіти, охорони здоров’я, зв’язку,
транспорту, комунального господарства, культурно – побутового й іншого

призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що
спрямовуються на цю мету. Протягом першого І кварталу 2020 року на
будівництво, капітальні та поточні ремонти освоєно кошти з державного,
обласного та місцевих бюджетів на загальну суму 812,676тис.грн.
Для проведення окремих природоохоронних заходів передбачено кошти
з обласного фонду охорони навколишнього середовища (9888,346 тис. грн.) на 9
об’єктів, з яких освоєно
вже 141,260 тис. грн. на нове будівництво
берегозакріплювальних споруд на річці Чорний Черемош в селі Явірник
присілок Центр та біля моста ВПС «Шибене».
З метою належного забезпечення роботи закладів охорони здоров’я в
період пандемії з резервного фонду виділено кошти на суму 162,0 тис. грн. для
придбання двох кисневих концентраторів вартістю 100 тис. грн., АТ коронавірус
- тестів – МБА на суму 47,0 тис. грн. та медикаментів першої необхідності на
суму 10,0 тис. грн.
Також заплановано використати 150 тис грн. на придбання медикаментів
та засоби індивідуального захисту, 200 тис. грн. на завершення
реконструктивних робіт по відділенню екстреної (невідкладної) медичної
допомоги та відділення анестезіології інтенсивної терапії.
Станом на 1 квітня 2020 року у Верховинському районі 4660 сімей
отримали різні види державних соціальних допомог, які нараховано і
профінансовано на загальну суму 30566,7 тис.грн.
Затверджено районну програму підтримки учасників бойових дій, їх сімей,
осіб,які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що
утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності
України та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції в районах її проведення із загальним фінансуванням
350000 тис.грн.
За кошти державної субвенції виплачено грошову компенсацію у сумі
1 321 220 гривень 3 особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, 1 дитині-сироті. За І квартал придбано 4 житлові
будинки для дітей даної категорії.
На реалізацію програми проведення культурно-мистецьких заходів на
2020 рік з районного бюджету виділено 192,5 тис, грн. Зокрема, протягом січня лютого та першої половини березня 2020 року було організовано і проведено:
театралізоване дійство «Гуцульська коляда», відзначення Дня Соборності
України, вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, творчий вечір Заслуженого
майстра народної творчості України Михайла Тафійчука, відзначення 206 – ї
річниці з дня народження Т.Г.Шевченка.
З метою реалізації заходів відповідних сфер та галузей у 2020 році в
районі затверджено 27 цільових програм із загальною сумою фінансування
6694,429 тис.грн. Станом на 01.04.2020 року профінансовано 1846,717тис.грн..
Виходячи з вищенаведеного, районна рада
вирішила:
1. Інформацію про виконання Програми соціально-економічного та
культурного розвитку району за І квартал 2020 року взяти до відома.

2 Структурним
підрозділам
районної
державної
адміністрації,
виконкомам селищної та сільських рад створювати сприятливі умови для
стабільної роботи всіх галузей економіки та забезпечити безумовне виконання
пріоритетних завдань, визначених Програмою соціально-економічного та
культурного розвитку району на 2020 рік .
3. Постійним комісіям районної ради брати активну участь у втіленні в життя
заходів щодо реалізації програми соціально-економічного і культурного розвитку
району на 2020 рік з питань, що належать до їх відання, вносити пропозиції і
рекомендації при розгляді ходу її виконання на засіданнях колегії районної
державної адміністрації.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, будівництва,
туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього господарства, комунальної
власності, розвитку малого і середнього бізнесу (Ю.Ванджурак).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Довідка
про виконання програми соціально-економічного і культурного
розвитку району за І квартал 2020 року
Робота органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, суб’єктів
господарювання району у звітному періоді спрямована на забезпечення
виконання завдань та заходів програми соціально-економічного та культурного
розвитку району на 2020 рік та вирішення комплексу питань, пов’язаних із
забезпеченням соціального захисту та підвищення життєвого рівня населення
району.
Економічна діяльність
Промисловий
комплекс
району
представляють дев’ять
підприємств, що входять до основного кола і звітуються до органів статистики
про показники діяльності. Вісім підприємств належать до деревообробної галузі
і одне до харчової (виробництво карпатських фіто чаїв,цикорію). За даними
головного управління статистики в Івано-Франківській області обсяг реалізації
продукції промисловими підприємствами району за січень-лютий 2020 року
склав 2592,0 тис.грн., що в розрахунку на 1 особу становить 85,26 грн.
Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього
підприємництва є одним з пріоритетних напрямків розвитку. На показники
економічного розвитку району суттєво впливає діяльність суб'єктів малого та
середнього бізнесу.
Станом на 01.04.2020 року за даними Верховинського відділення
Коломийської ОДПІ ГУ ДФС загальна кількість суб’єктів підприємницької
діяльності в районі налічує 1279 осіб, а саме: 381 – юридичних осіб та 898 –
фізичних осіб підприємців.
Впродовж І кварталу 2020 року державним реєстратором зареєстровано 3
юридичні особи та 61 фізичних осіб-підприємців, припинило діяльність 3
юридичні особи та 33 фізичні-особи підприємці.
З метою подолання проблем розвитку малого та середнього
підприємництва в районі розроблена та затверджена рішенням районної ради від
22 грудня 2018 року , «Програма розвитку малого та середнього підприємництва
в Верховинському районі на 2019-2020 роки». Дана Програма сформована
відповідно до вимог Закону України , «Про розвиток та державну підтримку
малого і середнього підприємництва в Україні», планом заходів якої на 2020 рік
передбачено кошти в сумі 325,250 тисяч гривень з них: 305,250 тисяч гривень
для надання безвідсоткових кредитів, 20 тисяч гривень для співфінансування
підтримки підприємницької діяльності безробітних громадян які зареєстровані в
службі зайнятості.
Районною державною адміністрацією здійснюються заходи щодо
створення сприятливих умов для ведення бізнесу, розвитку промисловості,
торгівлі та споживчого ринку, усунення існуючих перешкод, створення
привабливих умов для діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, що
дозволить залучити до соціально-економічного розвитку району вітчизняних та
іноземних інвесторів.
Продовжується робота, спрямована на поліпшення бізнес-клімату та

спрощення регуляторного середовища - процедур та механізмів їх надання через
відділ з питань надання адміністративних послуг.
Впродовж І кварталу 2020 року до відділу з питань надання
адміністративних послуг надійшло 686 звернень. Терміни опрацювання заяв та
видачі документів дозвільного характеру суб'єктам господарювання
здійснюються згідно регламентних норм. Відмов у наданні адміністративних
послуг та у видачі документів дозвільного характеру не було.
З метою орієнтації безробітних на заняття підприємницькою
діяльністю Верховинською районною філією Івано-Франківського обласного
центру зайнятості проводяться семінари-навчання за темами «Від бізнес ідеї до
власної справи», «Як розпочати свій бізнес» та з питань організації сільського
зеленого туризму, а також надається одноразова допомога для організації
безробітними підприємницької діяльності. Впродовж І кварталу 2020 року
проведено 3 семінарів в яких взяли участь 26 осіб та одному безробітному
надано одноразову допомогу на організацію власної справи.
З метою реалізації заходів та завдань відповідних сфер та галузей у 2020
році в районі затверджено 27 цільових програм із загальною сумою
фінансування 6694,429 тис.грн Станом на 01.04.2020 року профінансовано
1846,717тис.грн.
Будівництво
Спільними зусиллями виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування району і області протягом першого кварталу 2020 року
проведено значну роботу щодо покращення інфраструктури та об’єктів
соціально-культурного призначення.
Виконувалися завдання з будівництва, реконструкції, капітальних та
поточних ремонтів об’єктів житла, освіти, охорони здоров’я, зв’язку,
транспорту, комунального господарства, культурно – побутового й іншого
призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що
спрямовуються на цю мету.
Протягом першого І кварталу 2020 року на будівництво, капітальні та
поточні ремонти освоєно кошти з державного, обласного та місцевих бюджетів
на загальну суму 812,676тис.грн.
В т.ч.:
- З обласного бюджету виділено кошти в сумі 671,416 тис. грн. на
проведення капітального ремонту сільського клубу с. Стебні на суму 34,977 тис.
грн., проводиться реконструкція частини приміщень центрального корпусу під
відділення екстерної (невідкладної) медичної допомоги та ВАІТ КНП
«Верховинська районна лікарня Верховинської районної ради» на вул.
Невестюка, 2 в смт. Верховина де вже освоєно кошти в сумі 300,000 тис. грн., з
метою виконання завдань з енергозбереження проведено заміну вікон та дверей
у Довгопільській ЗЗСО І-ІІІ ст. вартістю робіт 158,939 тис. грн., для збереження
здоров’я дітей та створення сприятливих умов для їх розвитку проведено
ремонтні роботи на дитячих ігрових майданчиках в дитячих дошкільних
закладах сіл Грамітне та Верхньому Ясенові, Красноїлівській ЗОШ І ст., на суму
177,500 тис. грн.

- Для проведення окремих природоохоронних заходів передбачено кошти
з обласного фонду охорони навколишнього середовища (9888,346 тис. грн.) на 9
об’єктів, з яких освоєно
вже 141,260 тис. грн. на нове будівництво
берегозакріплювальних споруд на річці Чорний Черемош в селі Явірник
присілок Центр та біля моста ВПС «Шибене».
Підготовлено та надіслано 4 запити для надання екологічних
висновків для здійснення природоохоронних заходів у 2020 році за бюджетними
програмами «Здійснення природоохоронних заходів» КПКВК 241270 та
«Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони
навколишнього природного середовища» КПКВК 2401500 на об’єктах:
- Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Білий
Черемош в с. Яблуниця присілок Теребіж (біля господарства Пилатюка І.)
Верховинського району Івано-Франківської області;
- Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Білий
Черемош в с. Біла Річка (біля садиби Савчук П.) Гринявської сільської ради
Верховинського району Івано-Франківської області;
- Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Білий
Черемош в с. Голошино ур. Репеда (біля господарства Тамбора В.)
Верховинського району Івано-Франківської області;
- Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Білий
Черемош в с. Голошино (біля господарства Сливчука Ю.) Верховинського
району Івано-Франківської області.
З подальшим направленням запитів до Міністерства енергетики та захисту
довкілля України на виділення коштів з державного фонду охорони
навколишнього природного середовища.
Соціальний захист населення
З метою підтримки гідного рівня життя жителів району управлінням
соціального захисту населення райдержадміністрації здійснюються заходи щодо
виконання державних соціальних програм, спрямованих на забезпечення
соціальною підтримкою найбільш вразливих та незахищених верств населення
шляхом надання державної соціальної допомоги, житлових субсидій, пільг та
компенсацій.
Станом на 01.04.2020 року в Єдиному державному автоматизованому
реєстрі осіб, які мають право на пільги, зареєстровано 5059 пільговиків, з яких
502 ветерани війни, 346 ветерани праці, 15 ветерана військової служби та
органів внутрішніх справ, 71осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС,
1165дітей війни, 117 пенсіонери з числа педагогічних і медичних працівників,
1766 багатодітних сімей та дітей з багатодітної сім’ї та 1077 інші категорії
пільговиків.
За І квартал 2020 року нараховано та профінансовано пільг громадянам на
оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі на загальну суму
740,0тис.грн..Станом на 01.04.2020р. заборгованість за надані пільги відсутня.
Протягом звітного періоду забезпечено санаторно-курортними путівками
3 громадян. З них: 1 ветерана війни на території інших держав1 члена сім’ї
загиблого військовослужбовця та 1активіста ветеранського руху ОУН-УПА.

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих
навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28.12.2016р. №1045, вищим навчальним закладам на виплату соціальних
стипендій окремих категорій громадян управлінням перераховано 24,56 тис.грн.
За звітний період демобілізованим військовослужбовцям строкової
служби виплачені одноразові матеріальні допомоги на загальну суму 4,26
тис.грн.
На виконання розпорядження обласної державної адміністрації від
21.07.2017 року №408 «Про передачу бюджетних призначень» за 3 місяці 2020
року управлінням профінансовано щомісячні додаткові виплати бійцямдобровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та
державного суверенітету на Сході України, на загальну суму 7,5 тис.грн.
Відповідно до двох – тристоронніх угод підприємствам-виробникам на
виготовлення технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю
перераховано 87,7 тис.грн.
Станом на 1 квітня 2020 року у Верховинському районі 4660 сімей
отримали різні види державних соціальних допомог, які нараховано і
профінансовано на загальну суму 30566,7 тис.грн.. з них:
- допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях в кількості 445
особам на загальну суму 2837,3 тис.грн.;
- допомога на дітей одиноким матерям в кількості604особам на загальну
суму 2603,7тис.грн.;
- допомога при народженні дитини та усиновленні в кількості 1222
особам на загальну суму 4980,3тис.грн.;
- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування в
кількості18 особам на загальну суму 370,8тис.грн.;
- допомога у зв'язку з вагітністю та пологамивкількості82 особам на
загальну суму 122,9тис.грн.;
- допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
та грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних
сім’ях, здійснення видатків на сплату за них єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування в кількості 29 особам на
загальну суму 580,4тис.грн.;
- державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування та грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу, здійснення видатків на сплату за них єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування в кількості 8 особам на
загальну суму 188,2тис.грн.;
- державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування та грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях,
здійснення видатків на сплату за них єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування в кількості21 особам на загальну суму

392,2тис.грн.;
- державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та
дітям з інвалідністю в кількості448 особам на загальну суму 3196,3тис.грн.;
- допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II
групи в наслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії
медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею
в кількості108 особам на загальну суму 843,4тис.грн.;
- допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з
інвалідністювкількості216 особам на загальну суму 1198,5тис.грн.;
- допомога малозабезпеченим сім'ям в кількості843 особам на загальну
суму 13447,7тис.грн.;
- допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату в кількості 65 особам на загальну суму
308,1тис.грн.;
- компенсацій на виплата непрацюючій працездатній особі, яка доглядає
за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
в кількості580 особам на загальну суму 72,4 тис.грн.
У І кварталі 2020 року 584 сім’ям призначено субсидії для відшкодування
витрат на оплату житлово–комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 1908,3тис.грн..
Заборгованості станом на 1 квітня 2020 року немає.
З метою підтвердження права громадян на призначення державних
соціальних допомог та житлових субсидій соціальним інспектором протягом
2020 року складено 600 акти обстеження матеріально-побутових умов
проживання сімей.
Відповідальними особами управління в звітному році організовано
проведення:
5 засідань районної комісії по розгляду питань призначення
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, надання субсидій та
пільг;
2 засідань комісії з питань призначення (відновлення) соціальних
виплат внутрішньо переміщеним особам.
Протягом січня – березня 2020 р. в районі здійснювався щотижневий
моніторинг з оплати праці, страхових внесків до Пенсійного фонду України та
обов’язкових платежів до державного та місцевого бюджетів за даними якого
станом на 01 квітня 2020 року заборгованість із виплати заробітної плати
працівникам економічно активних підприємств району відсутня.
Серед основних питань, над вирішенням яких працює районна державна
адміністрація, є питання забезпечення дотримання соціальних гарантій, у першу
чергу, легалізації зайнятості населення, забезпечення виплати заробітної плати
не нижче мінімально встановленої та недопущення боргів з оплати праці. З цією
метою, протягом І кварталу здійснено відвідування 11 суб’єктів господарювання
у сфері торгівлі, проведено 3 інформаційно – просвітницьких заходи для 46
суб’єктів господарювання – роботодавців,що здійснюють діяльність на території
району у сфері торгівлі, тимчасового розміщування та організації харчування
щодо неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення з ними

трудових відносин. Роботодавців та найманих працівників було ознайомлено зі
змінами в трудовому законодавстві, наслідками нелегальної зайнятості та
відповідальністю роботодавця за порушення трудового законодавства. Дану
інформацію висвітлено у засобах масової інформації (районна газета
«Верховинські вісті», радіомовлення «Гуцульська столиця», вебсторінка
районної державної адміністрації).
Впродовж звітного періоду 2020 року організовано проведення 1 засідання
робочої групи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення, 2
засідань спеціальної комісії для вжиття заходів щодо запобігання різкому
зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників, 1 засідання
районної робочої групи з питання забезпечення реалізації рішень, спрямованих
на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині
мінімальної заробітної плати. За результатами засідань прийнято відповідні
рішення та складено протоколи.
Підготовлено документи (проект рішення та довідку) для розгляду на
засіданні колегії райдержадміністрації питання«Про стан виплати заробітної
плати в установах, організаціях та підприємствах усіх форм власності району за
2019 рік». За результатами засідання та на виконання рішення колегії створено
публікацію щодо відповідальності керівників за порушення трудового
законодавства про працю, яку висвітлено на офіційному вебсайті
райдержадміністрації та в районній газеті «Верховинські вісті».
Протягом аналізованого періоду перевірено 164 пенсійні справи (58
новопризначених та 106 справ по яких проведено перерахунки пенсій, згідно
заяв громадян, зареєстрованих у журналі форми 10), правильність нарахування і
виплати пенсій пенсіонерам, які перебувають на повному державному
утриманні в стаціонарному відділені для громадян похилого віку (с.Красноїлля)
– 75, правильність виплати допомоги на поховання 100 особам та виплати
недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера – 24 особам. В ході
проведення перевірок порушень пенсійного законодавства не виявлено.
З метою дотримання і виконання суб’єктами господарювання району
Закону України «Про охорону праці», поліпшення організації роботи з питань
охорони праці та профілактики травматизму на виробництві в районі
розроблено заходи поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища на 2019-2023 роки, та забезпечується контроль за їх виконанням.
У районі здійснюється постійний контроль щодо стану умов праці на
підприємствах, установах та організаціях різних форм власності та
господарювання, а також проведення атестації робочих місць за умовами праці
та надання відповідних пільг та компенсацій за роботу в цих умовах. Із числа
підприємств району, де існують несприятливі умови праці, атестація робочих
місць на даний час проведена на 10 підприємствах, в результаті проатестовано
84 робочих місця.
Соціальний захист учасників антитерористичної операції та членів їх
сімей
Особлива увага керівництвом райдержадміністрації приділяється
демобілізованим учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції,

членам сімей загиблих військовослужбовців. За бюджетною програмою1501040
«Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації,
забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників
Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які
здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях з метою повернення їх до мирного життя»у 2020 році передбачено:
за напрямком санаторно-курортного лікування – 21867грн.;
за напрямком психологічної реабілітації – 34708грн.;
за напрямком соціальної та професійної адаптації – 13745грн.
Станом на 10.03.2020р. управлінням проведена відповідна робота щодо
укладення тристоронніх договорів та буде направлено 1 учасника бойових дій
АТО/ООС на проходження психологічної реабілітації в ДП «Південь-КурортСервіс» (смт.Сергіївка, Одеська обл.) на загальну суму 11529грн.; на
проходження санаторно-курортного лікування 1 учасника АТО/ООС в санаторії
«Моршинкурорт» (м.Моршин Львівська обл.) на загальну суму –11988грн. В
поточному році заплановано укласти договір з Верховинським ТСО України на
загальну суму 13745грн. та направити 2 учасників АТО/ООС на навчання
водіння транспортними засобами.
Станом на 01.04.2020р. за даними відділу Держгеокадастру у
Верховинському районі протягом 2014 – 11 місяців 2019 років від учасників
бойових дій, відповідний статус яким надано за участь в антитерористичній
операції, зареєстровано 152 заяви на забезпечення земельними ділянками для
будівництва та ведення особистого селянського господарства. Рішеннями сесій
селищної та сільських рад району 77 громадянам надано дозвіл на виготовлення
проектів відводу на земельні ділянки; 45 особам відповідно до рішень органів
місцевого самоврядування земельні ділянки вже передані у власність та
належним чином зареєстровані у Державному реєстрі речових прав на нерухоме
майно.
З метою надання матеріальної допомоги сім’ям військовослужбовців, що
перебували в зоні проведення антитерористичної операції, членам їх сімей
рішенням сесії районної ради затверджено районну програму підтримки
учасників бойових дій, їх сімей, осіб,які перебувають чи перебували у складі
добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України та інших громадян, які
залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах
її проведення із загальним фінансуванням 350000 тис.грн. З початку року зданої
програми виплачено одноразові грошові допомоги на суму 50тис.грн..
Охорона здоров’я
До первинної ланки медичної допомоги у районі належать Комунальне
некомерційне підприємство «Верховинський центр первинної медико-санітарної
допомоги, та КНП «Яблуницька АЗПСМ».
КНП « Верховинський центр ПМСД» містить у своїй структурі:
Верховинську АЗПСМ, Зеленську АЗПСМ, Красноїльську АЗПСМ, 24 пункти
охорони здоров’я) та обслуговує
21953 особи. Станом на 01.04.2020р.
зареєстровано 21,50 посади лікарів з них зайнято 9,50 ставки на яких працює 11

осіб. Загальна укомплектованість лікарями становить 44%. В декретній
відпустці знаходяться – 9 лікарів. Середнього медичного персоналу
зареєстровано 57,50 посад, з них зайнято 39,50 ставки на яких працює 40
осіб.Молодшого медичного персоналу зареєстровано 6,50 посад, з них зайнято
3,50 ставки на яких працює 4 особи. Іншого медичного персоналу зареєстровано
17,50 посад, з них зайнято 13,50 ставки на яких працює 14 осіб.
Укомплектованість іншого медичного персоналу становить 77%.
За І квартал 2020 рік 12 316 особи вже обрали свого лікаря та підписали з
ним декларацію, що становить 56%.
За І квартал 2020 року поступило бюджетних коштів від НСЗУ на суму
2343,89 тис.грн. з них:
використано на заробітну плату – 1952,12 тис.грн.
використано бюджетних коштів на господарські видатки 302,17 тис.
грн.:

апарат ШВЛ - 102,60 тис. грн.;

штатив ШТк4 – 5,40 тис. грн.;

опромінювач бактерецидний – 11,16 тис. грн.;

засоби індивідуального захисту (захисний щиток+очки, комбінезони
одноразові та багаторазові, рукавички, шапочки одноразові, антисептики) –
33,26 тис. грн.;

медикаменти, перев’язувальні матеріали, обладнання – 40,25 тис.
грн.

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 58,10 тис. грн.:
-будівельні матеріали, паливо-мастильні матеріали – 36,21 тис. грн.;
-меблі – 22,00 тис. грн.. з них: для новобудови Верхньоясенівської
АЗПСМ – 18,00 тис. грн., Красноїльської АЗПСМ – 4,00 тис.грн.;
-ремонт комп’ютерної техніки - 3,89 тис. грн.;

інші операційні витрати (програмне забезпечення, Інтернет,
підключення лічильника, реклама центр, інформація в газету, інформаційні
стенди, телекомунікаційні послуги, реєстрація автомобіля, повірка приладів) –
51,40 тис. грн.
Всього використано бюджетних коштів з НСЗУ за І квартал 2020 року на
суму 2254,29 тис. грн.
За І квартал 2020 року з місцевого бюджету було виділено коштів на суму
– 19,00 тис.грн., з них:
-15,00 тис. грн. на засоби індивідуального захисту (маски-10,10 тис. грн.,
антисептики – 4,90 тис. грн.);
-4,00 тис. грн. для зміцнення матеріально-технічної бази ПОЗ с.Ільці.
В 2020 році за кошти спеціального фонду придбано автомобіль Renault
DUSTER для АЗПСМ смт.Верховина на суму – 499,00 тис. грн.
За І квартал 2020 року надходження по спеціальному фонду становило
500,00 тис. грн., з них використано 499,00 тис. грн.
За І квартал 2020 року надходження по загальному фонду становить
19,00 тис. грн., з них використано 15,00 тис. грн.
КНП «Яблуницька АЗПСМ» обслуговує 6118 осіб, з них :дорослого
населення -4874 осіб, та дітей- 1244 осіб, з них 3517 укладено договір про

медичне обслуговування населення.
Надання медичної допомоги у районі на вторинному рівні забезпечує
Комунальне некомерційне підприємство «Верховинська районна лікарня
ВРР».
На даний час ліжковий фонд КНП «Верховинська районна лікарня ВРР»
складає – 103 ліжка в т.ч. ВАІТ - 3, з них терапевтичні – 25, хірургічні – 18,
травматологічні – 10, акушерські – 7, гінекологічні – 8, патології вагітних – 5,
неврологічні – 15, педіатричні – 15. закладом охорони здоров’я обслуговується
30652 жителі Верховинського району . З них дорослого населення 23711, дітей
до 18р. – 6941 осіб.
План виконання ліжко днів за перший квартал 2020 року виконано на
94,1% проти 96,3% в минулому році. В стаціонарі проліковано за звітній період
911 осіб.
Демографічна ситуація Захворюваність населення
За І квартал 2020 року народилось 72 немовлят (2019р. -84). Показник
народжуваності становить 2,3 (на 1 тис. нас.) проти 2,7 в минулому році.
Померло протягом І кварталу 2020 р. - 110 осіб проти 92 - за минулий рік.
Смертність населення становить 3,6 (на 1 тис. нас.) проти 3,0 в минулому році.
За І квартал 2020 року дітей до 1 року в минулому не померло. Природний
приріст населення становить -1,24 проти -0,1 в минулому році.
В І кварталі 2020 року вперше з встановленим діагнозом онкопатологія
взято на облік 18 хворих ( за І квартал 2019 року - 15). Станом на сьогоднішній
день на «Д» обліку в лікаря онколога знаходилось 470 хворих, з них 464
дорослих та 6 дітей. За І квартал 2020 р. померло 22 хворих (І кв. 2019 року - 18
осіб).
На обліку на 01.04.2020 р. знаходиться – 18 хворий на ВІЛ/СНІД проти 20
в минулому році. Показник на 100 тис. населення становить 58,7 проти 65,2 в
минулому році.
Станом на сьогоднішній день у районі зареєстровано 5 випадків захворювань на
коронавірусну інфекцію COVID-19.

З метою належного забезпечення роботи закладів охорони здоров’я в
період пандемії з резервного фонду виділено кошти на суму 162,0 тис. грн. для
придбання двох кисневих концентраторів вартістю 100 тис. грн., АТ коронавірус
- тестів – МБА на суму 47,0 тис. грн. та медикаментів першої необхідності на
суму 10,0 тис. грн.
Також заплановано використати 150 тис грн. на придбання медикаментів
та засоби індивідуального захисту, 200 тис. грн. на завершення
реконструктивних робіт по відділенню екстреної (невідкладної) медичної
допомоги та відділення анестезіології інтенсивної терапії.
Культура
Значна увага приділяється збереженню культурної спадщини та розвитку
самобутньої народної творчості на теренах Верховинського району.

Станом на 01.04.2020 року мережа закладів культури становить 71 заклад:
14 будинків культури, 19 клубних закладів, 34 бібліотеки, 2 музеї, РМОЦ та
школа мистецтв.
На реалізацію програми проведення культурно-мистецьких заходів на
2020 рік з районного бюджету виділено 192,5 тис, грн.
Зокрема, протягом січня - лютого та першої половини березня 2020 року
було організовано і проведено: театралізоване дійство «Гуцульська коляда»,
відзначення Дня Соборності України, вшанування пам’яті Героїв Небесної
Сотні, творчий вечір Заслуженого майстра народної творчості України Михайла
Тафійчука, відзначення 206 – ї річниці з дня народження Т.Г.Шевченка та
огляди конкурси читців в установах культури району.
Також забезпечено участь колядницького гурту селища Верховина в
обласному святі «Розколяда» в м. Івано – Франківськ.
З метою мінімізації ризиків гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом в закладах культури району введено простій (наказ відділу від
31.03.2020 року №17 «Про продовження карантинних заходів та введення
простою в закладах культури району».
Фізична культура і спорт
Діяльність відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації
та працівників фізичної культури і спорту всіх рівнів була спрямована на
проведення комплексних фізкультурно-масових і спортивно-оздоровчих заходів
серед усіх верств населення, підготовку та успішний виступ спортсменів району
у чемпіонатах області, України та міжнародних змаганнях.
У районі працюють 72 працівники фізичної культури і спорту, всіма
видами оздоровчої роботи охоплено більше двох тисяч жителів району. До
послуг населення 1 стадіон з трибунами, 69 спортивних майданчиків ( десять зі
штучним покриттям), 9 футбольних полів, 3 стрілецькі тири, 13 спортивних
залів, 9 майданчиків із тренажерним обладнанням, 2 гірськолижні траси і
комплекс трамплінів.
На реалізацію спортивних заходів з районного бюджету виділено 110 тис
грн. - програма «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань на 2020
рік».
Протягом І кварталу 2020 року було організовано і проведено: відкриту
першість з гірськолижного спорту, відкритий чемпіонат Верховинської ДЮСШ
з рукопашу гопак, присвячений пам’яті Артура Лі та турнір з волейболу серед
дорослих команд. Також забезпечено участь команд району в чемпіонатах
області з вільної боротьби, стрибків на лижах з трампліна та лижного
двоборства.
В частині матеріально-технічного забезпечення за рахунок коштів
державного бюджету завершено будівництво спортивного майданчика зі
штучним покриттям в с.Ільці.
Освіта
Відповідно до Конституції України, вимог законів України «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-

правових документів в галузі освіти у районі функціонує така мережа закладів
освіти на 2019-2020 н.р.
33 денних загальноосвітніх шкіл в т.ч. 2 ліцеї, чотири навчальновиховні комплекси із загальною кількістю 4306 учнів (в т.ч. 186 учнів у класах
з вечірньою формою навчання), що в порівнянні з минулим навчальним роком
більше на 178 учнів;
2 позашкільні заклади (дитячо-юнацька спортивна школа,
Верховинський Центр дитячої та юнацької творчості), в яких займаються у
вільний від уроків час 1422 дітей;
20 дошкільних закладів (в т.ч. 4 навчально-виховні комплекси), в
яких виховуються та здобувають дошкільну освіту 912 дітей.
Для підготовки до школи дітей п’ятирічного віку в населених пунктах, де
відсутні ЗДО, діють 6 підготовчих груп при школах, де займаються 40 дітей.
Для дітей, які проживають на віддалених високогірних присілках
функціонують інтернати при 10 школах в т.ч. з постійним перебуванням 5, з
сезонним – 5, в яких проживає 522 учні та тимчасово призупинено роботу
інтернату у Красноїльській ЗОШ І-ІІІ ступенів.
У лютому поточного року виконано роботи з поточного ремонту
коридорів та харчового блоку закладу дошкільної освіти «Червона шапочка» у
селі Криворівня на суму 138 тис.грн.
Зазначаємо, що станом на 01.01.2020 року для належного господарського
забезпечення освітнього процесу ЗЗСО необхідно виконати такі роботи:
2.
Верховинська ЗОШ І-ІІІ ступенів:
необхідна заміна електронагрівальних елементів електрокотельні, в
яких закінчився термін експлуатації, орієнтовна вартість робіт 240 тис.грн;
придбання і заміна стальних радіаторів в кількості 15 шт., вартість
52,8 тис.грн;
заміна в санвузлах унітазів - 6шт, ремонт умивальників в кількості
15шт, вартість 28,6 тис.грн.;
3.
Верховинський ліцей №1 : (інтернат)
- придбання і заміна 2-х котлів потужністю 150 квт. Реконструкція
системи опалення вартість 680 тис.грн.
3.Красницька ЗОШ І-ІІст :
- придбання і заміна котла потужністю 150 квт, вартість робіт 230 тис.грн.
4.
Гринявська ЗОШ І-ІІІ ступенів :
придбання і заміна котла потужністю 150 квт. та перевід з пічного
на водяне опалення корпусу №2, а також утеплення фасаду, вартість 880
тис,грн
5.
Довгопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів :
завершення робіт по реконструкції котельні, вартість 32,5 тис грн.
6.
Замагорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів :
придбання циркуляційного насоса вартість 7,5 тс.грн.;
7.
Зеленський НВК;
заміна електропроводки вартість 32тис. грн..;
8.
Ільцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів :

заміна крівлі даху, утеплення перекриття, реконструкція системи
опалення, вартість робіт 2млн 840тис. грн.
8. Красноїльська ЗОШ І-ІІІ ступенів:
- капітальний ремонт головного корпусу, вартість робіт 10,8 млн.
грн., кошти заплановані ,на даний час проводиться тендер .
9. Криворівнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів :
- капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводу, 84,6тис.грн.;
10. Черемошнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів :
- перевід з пічного опалення на водяне корпусу № 2 – 120 тис.грн.;
- будівельні роботи по влаштуванню котельного приміщення – 80 тис.грн.;
- будівництво зовнішніх інженерних мереж – 95 тис.грн.
11. Головівська ЗОШ І-ІІ ступенів :
- завершення робіт по переведенню пічного на водяне опалення
(придбання котла потужністю 75 квт., монтаж і завершення будівельних робіт),
вартість 198,6 тис.грн.
12 . Пробійнівська ЗОШ І-ІІ ступенів :
- реконструкція системи опалення, вартість 420 тис.грн.
13. Верховинський НВК:
- придбання та заміна 2-х опалювальних котлів потужністю 100квт. та
ремонт електросилового обладнання вартістю 280 тис.грн.
Служба у справах дітей
Згідно зі статтею 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей
та спеціальні установи для дітей» та відповідно до Порядку розгляду звернень та
повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози
його вчинення, служба координує зусилля місцевих органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності у вирішенні
питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій
бездоглядності та жорстокого поводження з дітьми.
На обліку служби у справах дітей перебувають40 дітей (20 дітей-сиріт та
20 дітей, позбавлених батьківського піклування), з них: 33 дитини перебувають
під опікою/піклування, 6 в прийомних сім’ях виховуються та 1- ДБСТ.
У районі ефективно функціонують 7 прийомних сімей, у яких
виховуються 15 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського та 1 дитячий
будинок сімейного типу, у якому виховується 7 дітей, позбавлених
батьківського піклування .
Прийомним батькам та батькам-вихователям постійно надавалась всебічна
допомога, здійснювався контроль за призначенням та виплатою матеріального
забезпечення для повноцінного утримання дітей. Заборгованість із виплат
відсутня.
На виконання Порядку та умов надання у 2020 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно - ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей - сиріт, осіб з їх числа,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877, ( в
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 №616), протоколу

обласної комісії з питань розподілу субвенції для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, від 30.08.2019 року №1
за кошти державної субвенції виплачено грошову компенсацію у сумі 1 321 220
гривень 3 особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, 1 дитині-сироті. За І квартал придбано 4 житлові будинки для дітей
даної категорії.
Всього обстежено120сімей, попереджено батьків за неналежне виконання
обов’язків – 5 (ст. 184 КУпАП), з них – 5 ініційовано службою у справах дітей.
Відповідно до чинного законодавства України спеціалісти служби у
справах дітей, у якості представників органу опіки та піклування Верховинської
райдержадміністрації, прийняли участь у 27 судових засіданнях.
До служби у справах дітей надійшло 5 письмових звернень громадян. На
особистий прийом до начальника та спеціалістів служби у справах дітей
звернулося 55 громадян.
З метою виконання поставлених завдань з питань здійснення
профілактично- виховних заходів з дітьми та підлітками, служба у справах
дітей, координуючи свою діяльність з іншими структурними підрозділами
райдержадміністрації, інспектором ювенальної превенції районного відділу
поліції, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
проводить профілактичні рейди у ходіякихобстежено120сімей /315 дітей.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року
№ 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом
прав дитини» функціонує комісія з питань захисту прав дитини, на якій
розглядаються питання щодо соціального захисту, забезпечення законних прав
та інтересів дітей. За І квартал 2020 року проведено 3 засідання на яких
розглянуто 4 питання щодо доцільності позбавлення батьківських прав, захисту
житлових та майнових прав дітей.
Голова районної
державної адміністрації

Василь Бровчук

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(позачергова тридцять перша сесія)
РІШЕННЯ
від ________________ 2020 року
селище Верховина
Про присвоєння почесного звання
«Майстер народної творчості
Верховинщини»
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», керуючись рішенням Верховинської районної ради від 24.11.2016 року
«Про затвердження положення про присвоєння почесного звання «Майстер
народної творчості Верховинщини» та розглянувши листа-подання голови ГО
Спілки художників та майстрів декоративно-прикладеного мистецтва
Верховинщини Бортейчука Р.М. від 05 червня 2020 року, 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. Присвоїти почесне звання «Майстер народної творчості
«Верховинщини»:
– Білатчуку Дмитру Дмитровичу – майстру народного та декоративноприкладного мистецтва (вироби зі шкіри, мосяжництво).
– Кутащук Василині Олексіївні – майстру народного та декоративноприкладного мистецтва (вишивка хрестиком, низинкою та бісером).
– Рибенчук Галині Миколаївні – майстру народного та декоративноприкладного мистецтва (виготовлення жіночих прикрас з бісеру).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради Івана Маківничука.
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(позачергова тридцять перша сесія)
РІШЕННЯ
від ________________ 2020 року
селище Верховина
Про створення Верховинського музею
книги про гуцулів і Гуцульщину
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та з метою збереження і примноження культурно-мистецьких
цінностей, літературного надбання своїх попередників та книжкового багатства
про гуцулів і Гуцульщину письменників, краєзнавців, дослідників Гуцульщини
сучасності, розвитку музейної справи на Верховинщині, районна рада
ВИРІШИЛА:

1. Створити у селищі Верховина Верховинський Музей книги про гуцулів
і Гуцульщину та організувати збір книжкових видань.
2. Верховинській районній раді та Верховинському районному
об’єднанню ВУТ «Просвіта» ім.. Тараса Шевченка виступити засновниками
Верховинського музею книги про гуцулів і Гуцульщину.
3. Затвердити склад Оргкомітету з організації створення, підготовки
приміщення та влаштування експозицій Верховинського музею книги про
гуцулів і Гуцульщину згідно з додатком.
4. Виділити приміщення (другий поверх будинку, що знаходиться у дворі
районної ради за адресою: вул. Франка, 20) для влаштування Верховинського
музею книги про гуцулів і Гуцульщину.
5. Координатором з організації створення музею призначити заступника
керуючого справами виконавчого апарату районної ради Нагірняка В.В. та
доручити підготувати положення про музей на чергову сесію районної ради.
6. Дане рішення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті» та
оприлюднити на сайті районної ради.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради Маківничука І.М.
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Додаток
до рішення районної ради
від _____________2020 р.
Склад
оргкомітету з організації створення, підготовки приміщення та
влаштування експозицій Верховинського музею книги
про гуцулів і Гуцульщину
1. Іван Шкіндюк – голова районної ради, голова Оргкомітету.
2. Василь Нагірняк – заступник керуючого справами виконавчого апарату
районної ради, заступник голови Оргкомітету.
3. Марія Маківничук – радник голови районної ради, секретар Оргкомітету.
Члени Оргкомітету
4. Іван Маківничук – заступник голови районної ради.
5. Роман Ванівський – керуючий справами виконавчого апарату районної
ради.
6. Оксана Чубатько – голова постійної комісії районної ради з гуманітарних
питань: освіти, культури, молодіжної політики, спорту, національного і
духовного розвитку та засобів масової інформації.
7. Володимир Ящук – начальник відділу культури, молоді та спорту
райдержадміністрації (за згодою).
8. Петро Пониполяк – голова ГО «Верховинський центр дослідження і
розвитку Гуцульщини» (за згодою).
9. Ганна Валігурська – директор централізованої бібліотечної системи
району (за згодою).
10.Марія Ілійчук – директор Верховинської дитячої школи мистецтв.
11.Іван Зеленчук – науковець, краєзнавець (за згодою).
12.Ярослав Зеленчук – науковець, краєзнавець (за згодою).
13.Роман Клим – редактор журналу «Гуцульщина» та «Гуцульський
калєндар».
14. Галина Кутащук – краєзнавець.
15. Микола Ілюк – краєзнавець.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Роман Ванівський

