
Порядок денний  

десятої  сесії районної ради 

восьмого демократичного скликання 
 

 

 

 

від _____________ 2021 року            поч. об 11.00 год. 

 

 

1. Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного 

розвитку  району за  І півріччя 2021 року. 
Доповідає: Ольга Білоголова – начальник відділу бюджету та економіки   

    фінансового управління райдержадміністрації. 

 

2. Про підсумки виконання  районного бюджету за  І півріччя  2021 року. 
Доповідає: Ольга Білоголова – начальник відділу бюджету та економіки   

    фінансового управління райдержадміністрації. 

 

3. Про внесення змін до  районного бюджету на 2021 рік. 
Доповідає: Ольга Білоголова – начальник відділу бюджету та економіки   

    фінансового управління райдержадміністрації. 

 

4. Про затвердження прогнозу районного бюджету на 2022-2024 роки. 
Доповідає: Ольга Білоголова – начальник відділу бюджету та економіки   

    фінансового управління райдержадміністрації. 

 

5. Про результати роботи комунального підприємства «Госпрозрахункове 

проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро» за 6 місяців 2021 

року та про фінансово-економічний стан і перспективи розвитку 

підприємства. 

Доповідає: Василина Грепіняк – в.о.начальника КП «Госпрозрахункове   

       проектно-виробниче архітектурно-   

    планувальне бюро» 

 

 

6. Різне. 
 



                                      Проєкт 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Десята сесія) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від ___________  2021 року 

селище Верховина 

Про виконання Програми  соціально- 

економічного та культурного   

розвитку району  за 1- ше півріччя  2021 року 

Підбиваючи підсумки виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку району  за 1-ше півріччя  2021 року слід відмітити, що 

робота районної державної адміністрації разом з іншими органами виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, керівниками суб’єктів господарювання 

спрямовувалась на вирішення актуальних питань життєдіяльності регіону, 

виконання завдань Програми  соціально-економічного розвитку з метою 

підвищення рівня життя населення на  основі розвитку галузей економіки, 

раціонального використання наявного ресурсного потенціалу, створення 

сприятливих умов  для підприємницької діяльності в районі 

          Головною метою промислової політики у 2021 році є подолання негативного 

впливу на економічний розвиток району наслідків пандемії на основі створення 

сприятливого середовища для формування та функціонування промислового 

комплексу - важливого засобу прискорення структурної перебудови економіки, 

поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення конкурентного середовища, 

наповнення бюджетів усіх рівнів та створення додаткових робочих місць. 

          Продовжується робота, спрямована на поліпшення бізнес-клімату та 

спрощення регуляторного середовища - процедур та механізмів їх надання через 

Центр надання адміністративних послуг. 

 У зв’язку з особливостями району, значна кількість суб’єктів 

господарювання  зайнята у сфері надання послуг та туризму. 

Станом на 01.07.2021 року загальна кількість суб’єктів підприємницької 

діяльності в районі налічує 1323 осіб, а саме: 394 – юридичних осіб та 929 – 

фізичних осіб підприємців. 

За 1-ше півріччя року державним реєстратором зареєстровано 110 юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців. 

 



Так , за 1-ше півріччя  2021 року до Центру надання адміністративних 

послуг надійшло 929  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.    

Зареєстровано на онлайн платформу Державного фонду регіонального 

розвитку 9 проектів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного 

Фонду Регіонального розвитку, зокрема:   

 - Капітальний ремонт Красноїллівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Красноїлля 

Верховинського району  Івано-Франківської області – 30831,178 тис. грн.; 

 - Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. з добудовою навчального корпусу та 

спортивного залу в с. Красноїлля Верховинського району  Івано-Франківської 

області - 26825,226 тис. грн.; 

           - Добудова незавершеного будівництва школи на 198 учнівських місць (село 

Яблуниця Верховинського району Івано-Франківської області) - загальна 

кошторисна вартість будівництва – 28693,956  тис. грн.; 

 -  Нове будівництво критого спортивного залу на території Зеленського НВК 

ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Зелене, Верховинського р-ну, Івано-Франківської обл. – 7931,549 

тис. грн.; 

           -   Нове будівництво критого спортивного залу на території Кривопільської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Кривопіллі,прис.  Центр,  Верховинського району Івано-

Франківської області-  6203,147 тис. грн.; 

         - Нове будівництво зруйнованого пожежею Народного дому в селищі 

Верховина  Івано-Франківської області- загальна кошторисна вартість будівництва 

– 51195,515 тис. грн.; 

        - Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод в селищі 

Верховина (вул. Стуса) - 6164,142 тис. грн.; 

          - Рекультивація полігону ТПВ в с. Бережниця Верховинського району Івано-

Франківської області (коригування кошторису) - загальна кошторисна вартість 

будівництва – 15181,963 тис. грн.; 

 - Реконструкція стадіону «Черемош» по вул. Грушевського 3, смт. 

Верховина, Верховинського району, Івано-Франківської області - 29913,000 тис. 

грн.. 

 Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2021 

року № 297-р «Про інвестиційні програми і проекти  регіонального розвитку, що 

можуть реалізуватися у 2021 році за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку» передбачено фінансування проекту – будівля 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з добудовою навчального корпусу та 

спортивного залу в сумі 18127,000 тис. грн. 

Впродовж першого півріччя 2021 року КНП «Верховинський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Верховинської селищної ради за кошти 

місцевого бюджету було придбано пільгові медикаменти (Маротчак Р.М.) в сумі 

10 000 гривень, за кошти НСЗУ: 

- медикаменти та лабораторні розхідники у сумі 61 628,95 гривень; 



- фотоелектроколориметр на суму 35 615,00 гривень; 

- меблі у сумі 2 340,00 гривень. 

 КНП «Яблуницька амбулаторія загальної практики сімейної медицини» 

Білоберізької сільської ради закупила медикаментів на суму 10 000,00 гривень, а 

КНП «Білоберізька амбулаторія загальної практики сімейної медицини» 

Білоберізької сільської ради придбали медикаменти на суму 8 500,00 гривень. 

Обидва медичні заклади здійснили придбання медикаментів за кошти НСЗУ. 

На вторинному рівні КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» 

Верховинської селищної ради придбано медикаменти на суму 935,0 тис. грн. та 

оновлено обладнання  - 762,6 тис. грн. за кошти виділені НСЗУ. Окрім того, 

отримано обладнання з Департаменту охорони здоров’я на суму 2382, 6 тис. грн. 

 В районі проживає 8489 дітей. На обліку служби у справах дітей перебуває 

30  дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 26 дітей 

перебувають під опікою/піклування, 3 в прийомних сім’ях, 1 на державному 

утриманні. 

Виходячи з вищенаведеного,  районна рада 

вирішила: 
1. Інформацію про виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку району за 1-ше півріччя 2021 року взяти до відома 

(додається). 

2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, селищній та 

сільським радам створювати сприятливі умови для стабільної роботи всіх галузей 

економіки та забезпечити безумовне виконання приорітетних завдань, визначених 

Програмою соціально-економічного та культурного розвитку району на 2021 рік. 

3. Відділу бюджету та економіки фінансового управління 

райдержадміністрації систематично відстежувати значення показників 

комплексної оцінки стану соціально-економічного розвитку району, виходячи з 

інформації служб району, та вжити конкретних заходів щодо їх поліпшення . 

4. Постійним комісіям районної ради брати активну участь у втіленні в життя 

заходів щодо реалізації програми соціально-економічного і культурного розвитку 

району на 2021 рік з питань, що належать до їх відання, вносити пропозиції і 

рекомендації при розгляді ходу її виконання на пленарних засіданнях районної 

ради та засіданнях колегії районної державної адміністрації. 

5. Сектору організаційної та інформаційної роботи апарату 

райдержадміністрації забезпечувати висвітлення актуальної інформації про хід 

виконання Програми на вебсторінці райдержадміністрації та ЗМІ. 

6. Контроль за виконанням даного 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 (В.Бровчук). 

 

Голова районної ради       Юрій Філипчук 



Довідка 

про виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку 

району за 1-ше півріччя 2021 року. 

 Робота районної державної адміністрації разом з іншими органами 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівниками суб’єктів 

господарювання спрямовувалась на вирішення актуальних питань життєдіяльності 

регіону, виконання завдань Програми  соціально- економічного   розвитку з метою  

підвищення рівня життя населення на  основі розвитку галузей економіки, 

раціонального використання наявного ресурсного потенціалу, створення 

сприятливих умов  для підприємницької діяльності в районі. 

 

Економічна діяльність 

 

Головною метою промислової політики у 2021 році є подолання негативного 

впливу на економічний розвиток району наслідків пандемії на основі створення 

сприятливого середовища для формування та функціонування промислового 

комплексу - важливого засобу прискорення структурної перебудови економіки, 

поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення конкурентного середовища , 

наповнення бюджетів усіх рівнів та створення додаткових робочих місць. 

Структура підприємств  району за звітний період суттєвих змін не зазнала 

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). 

 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 

Центр надання адміністративних послуг. 

У зв’язку з особливостями району, значна  кількість суб’єктів 

господарювання  зайнята у сфері надання послуг та туризму. Станом на 01.07.2021 

року загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності в районі налічує 

1323 осіб, а саме: 394 – юридичних осіб та 929 – фізичних осіб підприємців. 

За 1- ше півріччя  2021  року державним реєстратором зареєстровано 110 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

Так , за 1- ше півріччя  2021 року до Центру надання адміністративних 

послуг надійшло 929  звернення. 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.  



Відділ підключено до реєстру речових прав на нерухоме майно і до Єдиного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що дало можливість 

спростити отримання адміністративних послуг і здійснювати реєстрацію 

громадських організацій через адміністраторів відділу. 

 

Будівництво 
 

Спільними зусиллями виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування району  протягом звітного періоду 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.  

Зареєстровано на онлайн платформу Державного фонду регіонального 

розвитку 9 проектів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного 

Фонду Регіонального розвитку, зокрема:   

 - Капітальний ремонт Красноїллівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Красноїлля 

Верховинського району  Івано-Франківської області – 30831,178 тис. грн.; 

 - Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. з добудовою навчального корпусу та 

спортивного залу в с. Красноїлля Верховинського району  Івано-Франківської 

області - 26825,226 тис. грн.; 

           - Добудова незавершеного будівництва школи на 198 учнівських місць (село 

Яблуниця Верховинського району Івано-Франківської області) - загальна 

кошторисна вартість будівництва – 28693,956  тис. грн.; 

 - Нове будівництво критого спортивного залу на території Зеленського НВК 

ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Зелене, Верховинського р-ну, Івано-Франківської обл. – 7931,549 

тис. грн.; 

           - Нове будівництво критого спортивного залу на території Кривопільської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Кривопіллі, прис.  Центр,  Верховинського району Івано-

Франківської області-  6203,147 тис. грн.; 

         - Нове будівництво зруйнованого пожежею Народного дому в селищі 

Верховина  Івано-Франківської області- загальна кошторисна вартість будівництва 

– 51195,515 тис. грн.; 

        - Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод в селищі 

Верховина (вул. Стуса) - 6164,142 тис. грн.; 

          - Рекультивація полігону ТПВ в с. Бережниця Верховинського району Івано-

Франківської області (коригування кошторису) - загальна кошторисна вартість 

будівництва – 15181,963 тис. грн.; 

 - Реконструкція стадіону «Черемош» по вул. Грушевського 3, смт. 

Верховина, Верховинського району, Івано-Франківської області - 29913,000 тис. 

грн.. 

 Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2021 

року № 297-р «Про інвестиційні програми і проекти  регіонального розвитку, що 

можуть реалізуватися у 2021 році за рахунок коштів державного фонду 



регіонального розвитку» передбачено фінансування проекту – будівля 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з добудовою навчального корпусу та 

спортивного залу в сумі 18127,000 тис. грн. 

 Передано новозбудоване приміщення дитячого садка на 40 місць в с. 

Верхній Ясенів загальною площею об’єкта 1040,9 м
2
, балансовою вартістю 

19215370,00 грн. та майданчик зі штучним поліуретановим покриттям для 

Красноїлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Красноїлля, загальною кошторисною 

вартістю будівництва 3178,548 тис. грн. балансовою вартістю 1118,966 тис. грн. 

 У районі реалізується проект – «Амбулаторія групової практики сімейної 

медицини, присілок Біла Річка, с. Голови Верховинського району – нове 

будівництво» за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у 

сільській місцевості (8 113,978 тис. грн.) та  співфінансування з місцевих 

бюджетів (901,553 тис. грн.), загальною кошторисною вартістю 9 015,531 тис. 

грн..  

 Будівництво об’єкта розпочато у 2019 році. На даний час будівельна 

готовність об’єкту становить  91%. 

Касові видатки по об’єкту –  8 268,162 тис. грн., в тому числі: 8 113,973 тис. 

грн. - субвенція з державного бюджету та 154,189 тис. грн. -  співфінансування з 

місцевого бюджету. 

 Для забезпечення співфінансування в повному обсязі необхідні кошти в 

розмірі 724,461 тис. грн.,  у зв’язку з чим надіслано листа-прохання Народному 

депутату України В.Тимофійчуку щодо сприяння у виділенні  з Державного 

бюджету Верховинському селищному бюджету даних коштів для дофінансування 

з місцевого бюджету на доукомплектування амбулаторії функціональними 

меблями (шафи, стільці, столи). 

 З метою  реалізації проектів «Капітальний ремонт господарського 

приміщення та третього поверху Кривопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Верховинського району Івано-Франківської області» вартістю робіт 466,015 тис. 

грн. та  «Капітальний ремонт (перекриття даху) Замагірської ЗОШ 

Верховинського району Івано-Франківської області». - 299,380 тис . грн. надіслано 

звернення  Народному депутату України О.Вінтоняк щодо виділення коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій.  На дані об’єкти виготовлена 

кошторисна документація та одержано експертний звіт щодо розгляду 

кошторисної частини проектної документації за робочим проектом. 

Відбувся тендер 16.07.2021 року на капітальний ремонт Красноїльської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Красноїлля Верховинського району  Івано-Франківської 

області, тендер виграла фірма ТОВ інвестиційно-будівельна компанія «Захід спец 

буд» акцептована ціна – 40278,478 тис. грн.; На даний момент триває термін 

оскаржень, договір буде заключний 27.07.2021 року. 

 Прогрейдеровано та розчищено дороги фірмою ДБК  в с. Ільці , с. 

Дземброня, с. Бистрець, с.Явірник, с.Пробійна, с.Голошино в наявності 61 

кілометр. 



 Проводитися обстеження та контроль за станом автомобільних доріг в 

районі. До балансоутримувачів надсилаються листи стосовно проведення 

ремонтних робіт дорожньо-мостового господарства та утримання його в 

належному стані. 

Містобудування та архітектура 

 

Із 43 населених пунктів Верховинського району 36  забезпечені 

генеральними планами розвитку території.  

В стадії коригування та розроблення генеральні плани сіл Верхній Ясенів, 

Рівня, Стебні, Ільці, Великий Ходак. 

Відсутні генплани на три населені пункти: - (села Стовпні, Чорна Річка та 

село Сеньківське),  що загалом становить  10,2% від  загального стану 

забезпечення містобудівною документацією району.  

          Оновлення потребує містобудівна документація для 26 населених пунктів  

району, що загалом становить  66,6% від  загального стану забезпечення 

планувальною документацією району  

         За І –ше півріччя 2021 року розроблено 15 детальних планів забудови 

територій.  

           Комплексною програмою забезпечення містобудівною документацією 

Верховинського району на 2019-2023 роки передбачено виготовлення Схеми 

планування території району та генеральних планів населених пунктів з метою їх 

подальшої реалізації та здійснення планування, забудови і використання 

територій.  

         Генеральні плани населених пунктів, які були затвердженні до 10.05.2011 

року  у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» та Закону України 

«Про доступ до публічної інформації» (села Білоберізка, Бистрець та Дземброня) 

потребують внесення  змін. 

    Виконкомам Верховинської селищної  територіальної громади,  Білоберізької 

сільської  територіальної громади, Зеленської сільської  територіальної громади 

рекомендовано здійснити заходи щодо прискорення розроблення (внесення змін) 

містобудівної документації та переведення наявних генеральних планів в цифрову 

форму для розміщення на веб-сайтах згідно вимог Закону України «Про 

інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної інформації».      

         Розвиток внутрішньої торгівлі, сфери послуг та споживчого ринку 

 

Споживчий ринок району здатний забезпечувати достатній рівень 

обслуговування населення відповідно до його потреб. Він характеризується 

відсутністю товарного дефіциту, достатнім рівнем насиченості товарів 

продовольчої і непродовольчої групи, широким спектром різноманітних послуг 

для населення, що є важливим чинником розвитку бізнесу та реальним джерелом 

наповнення бюджету всіх рівнів, створенням нових робочих місць для 

працевлаштування населення. 



Загалом, станом на 30.06.2021 року мережа об’єктів торгівлі налічує 415  

підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства,  4 продовольчі бази 

та 4 оптові підприємства із реалізації будівельних товарів та сантехніки. Слід 

зазначити, що всі віддалені населені пункти забезпечені стаціонарною 

торгівельною мережею.  

На території селища Верховина діє два ринки на 265 торгових місць за 

спеціалізацією – змішаної торгівлі, на якому постійно реалізуються соціально-

значущі продукти харчування та непродовольчі товари.  

Регулярно проводиться комплекс заходів, спрямованих на забезпечення 

неухильного додержання суб’єктами підприємницької діяльності вимог 

законодавства щодо якості та безпеки товарів, порядку заняття торговельною 

діяльністю та правил торговельного обслуговування населення, безпечності 

харчових продуктів, санітарного законодавства.  

 

Екологія 
  

 З метою покращення екологічного стану та охорони навколишнього 

природного середовища в районі видано відповідне розпорядження районної 

державної адміністрації від 01.04.2021 року № 60 «Про проведення в районі 

заходів з благоустрою територій до Великодніх свят, щорічної всеукраїнської акції 

«За чисте довкілля» відповідно до якого проведено заходи з благоустрою в рамках 

щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля», в ході яких організовано 

проведення Дня благоустрою територій населених пунктів  та акції «Чисті береги, 

чистий Черемош». 

 Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, 

територіальні громади Верховинської селищної ради та Зеленської  і  

Білоберізької сільських рад, керівники підприємств, установ та організацій 

району, незалежно від форм власності, а також студентська та учнівська молодь 

організували та здійснили заходи з ліквідації несанкціонованих звалищ побутових 

та інших відходів, прибирання та приведення у належний санітарний стан 

прибудинкових територій, парку, скверів, дитячих, спортивних та господарських 

майданчиків, кладовищ, братської могили та місць почесних поховань, вулиць, 

доріг, тротуарів, автобусних зупинок, а також очистили від сміття береги водойм у 

населених пунктах. При проведенні даних заходів ліквідовано 33 несанкціоновані 

сміттєзвалища звідки вивезено 407 м
3
 побутових відходів. 

 Здійснили заходи з очищення узбіч автомобільних доріг та лісосмуг, що 

знаходяться на підвідомчій території. 

Районний та державні лісові господарства забезпечували координацію робіт 

щодо здійснення комплексу заходів, спрямованих на благоустрій, озеленення та 

приведення в належний санітарний стан населених пунктів та прилеглих до них 

територій, прибережних захисних смуг вздовж річок, джерел,  створення зелених 

насаджень. У зв’язку з чим висаджено 2449 дерев, 452 кущі та впорядковано 1224 

м
2
 газонів та квітників у районі. 

Для покращення екологічного стану полігону ТПВ в с.Бережниця в  



в 2020 році розпочато будівельні роботи по рекультивації Полігону ТПВ та 

освоєно кошти в сумі 2000,000 тис. грн..  

 На 2021 рік передбачено з обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища кошти в сумі 555,000 тис. грн. для продовження 

будівельних робіт на полігоні ТПВ.  

  

Освіта 

  

       Згідно з Конституцією України, вимогами законів України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та рішення райради від 

02.10.2020 року у районі впродовж першого півріччя 2021 року функціонувала 

така мережа закладів освіти на 2020-2021 навчальний рік:  

     - 38 денних закладів загальної середньої освіти в т.ч. 14 ліцеїв, 10 гімназій, 14 

початкових шкіл (в т.ч. 3 філії Білоберізького ліцею) із загальною кількістю  4743 

учні (в т.ч. 202 учні у класах з вечірньою формою навчання); 

     - 2 позашкільні заклади (дитячо-юнацька спортивна школа, Верховинський 

Центр дитячої та юнацької творчості), в яких займається у вільний від уроків час 

1361 дитина; 

- 23  заклади дошкільної освіти (в т.ч. 5 дошкільних підрозділів у закладах 

загальної середньої освіти), в  яких виховуються та здобувають дошкільну освіту 

889 дітей.  

          Для підготовки до школи дітей п’ятирічного віку в населених пунктах, де 

відсутні ЗДО, діють 5 підготовчих груп при школах, де навчалася 31 дитина. 

В ході реалізації процесів децентралізації влади, згідно з рішеннями 

Верховинської селищної та Білоберізької і Зеленської сільських рад 

територіальних громад району всі зазначені заклади освіти прийнято у 

комунальну власність відповідних громад та змінено найменування закладів 

загальної середньої освіти.  

З метою створення належного освітнього середовища для отримання учнями 

якісної освіти, Програмою соціально-економічного та культурного розвитку 

району на 2021 рік передбачено:  

- завершення капітального ремонту приміщення Красноїльського ліцею за 

кошти державного бюджету та будівництво у даному закладі спортивного 

майданчика зі штучним покриттям за кошти обласного бюджету; 

- будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям у 

Криворівнянському ліцеї за кошти обласного бюджету; 

- будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям у 

Замагорівському ліцеї за кошти обласного бюджету.  

Впродовж першого півріччя 2021 року за кошти місцевого бюджету в сумі 

144 651,60 тис. гривень проведено корегування проектно-кошторисної 

документації на стадії «Капітальний ремонт Красноїльського ліцею в 

с.Красноїлля, Верховинського району, Івано-Франківської області» та зроблено 

розрахунок вартості експертизи на суму 44 590,79 тис. гривень. 



Відділом освіти, молоді та спорту Верховинської селищної ради 23.06.21 

року оголошено відкриті торги на капітальний ремонт вказаного закладу освіти на 

суму 42 686 270,40 тис. гривень. На даний час  у місцевому бюджеті передбачено 

кошти для співфінансування в сумі 500 тис. гривень.    

 

Охорона здоров’я 

 

На території Верховинського району діє наступна мережа закладів первинної 

медико-санітарної допомоги (ПМСД): 

1. Комунальне некомерційне підприємство «Верховинський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Верховинської селищної ради;  

2. Комунальне некомерційне підприємство «Яблуницька амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини» Білоберізької сільської ради; 

3. Комунальне некомерційне підприємство «Білоберізька амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини» Білоберізької сільської ради. 

На вторинному рівні у Верховинському районі діє заклад вторинної 

(спеціалізованої) медичної допомоги - Комунальне некомерційне підприємство 

«Верховинська багатопрофільна лікарня» Верховинської селищної ради. 

Головною метою даних закладів є підвищення якості, доступності, 

забезпечення безперервності та наступності надання допомоги населенню в 

амбулаторних та стаціонарних умовах. 

На виконання окремого доручення голови облдержадміністрації 

здійснюється постійний моніторинг стану проведення вакцинації проти гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

З метою підвищення доступності та якості медичного обслуговування, 

Програмою соціально-економічного та культурного розвитку району на 2021 рік 

передбачено:  

- забезпечення медикаментами та медичним обладнанням заклади охорони 

здоров’я району; 

- реалізація завдань, передбачених загальнодержавними та районними 

програмами в галузі охорони здоров’я, зокрема: Програма «Здоров’я населення 

Прикарпаття» та Програма «Розвиток первинної медико-санітарної допомоги»; 

- оновлення медичного обладнання закладів охорони здоров’я. 

Впродовж першого півріччя 2021 року КНП «Верховинський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Верховинської селищної ради за кошти 

місцевого бюджету було придбано пільгові медикаменти (Маротчак Р.М.) у сумі 

10 000 гривень, за кошти НСЗУ: 

- медикаменти та лабораторні розхідники у сумі 61 628,95 гривень; 

- фотоелектроколориметр на суму 35 615,00 гривень; 

- меблі у сумі 2 340,00 гривень. 

 КНП «Яблуницька амбулаторія загальної практики сімейної медицини» 

Білоберізької сільської ради закупила медикаментів на суму 10 000,00 гривень, а 

КНП «Білоберізька амбулаторія загальної практики сімейної медицини» 



Білоберізької сільської ради придбали медикаменти на суму 8 500,00 гривень. 

Обидва медичні заклади здійснили придбання медикаментів за кошти НСЗУ. 

На вторинному рівні КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» 

Верховинської селищної ради придбано медикаменти на суму 935,0 тис. грн. та 

оновлено обладнання  - 762,6 тис. грн. за кошти виділені НСЗУ. Окрім того, 

отримано обладнання з Департаменту охорони здоров’я на суму 2382, 6 тис. грн. 

 

Соціальний захист населення 

 

Станом на 01.07.2021 року в Єдиному державному автоматизованому реєстрі 

осіб, які мають право на пільги, зареєстровано 4769 пільговиків, з яких 449 

ветерани війни, 320 ветерани праці, 18 ветеранів військової служби та органів 

внутрішніх справ, 69 осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 1054 дітей 

війни, 109 пенсіонери з числа педагогічних і медичних працівників, 1770 

багатодітних сімей та дітей з багатодітної сім’ї та 980 - інші категорії пільговиків. 

За І півріччя 2021 року нараховано та профінансовано пільг громадянам на 

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у 

грошовій формі на загальну суму 1516,56 тис.грн..  

Протягом звітного періоду забезпечено санаторно-курортними путівками 7 

громадян. З них: 3 осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання, 2 

активістів ветеранського руху ОУН-УПА, 1 особу з інвалідністю внаслідок війни 

та 1 учасника бойових дій АТО/ООС. 

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 37,15 тис.грн.   

За звітний період демобілізованим військовослужбовцям строкової служби 

виплачені одноразові матеріальні допомоги на загальну суму 19,48 тис.грн. 

Відповідно до двох – тристоронніх угод підприємствам-виробникам на 

виготовлення технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю 

перераховано 109,1 тис.грн.. 

Станом на 1 липня 2021 року у Верховинському районі 4785 сім’я отримали 

різні види державних соціальних допомог, які нараховано і профінансовано на 

загальну суму 62958,1 тис.грн.. з них: 

 - допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях в кількості 417 

особам на загальну суму 5260,5 тис.грн.; 

 - допомога на дітей одиноким матерям в кількості 78 особам на загальну 

суму 1305,9 тис.грн.; 

- допомога при народженні дитини та усиновленні в кількості 1151 особам на 

загальну суму 8992,1 тис.грн.; 

 - допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування в кількості 

27 особам на загальну суму 1046,9 тис.грн.; 



 - допомога у зв'язку з вагітністю та пологами в кількості 88 особам на 

загальну суму 243,6 тис.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 6 особам на загальну суму 1100,5 

тис.грн.;  

- допомога на дітей, яким не встановлено інвалідності в кількості 3 особам на 

загальну суму 16,4 тис.грн.;  

- тимчасова допомога дітям, аліменти в кількості 3 особи на загальну суму 

37,81 тис.грн.; 

 - державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю в кількості 515 особі на загальну суму 7932,9 тис.грн.; 

- допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи 

внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного 

закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею в кількості 

141 особам на загальну суму 2266,6 тис.грн.; 

 - допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю в 

кількості 259 особам на загальну суму 3123,1 тис.грн.; 

 - допомога малозабезпеченим сім'ям в кількості 672 особам на загальну суму 

30193,5 тис.грн.; 

 - тимчасова допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 

віку, але не набула права на пенсійну виплату в кількості 119 особам на загальну 

суму 1235,3 тис.грн.; 

 - компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 

особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку в 

кількості 437 особам на загальну суму 117,1 тис.грн. 

- щомісячну адресну допомогу особам, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, 

для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 

послуг отримують 8 сімей на суму 82,8 тис. грн.; 

- компенсаційну виплату “муніципальна няня” особам, які здійснюють догляд 

за дитиною до 3-річного віку отримують 4 особи на суму 30,2 тис. грн.; 

За І півріччя 2021 року 1529 сім’ям призначено субсидії для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого 

пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі на загальну суму 

6320,2 тис.грн..  

З метою попередження виникнення заборгованості із заробітної плати на 

підприємствах району в районі здійснювався постійний моніторинг стану виплати 

заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах району, за 

результатами якого щотижнево подавалася оперативна інформація департаменту 

соціальної політики облдержадміністрації. Cтаном на 01 липня 2021 року за 

даними Головного управління статистики в Івано - Франківській області 



заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно активних 

підприємств району відсутня. 

Працівниками відділу протягом звітного періоду перевірено 323пенсійні 

справи (146 новопризначених та 177 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) – 128, правильність виплати допомоги на поховання 159 особам та 

виплати недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера – 25 особам. В ході 

проведення перевірок порушень пенсійного законодавства не виявлено. 

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 8 підприємствах, в результаті проатестовано 84 

робочі місця.  

Спеціалістами відділу постійно надається методична допомога з питань 

охорони праці керівникам підприємств, установ та організацій району у вирішенні 

питань, пов’язаних із зниженням рівня виробничого травматизму і професійного 

захворювання працівників, запобіганню аварійним ситуаціям і нещасним 

випадкам. Систематично проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо 

профілактики невиробничого травматизму. На сайті райдержадміністрації 

розміщено розроблені та затверджені розпорядженням голови 

райдержадміністрації від 01.03.2019 № 58 заходи поліпшення стану безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища на 2019-2023 роки. Завдяки вжитим 

заходам впродовж І півріччя 2021 р. нещасних випадків на виробництві не 

зафіксовано. 

У зв'язку із запровадженням карантинних заходів та з метою здійснення 

інформаційно-роз’яснювальної роботи протягом звітного періоду поточного року 

проведено 6 заходів для 41 особи з питань легалізації найманої праці та надано 36 

індивідуальні консультації в телефонному режимі з питань, що належать до 

компетенції відділу, на вебсайті райдержадміністрації висвітлено 5 інформацій 

про недоліки тіньової зайнятості, інформацію про відповідальність за порушення 

законодавства про працю, створено реєстр колективних договорів, змін і 

доповнень до них та оприлюднено текст 22 колективних договорів,  поданих на 

реєстрацію. 

Впродовж оздоровчої кампанії за  організованими формами відпочинку та 

оздоровлення було охоплено 20 дітей, які потребують особливої соціальної уваги і 

підтримки. Із них: 

- за кошти державного бюджету у дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку (ДПУ «Міжнародний дитячий центр «Артек», ДПУ «Український 

дитячий центр «Молода гвардія») оздоровлено 3 дітей;  



- за рахунок коштів обласного бюджету в таборах оздоровлення та відпочину 

області оздоровлено 17 дітей. 

 

Перелік пільгових категорій дітей, які оздоровлені та направлені на 

відпочинок: 

 

Діти, взяті на облік службою у справах дітей, як такі, що 

перебувають у складних життєвих обставинах 
11 

Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій 4 

Діти з багатодітних сімей 3 

Діти з малозабезпечених сімей 1 

Відмінники навчання 1 

Всього 20 

 

Служба у справах дітей 

 

В районі проживає 8489 дітей. На обліку служби у справах дітей перебуває 

30  дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 26 дітей 

перебувають під опікою/піклування, 3 в прийомних сім’ях, 1 на державному 

утриманні. 

У районі ефективно функціонують 6 прийомних сімей, у яких виховуються 

14 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського та 1 дитячий будинок сімейного 

типу, у якому виховується 7 дітей, позбавлених батьківського піклування. На 

обліку служби у справах дітей  перебуває  32 дітей як такі, що перебувають у 

складних життєвих обставинах. 

Прийомним батькам та батькам-вихователям постійно надавалась всебічна 

допомога, здійснювався контроль за призначенням та виплатою матеріального 

забезпечення для повноцінного утримання дітей. Заборгованість по виплатам 

відсутня. 

Відповідно до плану заходів районної цільової програми соціального 

захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності і безпритульності 

на 2021 рік, впродовж  2021 року проведено в загальноосвітніх навчальних 

закладах району, семінари та лекції з метою пропаганди здорового способу життя, 

профілактики алкоголізму, тютюнопаління та наркоманії у дитячому середовищі, 

а також здійснювалось забезпечення виїзних днів профілактики, проведення 

рейдів-перевірок у населених пунктах району з метою обстеження житлово-

побутових умов проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та дітей із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. 

Всього обстежено 374 сім»ї , попереджено батьків за неналежне виконання 

обов’язків – 19 (ст. 184 КУпАП), з них – 19 ініційовано службою у справах дітей. 

Відповідно до чинного законодавства України спеціалісти служби у справах дітей, 

прийняли участь у 24 судових засіданнях. 



До служби у справах дітей надійшло 5 письмових звернень громадян. На 

особистий прийом до начальника та спеціалістів служби у справах дітей 

звернулося 70 громадян . 

З метою виконання поставлених завдань з питань здійснення 

профілактично-виховних заходів з дітьми та підлітками, служба у справах дітей, 

координуючи свою діяльність з інспектором ювенальної превенції районного 

відділу поліції, районного центру соціальних служб , проводяться профілактичні 

рейди «Діти вулиці», «Канікули»,  «Урок». 

Крім того, у навчальних закладах району проведено  37 лекцій з учнівською 

молоддю     на     теми:     «Твої     права    та     обов’язки:    Абетка  громадянина»; 

«Відповідальність неповнолітніх: Поведінка в екстремальних ситуаціях»; 

«Насилля  серед дітей», «Формування навичок  самостійності  та  

самовиховання»,«Що таке булінг в школі: боротьба з проявами агресії». 

 

 

Начальник фінансового 

управління                                                        Всеволод Ватаманюк 



                                      Проєкт 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Десята сесія) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від ___________  2021 року 

селище Верховина 

 

Про виконання районного 

бюджету за 1-ше півріччя  2021 року 

 

Районний бюджет за 1- ше півріччя 2021 року  по доходах загального фонду  

виконано  на 73,2 відсотка (при затвердженому  плані – 1342,3 тис. грн., фактично 

надійшло до бюджету  району – 983,2 тис. грн.. 

Виконання власних надходжень  загального фонду районного бюджету  за  

1-ше  півріччя 2021 року   становить 54,8 тис. грн., що складає 102,4 відсотка до 

затвердженого плану (затверджений план – 53,5 тис. грн.).  

Інші субвенції  з місцевого бюджету забезпечено на 72 відсоток (при плані 

1288,8 тис. грн., фактично освоєно - 928,4 тис. грн.. 

Видаткова частина загального фонду районного бюджету виконана на 85,2 

відсотка ( при уточненому плані на звітний період – 2760,8 тис. грн., фактично 

профінансовано - 2351,8 тис.грн.). В сумі асигнувань найбільший відсоток 

складають асигнування на районну раду – 44,8 відсотка, районну державну 

адміністрацію – 55,2 відсотка ( інші субвенції з місцевого бюджету ). 

У ході виконання бюджету району першочергова увага приділялась 

фінансуванню захищених статей бюджету, зокрема, на заробітну плату 

працівників бюджетних установ з нарахуваннями спрямовано - 1024,7 тис.грн , 

або 43,6 відсотка,  на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 13,1 тис. грн..   

Виходячи з вищенаведеного, районна рада                                                

 

вирішила: 

1. Інформацію     фінансового     управління     райдержадміністрації  про 

підсумки виконання районного бюджету  за 1-ше півріччя  2021 року  взяти до 

уваги (додається). 

2. Затвердити: 

           - Звіт про виконання районного бюджету  за 1-ше півріччя 2021  року  .                                                                                     

 



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

       3.1 Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних 

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

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

плати, визначеного у рішеннях рад про затвердження бюджетів і кошторисах 

бюджетних установ;     

       3.2 Забезпечити безумовне виконання статті 77 Бюджетного кодексу України в 

частині врахування у відповідних місцевих бюджетах у повному обсязі потреби в 

коштах на оплату праці працівників бюджетних установ і проведення розрахунків 

за надані комунальні послуги та  енергоносії; 

       3.3   Забезпечити виконання заходів щодо економії бюджетних коштів. 

        3.4 встановити жорсткий контроль за проведенням своєчасної та у повному 

обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та 

комунальні послуги, які ними споживаються, не допускаючи будь-якої 

простроченої заборгованості з таких виплат, залучивши при цьому усі фінансові 

джерела та наявні механізми;   

        

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

 

 

 

Голова районної ради                                                                Юрій Філипчук 



 

ДОВІДКА 

про підсумки виконання районного бюджету за 1-ше півріччя 2021 року . 

 

Районний бюджет за 1ше півріччя 2021 року  по доходах загального фонду  

виконано  на 73,2 відсотка (при затвердженому  плані – 1342,3 тис. грн., фактично 

надійшло до бюджету  району – 983,2 тис. грн.. 

Виконання власних надходжень  загального фонду районного бюджету  за  

1-ше  півріччя 2021 року   становить 54,8 тис. грн., що складає 102,4 відсотка до 

затвердженого плану (затверджений план – 53,5 тис. грн.).  

Інші субвенції  з місцевого бюджету забезпечено на 72 відсоток (при плані 

1288,8 тис. грн., фактично освоєно- 928,4 тис. грн.. 

Видаткова частина загального фонду районного бюджету виконана на 85,2 

відсотка ( при уточненому плані на звітний період – 2760,8 тис. грн., фактично 

профінансовано- 2351,8 тис.грн.). В сумі асигнувань найбільший відсоток 

складають асигнування на районну раду – 44,8 відсотка, районну державну 

адміністрацію – 55,2 відсотка ( інші субвенції з місцевого бюджету ). 

У ході виконання бюджету району першочергова увага приділялась 

фінансуванню захищених статей бюджету, зокрема, на заробітну плату 

працівників бюджетних установ з нарахуваннями спрямовано - 1024,7 тис.грн , 

або 43,6 відсотка,  на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 13,1 тис. грн..   

На виконання пункту 2 розпорядження обласної державної адміністрації  

«Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів області, ефективного та 

раціонального  використання бюджетних коштів і посилення фінансово-

бюджетної дисципліни на 2021 рік» від 24.02.2021 року № 53, прийнято 

розпорядження районної державної адміністрації «Про заходи щодо наповнення 

місцевих бюджетів району, ефективного та раціонального використання 

бюджетних коштів і посилення фінансово - бюджетної дисципліни на 2021 рік» 

від  24.03.2021 року № 54  з метою забезпечення   статті 77 Бюджетного кодексу 

України та виплати заробітної плати  працівникам бюджетних установ району. 

Розпорядником  бюджетних коштів - районною радою розроблено заходи з 

економного та   ефективного використання коштів на 2021 рік на загальну суму 

140,8 тис. грн.. Фактична сума економії за перше півріччя  цього року склала – 

21,3 тис. грн..    

За рахунок вільного залишку коштів загального фонду, що склався станом 

на 01.01.2021 року додатково спрямовано на оплату праці працівників бюджетних 

установ кошти в сумі  1187,8 тис. грн.. 

 

Начальник фінансового 

управління                                                        Всеволод Ватаманюк 



Додаток №1 
до рішення районної ради 
від   _________ 2021 року 

 

 
 

Звіт 
про виконання районного бюджету                                                                                                           

за 1-ше півріччя  2021  року       

                                                                                     
                                                                                                                                            (тис. грн.) 

 
 
Код  платежу 

                 
                    
               Найменування доходів 

Затверджено 
на  2021 рік з 
урахуванням 
змін 

 Виконано за   
1-ше півріччя 
2021 року 

  

Загальний фонд 
  

11020200 Податок на прибуток підприємств і організацій , що 
належать до комунальної власності 

17,0 8,0 

21010000 Частина чистого прибутку, що вилучається до 
бюджету 

6,0  4,1 

22010000 
 

Плата за надання адмінпослуг   

22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та 
іншого майна, що знаходиться у комунальній 
власності 

89,2 42,7 

 Разом  власних доходів 112,2 54,8 
 

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим бюджетам 2150,4 928,4 

 Разом доходів загального фонду 2262,6 983,2 

 Загальний фонд   

0100 Державне управління 1437,6 1053,9 

2600 Міжбюджетні трансферти 2490,1         1298,1                 

9000 Резервний фонд 2,2  

 Всього видатків загального фонду 3929,9 2352,0 
 

 

Начальник фінансового управління         Всеволод Ватаманюк 
 

 

 



Проєкт 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Десята сесія) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від ___________  2021 року 

селище Верховина 

Про внесення змін до районного  

бюджету на 2021 рік 
 

Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону 

України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  рішення обласної ради від 

09.07.2021 р. № 179-7/2021 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 

рік», розпорядження районної ради від 09.08.2021 року   № 29-р «Про внесення 

змін до  районного бюджету на 2021 рік», рекомендаціями постійної комісії 

районної ради з питань податків, бюджету і фінансів від 09.08.2021 року №9, від 

26.08.2021 року №10,  районна рада   

вирішила: 

1.  Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду районного бюджету 

за кодом бюджетної класифікації 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

на суму 100000 гривень спрямувавши їх головному розпоряднику коштів 

районного бюджету - районній раді за КПКВК 0110180, а саме: 

КЕКВ 2210 – 97000 гривень (придбання спортінвентаря); 

КЕКВ 2240 – 3000 гривень (виготовлення спортивних стендів) на реалізацію 

заходів Програми розвитку місцевого самоврядування у Верховинському районі 

на 2017-2021 роки для розвитку спортивної інфраструктури району за підсумками 

IX обласної спартакіади. 

       2.   Зменшити бюджетні призначення  по головному  розпоряднику коштів  – 

районній раді, передбачені  на реалізацію заходів Програми розвитку місцевого 

самоврядування у Верховинському районі на 2017-2021 роки за КПКВК 0110180  

КЕКВ 2240  в сумі 59000 гривень,  КЕКВ 2210 - 7500 гривень,   відповідно 

збільшивши їх за  КПКВК 0110150 КЕКВ 2111 – 56500 гривень, КЕКВ 2120 – 

10000 гривень.     

         3.  Контроль  за   виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію 

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

Голова районної ради                                                           Юрій Філипчук  

 



                                      Проєкт 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Десята сесія) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від ___________  2021 року 

селище Верховина 

 

Про  затвердження прогнозу 

районного бюджету 

на  2022-2024  роки 
  

         Відповідно до статей  28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 75, 75-1 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету 

Міністрів України  від 31.05.2021 року № 548  «Про схвалення Бюджетної 

декларації на 2022-2024 роки», розпорядження  районної державної адміністрації 

від 25 серпня 2021 року №109 «Про затвердження прогнозу  районного бюджету 

на 2022-2024 роки»,  рекомендаціями постійної комісії районної ради з питань 

податків, бюджету і фінансів від 26.08.2021 року №10,  районна рада  

вирішила: 

 

         1. Затвердити прогноз районного бюджету на 2022-2024 роки (додається).  

          

         2. Організацію за виконання цього рішення покласти на начальника відділу 

бюджету  та  економіки   фінансового   управління   районної  державної 

адміністрації (О.Білоголова). 

 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

 

 

Голова районної ради                                                           Юрій Філипчук  

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

                                                                                    рішенням сесії районної ради   

                                                                                    від __________ 2021 року 

 

 

 

Прогноз  

Верховинського районного бюджету на 2022-2024 роки 

 

 

І. Загальна частина 

Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі  передбачає складання 

прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (частина 

дев’ята статті 20 Бюджетного кодексу України). 

Прогноз включає індикативні прогнозні показники районного бюджету за 

основними видами доходів, фінансування  видатків, а також індикативні прогнозні 

показники Прогноз районного бюджету (далі – Прогноз), який розроблено 

відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України, ґрунтується на положеннях 

Податкового та Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що 

стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, а саме на  підставі 

положень Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, основних прогнозних 

макропоказників економічного і соціального розвитку України, Пріоритетом 

державної бюджетної політики на середньострокову перспективу в частині 

регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення самостійності місцевих 

бюджетів, зміцнення їх фінансової спроможності, підвищення прозорості та 

ефективності управління бюджетними коштами на місцевому рівні. Мета прогнозу 

– запровадження середньострокового бюджетного прогнозування для 

встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку району  та 

можливостями бюджету.  

Прогноз є стратегічним документом планування показників районного 

бюджету на середньостроковий період і основою для складання проекту бюджету 

на 2022 рік. З огляду на зазначене, метою Прогнозу є забезпечення прозорості, 

передбачуваності та послідовності бюджетної політики на місцевому рівні, 

зокрема шляхом ефективного планування показників бюджету для досягнення 

цілей та пріоритетів Стратегії розвитку Верховинського району  до 2027 року, 

серед яких надання якісних публічних послуг у середньостроковій перспективі.  

Для досягнення мети прогнозу Верховинського районного бюджету 

планується забезпечити посилення бюджетної дисципліни та контролю за 

використанням бюджетних коштів, підвищення рівня відповідальності учасників 

бюджетного процесу. 

ІІ. Основні прогнозні показники економічного  

та соціального розвитку  



Основні макропоказники економічного та соціального розвитку 

України та територіальної громади у 2020–2024 роках 

 

Найменування 

показника, одиниця 

виміру 

2020 

рік 

(звіт)
 

2021 рік 

(затверджен

о) 

2022 

рік 

(план) 

2023 

рік 

(план) 

2024 

рік 

(план) 

Валовий внутрішній 

продукт:  

у відсотках до 

попереднього року 

96,0 104,1 103,8 104,7 105,0 

Індекс споживчих цін 

(ІСЦ): грудень до грудня 

попереднього року, 

відсотків 

105,0 108,9 106,2 105,3 105,0 

Індекс цін виробника 

(ІЦВ): грудень до грудня 

попереднього року, 

відсотків 

114,5 117,0 107,8 106,2 105,7 

 

Прогнозний прожитковий мінімум на 2022–2024 роки 

 

Найменуван

ня 

показника, 

одиниця 

виміру 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 

з  

січня 

з  

липн

я 

з 

грудн

я 

з  

січня 

з 

липн

я 

з 

грудн

я 

з  

січня 

з 

липн

я 

з 

груд

ня 

 

Прожитковий 

мінімум, грн:   

на одну особу 

2 393 2 508 2 589 2 589 2 713 2 778 2 778 2 911 2 972 

для дітей 

віком до 6 

років 

2 100 2 201 2 272 2 272 2 381 2 438 2 438 2 555 2 609 

для дітей 

віком від 6 до 

18 років 

2 618 2 744 2 833 2 833 2 969 3 040 3 040 3 186 3 253 

для 

працездатних 

осіб 

2 481 2 600 2 684 2 684 2 813 2 880 2 880 3 018 3 082 

для осіб,                   

які втратили 

працездатніст

ь 

1 934 2 027 2 093 2 093 2 193 2 246 2 246 2 354 2 403 

 



 

Мінімальна заробітна плата 

Посадовий оклад працівника                 

І тарифного розряду Єдиної 

тарифної сітки 

 грн темпи приросту, 

% 

грн темпи приросту, % 

з 01 січня  

2022 року 6 500 8,3 2 893 8,3 

 

Мінімальна заробітна плата 

Посадовий оклад працівника                 

І тарифного розряду Єдиної 

тарифної сітки 

грн темпи приросту, 

%   

з 01 жовтня 

2022 року 6 700 3,1 2 982 3,1 

з 01 січня  

2023 року 7 176 7,1 3 193 7,1 

з 01 січня  

2024 року 7 665 6,8 3 411 6,8 

ІІІ. Загальні показники бюджету 

 

3.1. Загальні показники Прогнозу на середньостроковий період сформовано 

на основі стратегічних програмних документів країни 

і територіальної громади, положень та показників, визначених на відповідні 

періоди прогнозом, схваленим у попередньому бюджетному періоді, 

та з урахуванням: 

- податкового потенціалу  району; 

- оцінки результативності та ефективності використання бюджетних коштів; 

- обгрунтованості розподілу фінансового ресурсу за напрямками 

використання; 

- збалансованості показників бюджету.  

Загальні показники надходжень до бюджету та загальні граничні показники 

видатків бюджету наведені у додатку 1 до прогнозу бюджету. 

 

ІV. Показники доходів бюджету 

 

Прогнозні показники доходної частини районного бюджету  

на 2022−2024 роки розраховано з урахуванням чинних норм податкового  

та бюджетного законодавства, макроекономічних показників економічного  

та соціального розвитку, норм законодавства щодо порядку складання прогнозу 

бюджету на середньострокову перспективу та інших законодавчих актів, які 

регламентують справляння відповідних платежів  

до бюджету. Враховано заходи, спрямовані на реалізацію бюджетно-податкової 

політики, впровадження економічних реформ з метою встановлення сприятливих 



умов для ведення бізнесу, посилення позитивних тенденцій в усіх сферах 

економіки.  

       Стратегічними цілями податкової політики в середньостроковому періоді є: 

- підвищення якості  адміністрування місцевих податків та зборів, 

- ефективне акумулювання ресурсів, необхідних для виконання селищною 

радою функцій, 

- сприяння економічному та інвестиційному розвитку громади, 

- активізація податкового потенціалу громади. 

Прогнозні показники доходів бюджету сформовані  з урахуванням існуючої 

податкової бази та реалізації пріоритетних завдань із розширення її потенціалу.  

Значну питому вагу у структурі доходів бюджету складають міжбюджетні 

трансферти з інших місцевих бюджетів.  

 Показники доходів бюджету наведені в додатку 2 до Прогнозу бюджету.  

 

V.Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету  

Прогноз видаткової частини бюджету розроблено відповідно до положень 

бюджетно-галузевого законодавства, основних прогнозних макропоказників 

економічного і соціального України, пріоритетів бюджетної політики, 

передбачених Бюджетною декларацією,  розрахованих прогнозних показників 

дохідної частини бюджету та з урахуванням особливостей реформ, які 

впроваджуються у відповідних галузях. 

Основною метою розподілу коштів бюджету є забезпечення надання якісних 

публічних послуг та підвищення життєвого рівня населення району. Показники 

фінансування районного бюджету наведені у додатку 3 до Прогнозу. 

          Верховинською  районною  державною адміністрацією у 2022 – 2024 роках 

боргові операції та операції з надання місцевих гарантій не планується 

здійснювати. 

VІ . Державне управління 

 

 Пріоритетним завданням районної державної адміністрації та районної 

ради  є фінансове забезпечення здійснення повноважень, наданих 

Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими 

нормативно-правовими актами за рахунок мобілізації додаткових джерел 

надходжень на території району, а відповідно і збільшення дохідної частини 

бюджету  та забезпечення видаткової бази. 

  

VІІІ.   Інші положення та показники прогнозу районного бюджету 

До Прогнозу районного бюджету на   2022-2024 роки додаються: 

додаток 1 «Загальні показники районного бюджету»; 

додаток 2 «Показники доходів районного бюджету»; 

додаток 3 «Показники фінансування районного бюджету»; 

додаток 6 «Граничні показники видатків районного бюджету та надання 

кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів»; 



додаток 7 «Граничні показники видатків районного бюджету за Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»; 

додаток 9 «Показники  бюджету розвитку»; 

додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів  з інших бюджетів». 

 

 

 

Начальник   відділу   бюджету   та  

економіки  фінансового управління  

районної  державної  адміністрації                                 Олена БІЛОГОЛОВА 

 



                                      Проєкт 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Десята сесія) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від ___________  2021 року 

селище Верховина 

 

Про результати роботи КП «Госпрозрахункове  

проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро 

за 6 місяців 2021 року та про фінансово-економічний  

стан і перспективи розвитку підприємства 
 

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

самоврядування в Україні», заслухавши інформацію тимчасово виконуючої 

обов’язки директора КП «Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-

планувальне бюро» про результати роботи підприємства за 2020 рік та про 

фінансово-економічний стан і перспективи розвитку підприємства, враховуючи 

рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного 

розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і 

дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього 

бізнесу, районна рада 

вирішила: 

 

1. Інформацію тимчасово виконуючої обов’язки директора КП 

«Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро» про 

результати роботи підприємства за 6 місяців 2021 року та про фінансово- 

економічний стан і перспективи розвитку підприємства взяти до відома 

(додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

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

екології, лісового, сільського і дорожнього господарства, комунальної власності, 

розвитку малого та середнього бізнесу (В.Бровчук). 

 

Голова районної ради        Юрій Філипчук 

 



Комунальне підприємство «Госпрозрахункове проектно-виробниче 

архітектурно-планувальне бюро» ВРР 

78700 смт.Верховнна, Івано-Франківської області, вул. І.Франка 
 

Інформуємо на лист № 02-16/258-/07/10 від 24 червня 2021 року 

відповідно до Статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення VIII сесії районної ради від 15.06.2021 року «Про план 

роботи районної ради восьмого демократичного скликання на період ІІ-ІУ 

квартали 2021 року» про розгляд на черговій сесії районної ради роботи КП 

«Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро». 

 

Провівши аналіз роботи установи за перше півріччя 2021 року можу сказати 

слідуюче: Середньооблікова штатна чисельність по установі за шість місяців 2021 

року становить 3,75 штатних одиниць. 

З 1 квітня 2021 року штатна чисельність становить 3,25 штатних одиниць 2,75 

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

В основному ми надаємо послуги населенню району. 

За шість місяців 2021 року надано послуг на суму 271105,90 гри. 

Виробіток на одну штатну одиницю -72293,84 гри. 
тоді як в 2020 році надходження коштів становило 200895,02 гри. 

Виробіток на одну штатну ОДИНИЦЮ - 47269,41 грн. 
Об»єм надання послуг в поточному році проти минулого року склав 70210,88 грн. 

а ріст виробітку на 1 штатну одиницю 25024,43 грн. 

 Витрати за піврічна 2021 року склали - 239586,56 грн. 

Нараховано заробітної плати 183 520,60 грн. 

Середньомісячна зарплата на 1-го працюючого склала - 8156,47 грн. 

(183520,60грн. : 6 : 3,75) 

Сплачено податків за півроку на суму 68467,78 грн. 76097,93 7630,15 в т.ч. ЄСВ -

 40374,53 грн. 

ПДФО- 33033,69 грн. 
Військовий збір -2689,71 грн. 

Господарські витрати - 12124,94 грн. 

Послуги банку - 3566,47 гри. 

На сьогоднішній день заборгованості з сплати податків, виплати заробітної плати 

працівникам немає. 

За перше півріччя 2021 року ми вийшли з прибутком 31519,34 грн. 

Буде сплачено податку - 9550,36 грн. в т.ч.: на прибуток - 5673,48 грн. 

на частину прибутку - 3876,88 грн. 

Плануємо в майбутньому не знижувати темпи розвитку нашої установи 

 

 

т.в.о.Директора       В.Грепіняк 

 


