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Проєкт 

 

 

   

                                                  У К Р А ЇН А 

                                ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

              Івано-Франківської області 

                                Восьме демократичне скликання 

                                                 (Четверта сесія) 

 

                                               Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від _____________ 2021 року 

селище Верховина 

     

Про підсумки виконання  

районного бюджету за  2020 рік 

 

 

Районний бюджет за 2020 рік   по доходах виконано на 98,3 відсотка  

(при уточненому   плані – 270017,6 тис.грн., фактично надійшло до районного 

бюджету – 265560,6 тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 98,5 

відсотка  (при  уточненому   плані – 254595,1 тис.грн., фактично надійшло – 

250690,1 тис.грн.) та спеціальний фонд – на 96,4 відсотка (при уточненому  

плані – 15422,5 тис.грн., фактично надійшло – 14870,5 тис.грн.). 

Власних надходжень до загального фонду районного бюджету в 

звітному періоді надійшло в сумі 38050,8 тис.гривень, що складає 96,6 
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відсотка  до затвердженого плану (затверджений план – 39377,2 тис.грн.) та 

91,2 відсотка до уточненого плану( уточнений план - 41731,0 тис.грн.). В 

порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 

2521,4 тис.гривень, або приріст складає 7,1 відсотка.  

Власні надходження бюджетних установ спеціального фонду 

районного бюджету забезпечено в сумі 2862,3 тис.гривень, що складає 119,3  

відсотка до затвердженого плану (затверджений план – 2100,0 тис.грн.).  

Базової дотації з державного бюджету до районного бюджету  за 

звітний період надійшло в сумі 26784,4  тис.гривень та дотації з місцевих 

бюджетів іншим місцевим бюджетам  - 23446,4 тис.гривень, що становить 

100 відсотків до планових показників.  

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам поступило 

145446,0 тис.гривень, або виконання уточненого плану забезпечено на 100 

відсотків субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам  - 

16962,5 тис.гривень, або на 98 відсотків забезпечено уточнений план.  

Районний бюджет  за звітний період по видатках  виконано  на  97,9 

відсотки (при уточненому  плані – 272456,6 тис.грн.,  використано –   

266016,0 тис.грн.), з яких загальний фонд бюджету – 97,9 відсотка  (при  

уточненому плані – 240442,7 тис.грн., фактично використано – 235357,9 

тис.грн.) та спеціальний фонд  - на 95,8 відсотки (при уточненому  плані –  

3213,9 тис.грн., фактично використано –  30658,1 тис. грн.). 

В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 84,4 

відсотки від обсягу бюджету, або 110654,2 тис.гривень, охорону здоров’я 3,7 

відсотки  (8786,7 тис.грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 2,9 

відсотків (6926,2 тис.грн.), культуру – 3,6 відсотка (8357,0 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 226787,8 тис.гривень, на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв – 9049,4 тис.гривень, на трансферти населенню – 1947,2 

тис.гривень, на медикаменти – 408,7 тис.гривень, на продукти харчування – 

942,5 тис.гривень. Питома вага захищених статтей видатків у загальній сумі 

склала 93,4 відсотків, заробітної плати – 89,0 відсотків. 

Виходячи з вищенаведеного, районна рада  

                                               

вирішила: 
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1. Інформацію     фінансового     управління     районної державної 
адміністрації  про підсумки виконання районного бюджету  за 2020 рік  взяти 
до уваги (додається) 

2. Затвердити: 
          - звіт про виконання районного бюджету за 2020 рік (додаток 1); 

          - перелік розпоряджень  голови районної державної адміністрації, 

згідно з якими виділено кошти з резервного  фонду районного бюджету за 

2020 рік. 

          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.  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 

01.01.2021 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. 
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  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. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію 

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

 

 

 

Голова районної ради            Юрій Філипчук 
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ДОВІДКА 

про виконання бюджету району  

та районного бюджету  

за  2020 рік 

 

Зведений бюджет  району за  2020 рік  по доходах  виконано  на 97,9 

відсотка   (при уточненому  плані – 310778,0 тис. грн., фактично надійшло до 

бюджету  району – 304109,6 тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 98 

відсотків (при уточненому  плані – 282113,9 тис. грн., фактично надійшло – 

276680,8тис. грн.) та спеціальний фонд - на 95,7 відсотка (при уточненому  

плані – 28664,1 тис. грн., фактично надійшло – 27428,8 тис. грн.). 

Виконання податкових та неподаткових доходів загального фонду 

бюджету району за 2020 рік  становить 60112,9 тис. грн., що складає 92,8 

відсотка до уточненого плану ( уточнений план – 65182,8 тис. грн..) 

В порівнянні з надходженнями за відповідний період минулого року , 

надходження збільшилися на 2408,4 тис. грн., або приріст складає 4,2 

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 60,4 відсотка сформовано   ресурсів загального фонду 

(власних надходжень). Обсяги цього податку проти відповідного показника 

минулого року зросли на  2496,6тис. грн. (з 33817,5 тис. грн. до 36314,1 тис. 

грн.).  Збільшилися і надходження проти 2019 року по єдиному податку на 

427,4 тис. грн., рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів на 

94,5 тис. грн. та по акцизному податку  на 121,9 тис. грн..              

Власні надходження бюджетних установ спеціального фонду бюджету 

району забезпечено в сумі 4533,8 тис. грн., що складає 122,3 відсотка до 

уточненого плану (уточнений план – 3706,3тис. грн.).  
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Районний бюджет за 2020 рік   по доходах виконано на 98,3 відсотка  

(при уточненому   плані – 270017,6 тис. грн., фактично надійшло до 

районного бюджету – 265560,6 тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 

98,5 відсотка  (при  уточненому   плані – 254595,1 тис. грн., фактично 

надійшло – 250690,1тис. грн.) та спеціальний фонд – на 96,4 відсотка (при 

уточненому  плані – 15422,5 тис. грн., фактично надійшло – 14870,5 тис. грн.). 

Власних надходжень до загального фонду районного бюджету в 

звітному періоді надійшло в сумі 38050,8 тис. грн., що складає 96,6 відсотка  

до затвердженого плану (затверджений план – 39377,2 тис. грн.) та 91,2 

відсотка до уточненого плану( уточнений план- 41731,0 тис.грн.). В порівнянні 

з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 2521,4 тис. 

грн., або приріст складає 7,1 відсотка.  

 

 

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ спеціального фонду 

районного бюджету забезпечено в сумі 2862,3 тис. грн., що складає 119,3  

відсотка до затвердженого плану (затверджений план – 2100,0тис. грн.).  

Базової дотації з державного бюджету до районного бюджету  за 

звітний період надійшло в сумі 26784,4  тис. грн. та дотації з місцевих 

бюджетів іншим місцевим бюджетам  - 23446,4 тис. грн., що становить 100 

відсотків до планових показників.  

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам поступило 

145446,0 тис. грн., або виконання уточненого плану забезпечено на 100 

відсотків субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам  - 

16962,5 тис. грн., або на 98 відсотків забезпечено уточнений план.  

 

 

Динаміка власних  фактичних надходжень дохідної частини 

загального фонду бюджету району за   2018 ,  2019 та 2020 роки     
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(тис. грн.)  

                        

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз виконання власних надходжень загального фонду за  2020 рік 

місцевими радами наведено в наведеній таблиці: ( відсоток) 
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За звітний період  видатки бюджету району склали   287599,5 тис. 

грн., з  них видатки загального фонду  - 254678,4 тис. грн., спеціального – 

32921,1 тис. грн. 

В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 76,7 

відсотків від обсягу бюджету, або 195349,4 тис. грн., охорону здоров’я – 3,5 

відсотків  ( 8792,7 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 

2,8 відсотків (7081,6 тис. грн.), культуру – 3,3 відсотка (8403,4 тис. грн.).          

По відношенню до видатків минулого  року вони зросли: по освіті на 

12,0 відсотків (20960,6 тис. грн.). 
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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 226787,8 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 

– 9049,4 тис. грн., на трансферти населенню – 1947,2 тис. грн., на 

медикаменти – 408,7 тис. грн., на продукти харчування – 942,5 тис. грн.. 

Питома вага захищених статтей видатків у загальній сумі склала 93,4 

відсотків, заробітної плати – 89,0 відсотків. 

Районний бюджет  за звітний період по видатках  виконано  на  97,9 

відсотки (при уточненому  плані – 272456,6 тис. грн.,  використано –   

266016,0 тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету – 97,9 відсотка  (при  

уточненому плані – 240442,7 тис. грн., фактично використано – 235357,9 тис. 

грн.) та спеціальний фонд  - на 95,8 відсотки (при уточненому  плані –  3213,9 

тис. грн., фактично використано –  30658,1 тис.  грн.). 

В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 84,4 

відсотки від обсягу бюджету, або 110654,2 тис. грн., охорону здоров’я 3,7 

відсотки  (8786,7 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 2,9 

відсотків (6926,2 тис. грн.), культуру – 3,6 відсотка (8357,0 тис. грн.).  

 

Динаміка видатків загального фонду бюджету Верховинського 

району на галузі соціально-культурної сфери 

за 2018, 2019 та 2020роки  

                                                                                                         тис. грн. 
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Структура видатків загального фонду бюджету  Верховинського району 

за 2020 рік 

                                                                                                             тис. грн. 
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           Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам 

бюджетної сфери  станом на 1 січня 2021 року склала 3547,9 тис. грн.. 

Зазначена заборгованість склалась по установах, що фінансуються за рахунок 

районного бюджету в сумі 3214,4 тис. грн., по селищному та сільських 

бюджетах -  333,5 тис. грн.. С С 

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 звітний період склала – 14223,2 тис. грн.  

Освітніми установами за звітний період план заходів виконано в сумі 10670,2 

тис. грн., медичними – 568,9 тис. грн., установами культури – 2057,2 тис. грн., 

установами соціального захисту та молодіжної політики у сумі відповідно 

796,7 тис. грн., фізичної культури – 130,2 тис. грн..  

За рахунок вільного коштів додатково спрямовано на оплату праці 

працівників бюджетних установ кошти в сумі  427,9 тис. грн., на оплату тепло-

енергоносіїв – 19,0 тис. грн., придбання продуктів харчування – 18,4 тис.грн.,  

додатково одержавних доходів додатково спрямовано на оплату праці 

працівників бюджетних установ кошти в сумі  597,8 тис. грн., на оплату тепло-

енергоносіїв – 108,1 тис. грн., 

 З резервного фонду районного бюджету виділено за звітний період 
коштів в сумі 548,0 тис. грн.. 

  

Начальник фінансового управління         Всеволод 

Ватаманюк 
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Додаток №1 

до рішення районної ради 

від   _________ 2021 року 

 

Звіт 

про виконання районного бюджету                                                                                                           

за  2020 рік                                                                                            

                                                                                                                                            (тис. грн.) 

 

 

Код  платежу 

                 

                    

               Найменування доходів 

Затверджено 

на  2020рік з 

урахуванням 

змін 

 Виконано за   

2020 рік  

  

Загальний фонд 

  

11010000 Податок  та збір на доходи  фізичних осіб 40001,0 

 

36314,0 

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  

1600,0 1621,2 

21010000 Частина чистого прибутку, що вилучається до 

бюджету 

10,0  5,1 

22010000 

 

Плата за надання адмінпослуг  0,2 

22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та 

іншого майна, що знаходиться у комунальній 

власності 

102,0 76,8 

24060300 Інші надходження   22,1 
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 Разом  власних доходів 41731,0 38050,8 

 

41020100 Базова дотація 26784,4 26784,4 

41030000 Субвенція з Держбюджету місцевим бюджетам 26784,4 26784,4 

41040000 

 

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 

23446,4 23446,4 

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим бюджетам 17187,4 16962,5 

 Разом доходів загального фонду 254595,1 250690,1 

 

 

 

  СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

    

  

25000000 Власні надходження  2100,0 2862,3 

41030000 Субвенції  з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 

13022,5 12008,3 

 

                            

 

Разом доходів спеціального фонду 

 

15422,5 

 

14870,5 

 

 

 

Код 

функціональ

ної 

класифікації 

видатків 

 

 

 

Найменування видатків 

 

 

 

Затверджено 

на  2020 рік з 

урахуванням 

змін 

 

 

 

Виконано за  

2020 рік  

 Загальний фонд   

0100 Державне управління 6449,1 6429,8 

1000 Освіта 199233,1 195349,4 
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2000 Охорона здоров'я 8866,9 8786,7 

3000 Соцзахист та соцзабезпечення 7296,0 6926,2 

4000 Культура і мистецтво 8861,3 8357,0 

5000 Фізкультура і спорт 1758,0 1712,9 

6000 Житлово-комунальне господарство 1100,0 1056,5 

7000 Економічна діяльність 30,0  

8000 Інша діяльність 2130,8 2098,9 

9000 Міжбюджетні трансферти 4717,5 4640,5 

 Всього видатків загального фонду 240442,7 235357,9 

                               Спеціальний фонд   

0100 Державне управління 27,8 27,5 

1000 Освіта 13642,0 13241,4 

2000 Охорона здоров'я 911,2 888,5 

3000 Соцзахист та соцзабезпечення 242,8 993,1 

4000 Культура і мистецтво 82,9 38,2 

6000 Житлово-комунальне господарство 25,0          39,6 

7000 Економічна діяльність 4459,9 4322,1 

8000 Інша діяльність 225,2 127,2 

9000 Міжбюджетні трансферти 12397,0 10980,5 

 Разом видатків спеціального фонду 32013,9       30658,1 

 Разом видатків загального і спеціального фондів 272456,6 266016,0 

 

 

 

Начальник фінансового управління         Всеволод 

Ватаманюк 
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                                                                                                                       Додаток № 2 

до рішення районної ради 

                              від___________2021 р.  

ПЕРЕЛІК 

розпоряджень голови райдержадміністрації, згідно з якими виділено 

кошти з резервного фонду районного бюджету за 2020 рік .                                                                                              

 

№ 

п/

п 

 

 

Назва установи, 

якій виділено 

кошти 

Дата і номер  

розпорядже

ння 

 

 

Сума (грн.) 

 

Назва заходів, на які 

направлено кошти 

Згідно 

розпоряд

ження 

Фактич 

но профі- 

нансовано 

1. Районна 

державна 

адміністрація 

(ДПРЧ-12 УДСНС 

України в Івано- 

Франківській 

області) 

11.02.2020р. 

№49/16-р 

10000 10000 Придбання паливно- 

мастильних матеріалів  для 

забезпечення  належної роботи  

аварійно- рятувальної служби  

під час ускладнення  погодніх 

умов  зимового періоду. 

2. Районна 

державна 

адміністрація 

(лікувальні 

заклади району 

,райматрезерв) 

16.03.2020р. 

№108/25-р 

22500 22500 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 
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амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини», 

10000 грн.- поповнення 

районного матеріального 

резерву дезінфікуючими 

засобами. 

3. Районна 

державна 

адміністрація 

(лікувальні 

заклади району ). 

18.03.2020р. 

№ 112/28-р 

25000 25000 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». 

 

4 

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» 
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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 

11 Районна 

державна 

адміністрація 

07.08.2020 р. 

№228/68-р 

20000 20000 10000грн.-Яблуницька амб.для 

придоб.дизинфекторів , 

10000 грн –Верховинському 

ККП на покриття витрат 

померлих на корона вірус 

 

12 

 

Відділ освіти 

райдержадміністр

ації 

27.07.2020 р. 

№240/78- р 

20000 20000 20000 грн.- придбання 

антисептиків закладам освіти 

району 

13 Районна 

державна 

адміністрація 

06.07.2020 

№192/56-р 

45000 45000 40000грн.-поповнення 

матеріального резерву, 

5000 грн.- ремонт техніки  
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підрозділів ДСНС України 

14 Районна 

державна 

адміністрація 

 

 

Відділ освіти 

райдержадміністр

ації 

09.10.2020р. 

№268/90-р 

 

 

09.10.2020р. 

№268/90-р 

 

15000 

 

 

 

 

20000 

15000 

 

 

 

 

20000 

15000грн.- придбання 

антисептиків. 

 

 

 

20000 грн.- придбання 

антисептиків 

15 Районна 

державна 

адміністрація 

 

09.11.2020 

р.№297 

9900 9900 9900грн.- укріплення підвісного 

моста та берега річки  (прис. 

Роп»яник Кривопільської 

сільради) 

16 Районна 

державна 

адміністрація 

 

27.11.2020р. 

№309/106-р 

17900 17900 7900грн.- придбання  

дозиметра- радіометра МКС-05 

«ТЕРРА», 

10000 грн.-придбання захисних 

медичних масок. 

17 Відділ освіти 

райдержадміністр

ації 

3011.2020 р. 

№310/107-р 

151000 151000 140000грн.- відновлення 

системи опалення в 

Яблуницькому НВК. 

11000грн.- Красницька ЗОШ 

18 Районна 

державна 

адміністрація 

 

10.12.2020 р. 

№326/113-р 

81749 81749 81749 грн. – оплата експертизи 

проекту будівництва 

звідновлення  об»єктів, 

пошкоджених стихією 

Всього спрямовано  548049 (П»ятсот сорок вісім тисяч сорок дев»ять   ) гривень. 

Начальник 

фінансового  управління                                               Всеволод Ватаманюк 
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Проєкт 

 

 

   

                                                  У К Р А ЇН А 

                                ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

              Івано-Франківської області 

                                Восьме демократичне скликання 

                                                 (Четверта 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», рішенням районної 

ради від 24.12.2020 року «Про районний бюджет на 2021 рік», 

рекомендаціями постійної комісії районної ради з питань податків, бюджету і 

фінансів  від 22.01.2021 року № 3,  районна рада  

 

       вирішила: 
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     1. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів, що склався  

станом на 01.01.2021 року по загальному фонду районного бюджету в сумі  

1464524 гривень головним розпорядникам коштів районного бюджету: 

            1.1. Районній раді у сумі 1144700 гривень, з них: 

   - за КПКВК 0110150 - 1044700, КЕКВ 2111, 2120 - 1041700 гривень, КЕКВ 

2240- 3000 гривень; 

  - за КПКВК 0110150 на реалізацію заходів Програми розвитку 

місцевого самоврядування у Верховинському районі на 2017-2021 роки – 

100000 гривень; 

 1.2. Районній державній адміністрації за КПКВК 0219800 – 168700 

гривень на реалізацію заходів наступних програм: 

 - Програма підвищення ефективності системи державного управління 

та надання адміністративних послуг у Верховинському районі на 2021 рік – 

100000 гривень; 

           -  Програма підвищення якості організації та управління виконання 

бюджету району, координації діяльності учасників бюджетного процесу з 

питань виконання бюджету на 2021 рік – 68700 гривень. 

  1.3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації за КПКВК 3719770 

– 151124 гривень для спрямування субвенції бюджету Верховинської 

селищної ради на виплату заборгованості по заробітній платі працівникам 

освіти. 

Укласти договори про передачу субвенції між  Верховинською 

районною та Верховинською селищною радами. 

    2. Спрямувати залишок коштів спеціального фонду районного 

бюджету, що склався станом на 01.01.2021 року по надходженнях від 

відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва в частині, що надходить до районного бюджету в сумі 51898 

гривень головному розпоряднику коштів – районній державній адміністрації 

за КПКВК 0118311 на реалізацію заходів «Програми використання коштів, що 

надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва на 2021 рік».  
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    3. Врахувати в  доходах загального фонду районного бюджету за 

кодом бюджетної класифікації 410539000 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету» субвенцію із бюджету Верховинської селищної ради у сумі 

2120400 гривень та спрямувати її головному розпоряднику коштів районного 

бюджету - районній державній адміністрації за КПКВК 0216017 на 

реалізацію заходів «Районної програми поводження з твердими побутовими 

відходами на 2021 рік».  

Укласти договори про передачу міжбюджетних трансфертів між  

Верховинською районною та Верховинською селищною радами. 

     4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію 

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

 

 

 

Голова районної ради            Юрій Філипчук 
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Проєкт 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                            

 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(_______  сесія)  

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  _____________ 2021 року 

селище Верховина 

 

 

 

Про затвердження районних програм 

 

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України та інших нормативних актів, 

районна рада 

 

 

вирішила: 
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1. Затвердити районні програми, які будуть фінансуватися у 2021 році, 

згідно додатку. 

 

2. Замовникам районних програм подавати проєкти програм на 2021 

рік для розгляду в постійних комісіях районної ради. 

 

3. Заходи з реалізації районних програм висвітлювати на офіційних 

сайтах головних розпорядників коштів, ЗМІ. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

 

 

 

Голова районної ради                                                                   Юрій Філипчук 
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Додаток 

до проєкту рішення 

районної ради 

від ___________ 2021 

року 

 

 

 

 

Перелік програм, які будуть фінансуватись у 2021 році 

 

№ Назва проєкту програми Керівник проєкту 

програми та розробник 

Примітка 

1. Районна програма підвищення 

ефективності системи державного 

управління та надання адміністративних 

послуг у Верховинському районі на 2021 

рік 

В.Бровчук, районна 

державна адміністрація 

(Г.Максим’юк) 

 

 

 

2. Програма підвищення якості організації та 

управління виконання бюджету району, 

координації діяльності учасників 

бюджетного процесу з питань виконання 

бюджету району на 2021рік 

В.Бровчук, фінансове 

управління РДА 

(В.Ватаманюк) 

 

3. Програма про забезпечення виконання 

судових рішень та виконавчих документів 

на 2020-2025 роки 

С.Уршеджук, відділ 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

(М.Цвілинюк) 

 

 

4.  Програма поводження з твердими 

побутовими відходами на 2021 рік 

С.Уршеджук, відділ 

житлово-комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури 

(М.Цвілинюк) 

 

 

5. Програма використання коштів, що 

надходять в порядку відшкодування втрат 

сільськогосподарського і 

С.Уршеджук, відділ 

інвестицій, природних 

ресурсів, екології та 
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лісогосподарського виробництва на 

території Верховинського району на 2021 

рік 

захисту довкілля РДА 

(В.Павлюк) 

6. Програма малого та середнього 

підприємництва у Верховинському районі 

на 2021 рік 

С.Уршеджук, відділ 

інвестицій, природних 

ресурсів, екології та 

захисту довкілля РДА 

(В.Павлюк) 

 

 

В.о. керівника апарату  

районної державної адміністрації                                         Галина Максим’юк 
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Проєкт 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Четверта сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

   

від   _______________   2021 року 

селище Верховина 

 

Про внесення змін до рішення 

районної ради від 03.07.2020 року 

«Про затвердження  списку присяжних 

Верховинського районного суду» 

 

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

Україні», статей 64, 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», у 

зв’язку із службовою необхідністю та враховуючи рекомендації постійної 

комісії районної ради з питань децентралізації влади, адміністративно-

територіальної реформи, органів місцевого самоврядування, мандатна, 

депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, 

законності та правопорядку (Н.Кіндратяк), районна рада 

вирішила: 
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1. Внести зміни в Додаток до рішення районної ради від 03.07.2020 

року «Про затвердження списку присяжних Верховинського районного суду»: 

1.1. Виключити зі Списку присяжних Верховинського районного суду 

Філипчука Юрія Юрійовича, 04.05.1979 р.н., проживає у селищі Верховина.  

1.2. Включити до Списку присяжних Верховинського районного суду 

Григорчук Віру Василівну, 03.04.1992 р.н., проживає у селищі Верховина, 

завідувач Центру дитячої та юнацької творчості. 

1.3. Включити до Списку присяжних Верховинського районного суду 

Федоровича Миколу Миколайовича, 30.05.1986 р.н., проживає у селі 

Буковець, головний економіст Верховинського районного лісгоспу. 

1.4. Включити до Списку присяжних Верховинського районного суду 

Волинюк Оксану Семенівну, 29.08.1963 р.н., проживає у селищі Верховина, 

директор Верховинського ліцею №1 Верховинської районної ради. 

2. Надіслати дане рішення територіальному управлінню 
Державної судової адміністрації України в Івано - Франківській області та 
Верховинському районному суду.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань децентралізації влади, адміністративно-
територіальної реформи, органів місцевого самоврядування, мандатна, 
депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, 
законності та правопорядку (Н.Кіндратяк). 

 

Голова районної ради                                                               Юрій Філипчук 
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Звіт  

голови райдержадміністрації про підсумки виконання програми 

соціально-економічного та культурного розвитку району та виконання 

повноважень, делегованих районною радою районній державній 

адміністрації за 2020 рік 

 

Відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та «Про місцеві  державні адміністрації» голова 

районної державної адміністрації щорічно звітує про підсумки роботи 

райдержадміністрації за рік в межах наділених їй повноважень.  

Враховуючи широкий спектр означених повноважень районною 

державною адміністрацією послідовно здійснювались заходи, спрямовані на 

організацію забезпечення дієвого і результативного функціонування 

структурних  підрозділів районної державної адміністрації, їх тісної 

співпраці (у межах компетенції) з районною радою, виконавчими комітетами 

сільських рад, територіальними органами міністерств і відомств України та 

іншими суб’єктами діяльності, які зареєстровані на території району і беруть 

безпосередню участь у процесах практичного втілення в життя вимог 

сьогодення.  

У межах визначених чинним законодавством повноважень районною 

державною адміністрацією в 2020 році реалізувалися заходи щодо 

забезпечення функціонування господарського комплексу, гуманітарних та 

соціальних галузей, удосконалення бюджетного процесу та розвитку інших 

сфер.  

Основні напрями роботи райдержадміністрації ґрунтуються на 

принципах втілення в життя реформ, їх практичної реалізації на місцях та 

виконання заходів Стратегії регіонального розвитку Івано-Франківської 

області на період до 2020 року, також у звітному періоді проводилася широка 

інформаційна кампанія щодо необхідності об’єднання громад та 

децентралізації державної влади. 

З огляду на поступове приведення законодавства України  до вимог 

Євросоюзу, які передбачають мінімізацію адміністративних методів 

управління, розглядаючи  суть організаційної діяльності як баланс між 

поставленими завданнями і можливостями, районна державна адміністрація 

удосконалювала формат взаємодії з суб’єктами господарювання, 

організаціями, установами,  орієнтуючи його на розвиток засад партнерства 

при вирішенні проблем соціально-економічного розвитку. 

 Відповідно до Регламенту районної державної адміністрації, стан 

реалізації основних  показників Програми економічного і соціального 

розвитку району на 2020 рік, функціонування інших сфер, що забезпечують 



32 

 

життєдіяльність району, систематично розглядався на засіданнях колегії 

райдержадміністрації.  

Крім цього, в рамках координації на районному рівні дій місцевих 

органів державної виконавчої влади, самоврядування, силових структур, 

задля розв’язання нагальних проблем та  вирішення актуальних питань,  

проводились робочі наради за участю керівників підприємств, організацій 

установ району, голів органів місцевого самоврядування, представників 

правоохоронних органів тощо.    

    Всі організаційно-масові заходи впродовж 2020 року проводилися 

зважаючи на період дії карантинних заходів та необхідності неухильно 

дотримуватися вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 

року №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 

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

  

Повноваження у галузі промисловості  

 

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). У зв’язку з 

особливостями району, велика  кількість суб’єктів господарювання  зайнята в 

деревообробній галузі та у сфері туризму. 

За даними головного управління статистики в Івано-Франківській 

області обсяг реалізації продукції промисловими підприємствами району за 

січень-вересень 2020 року склав 24142,6 тис.грн., що в розрахунку на 1 особу 

становить 804,753 грн.  

Продовжується робота, спрямована на поліпшення бізнес-клімату та 

спрощення регуляторного середовища - процедур та механізмів їх надання 

через відділ з питань надання адміністративних послуг. 

Відділ надає 118 різновидів адміністративних послуг, які включають у 

себе найбільш затребувані послуги у сфері земельних відносин, соціальної 

сфери, бізнесу та нерухомості. 

Упродовж 2020 року відділом з питань надання адміністративних 

послуг та державної реєстрації надано 1119 адміністративних послуг. 

 

Повноваження у галузі сільського господарства 

 

З метою  реалізації державної політики в галузі сільського 

господарства, здійснювалося надання різного виду консультативних послуг 

та практичної допомоги сільськогосподарським товаровиробникам району. 

До складу аграрного комплексу району входить 32 фермерських 

господарства, з них активно працюючих - 5, три сільськогосподарські 

обслуговуючі кооперативи, близько 11 тисяч  господарств населення.  
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Продовжується робота в рамках реалізації проекту ЄС «Підтримка 

виробників сиру Івано-Франківської області щодо реєстрації Географічних 

зазначень в Україні».  

 

 

Повноваження в галузі бюджету та фінансів 

 

Зведений бюджет  району за  2020 рік  по доходах  виконано  на 97,9 

відсотка   (при уточненому  плані – 310778,0 тис. грн., фактично надійшло до 

бюджету  району – 304109,6 тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету - на 

98 відсотків (при уточненому  плані – 282113,9 тис. грн., фактично надійшло 

– 276680,8тис. грн.) та спеціальний фонд - на 95,7 відсотка (при уточненому  

плані – 28664,1 тис. грн., фактично надійшло – 27428,8 тис. грн.). 

Виконання податкових та неподаткових доходів загального фонду 

бюджету району за 2020 рік  становить 60112,9 тис. грн., що складає 92,8 

відсотка до уточненого плану ( уточнений план – 65182,8 тис. грн.) 

В порівнянні з надходженнями за відповідний період минулого року, 

надходження збільшилися на 2408,4 тис. грн., або приріст складає 4,2 

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 60,4 відсотка сформовано   ресурсів загального фонду 

(власних надходжень). Обсяги цього податку проти відповідного показника 

минулого року зросли на  2496,6тис. грн. (з 33817,5 тис. грн. до 36314,1 тис. 

грн.).  Збільшилися і надходження проти 2019 року по єдиному податку на 

427,4 тис. грн., рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів на 

94,5 тис. грн. та по акцизному податку  на 121,9 тис. грн..              

Власні надходження бюджетних установ спеціального фонду бюджету 

району забезпечено в сумі 4533,8 тис. грн., що складає 122,3 відсотка до 

уточненого плану (уточнений план – 3706,3тис. грн.).  

Районний бюджет за 2020 рік   по доходах виконано на 98,3 відсотка  

(при уточненому   плані – 270017,6 тис. грн., фактично надійшло до 

районного бюджету – 265560,6 тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету - 

на 98,5 відсотка  (при  уточненому   плані – 254595,1 тис. грн., фактично 

надійшло – 250690,1тис. грн.) та спеціальний фонд – на 96,4 відсотка (при 

уточненому  плані – 15422,5 тис. грн., фактично надійшло – 14870,5 тис. 

грн.). 

Власних надходжень до загального фонду районного бюджету в 

звітному періоді надійшло в сумі 38050,8 тис. грн., що складає 96,6 відсотка  

до затвердженого плану (затверджений план – 39377,2 тис. грн.) та 91,2 

відсотка до уточненого плану (уточнений план - 41731,0 тис.грн.). В 

порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 

2521,4 тис. грн., або приріст складає 7,1 відсотка.  
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За звітний період  видатки бюджету району склали   287599,5 тис. грн., 

з  них видатки загального фонду  - 254678,4 тис. грн., спеціального – 32921,1 

тис. грн. 

В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 76,7 

відсотків від обсягу бюджету, або 195349,4 тис. грн., охорону здоров’я – 3,5 

відсотків  ( 8792,7 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 

2,8 відсотків (7081,6 тис. грн.), культуру – 3,3 відсотка (8403,4 тис. грн.).          

По відношенню до видатків минулого  року вони зросли: по освіті на 

12,0 відсотків (20960,6 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 226787,8 тис. грн., на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв – 9049,4 тис. грн., на трансферти населенню – 1947,2 тис. грн., 

на медикаменти – 408,7 тис. грн., на продукти харчування – 942,5 тис. грн.. 

Питома вага захищених статтей видатків у загальній сумі склала 93,4 

відсотків, заробітної плати – 89,0 відсотків. 

Районний бюджет  за звітний період по видатках  виконано  на  97,9 

відсотки (при уточненому  плані – 272456,6 тис. грн.,  використано –   

266016,0 тис. грн.), з яких загальний фонд бюджету – 97,9 відсотка  (при  

уточненому плані – 240442,7 тис. грн., фактично використано – 235357,9 тис. 

грн.) та  спеціальний фонд  - на 95,8 відсотки (при уточненому  плані –  

3213,9 тис. грн., фактично використано –  30658,1 тис.  грн.). 

В сумі асигнувань загального фонду видатки на освіту складають 84,4 

відсотки від обсягу бюджету, або 110654,2 тис. грн., охорону здоров’я 3,7 

відсотки  (8786,7 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 2,9 

відсотків (6926,2 тис. грн.), культуру – 3,6 відсотка (8357,0 тис. грн.). 

 Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної 

сфери  станом на 1 січня 2021 року склала 3547,9 тис. грн.. Зазначена 

заборгованість склалась в: 

- установах, що фінансуються за рахунок районного бюджету в сумі 

3214,4 тис. грн.,  

- по селищному та сільських бюджетах -  333,5 тис. грн..  

Здійснено 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  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., уточнено заходи на суму 20308,5 тис. грн..  

Фактична сума економії за звітний період склала – 14223,2 тис. грн.  

Освітніми установами за звітний період план заходів виконано в сумі 10670,2 

тис. грн., медичними – 568,9 тис. грн., установами культури – 2057,2 тис. 
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грн., установами соціального захисту та молодіжної політики у сумі 

відповідно 796,7 тис. грн., фізичної культури – 130,2 тис. грн..  

За рахунок вільного коштів додатково спрямовано на оплату праці 

працівників бюджетних установ кошти в сумі  427,9 тис. грн., на оплату 

тепло-енергоносіїв – 19,0 тис. грн., придбання продуктів харчування – 18,4 

тис.грн., державних доходів додатково спрямовано на оплату праці 

працівників бюджетних установ кошти в сумі  597,8 тис. грн., на оплату 

тепло-енергоносіїв – 108,1 тис. грн., 

        З резервного фонду районного бюджету виділено за звітний період 

коштів в сумі 548,0 тис. грн. 

 

Повноваження в галузі сприяння розвитку підприємництва  

 

Протягом  2020 року  було зареєстровано 20 юридичних  осіб та 142 

фізичні  особи -підприємці,  припинено діяльність  5 юридичних осіб та 97 

фізичних осіб-підприємців. Таким чином, станом на 10.01.2021 року за 

даними Верховинського відділення Коломийської ОДПІ ГУ ДФС загальна 

кількість суб’єктів підприємницької діяльності в районі налічує 1349 осіб, а 

саме: 396 – юридичних осіб та 953 – 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 305,250 тисяч 

гривень для надання безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній 

основі суб’єктам підприємницької діяльності, які працюють в пріоритетних 

для нашого району галузях діяльності. 

 

Повноваження в галузі містобудування, будівництва, побутового, 

торговельного обслуговування 

 

Із 43 населених пунктів Верховинського району 35  забезпечені 

генеральними планами розвитку території.  

В стадії коригування та розроблення генеральні плани селища 

Верховина, сіл Буковець, Верхній Ясенів, Рівня, Криворівня, Бережниця, 

Красноїлля, Довгополе, Полянки, Кохан, Стебні, Ільці, Великий Ходак. 

Розробляються генплани на такі населені пункти: села Великий Ходак, 

Вигода, Кохан, Черетів. 

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

та селище Сеньківське,  що загалом становить  10,2% від  загального стану 

забезпечення містобудівною документацією району.  
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          Оновлення потребує містобудівна документація для 26 населених 

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

забезпечення планувальною документацією району (генплан села Красник 

розроблено після прийняття Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності»).  

            За 2020 рік розроблено 75 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. В 2020 році на реалізацію заходів даної програми 

освоєно коштів  на суму 1230,700 тис. грн.  

         Виконкомам Верховинської селищної, Білоберізької та Зеленської 

сільських  рад рекомендовано здійснити заходи щодо прискорення 

розроблення (внесення змін) містобудівної документації та переведення 

наявних генеральних планів в цифрову форму згідно вимог чинного 

законодавства. На даний час оцифровані матеріали генерального плану лише 

села Красник. 

Прогнозовані обсяги фінансових ресурсів з районного бюджету на 2021 

рік для виконання заходів Програми містобудівного кадастру 

Верховинського району на 2017-2021 роки становлять – 215,000 тис. грн. 

З метою збереження та реставрації пам’яток архітектури місцевого 

значення, в тому числі програм паспортизації та реставрації в 2020 році 

продовжено виконання консерваційних робіт пам’ятки архітектури місцевого 

значення на території Зеленської сільської ради – обсерваторії на горі Піп-

Іван.  

          Відділом містобудування та архітектури райдержадміністрації у 2020 

році на звернення юридичних та фізичним осіб: підготовлено та надано15 

містобудівних умов і обмежень для проєктування об’єктів різного 

призначення; виготовлено та видано 68 будівельних паспортів на 

будівництво індивідуальних садибних житлових будинків та господарських 

будівель. 

       Підготовлено та видано 13 паспортів прив’язки тимчасових споруд для 

підприємницької діяльності. 

Упродовж 2020 року на будівництво, капітальні та поточні ремонти 
освоєно кошти з державного, обласного та місцевих бюджетів на загальну 

суму 49600,313 тис. грн., з них: 

1) з державного бюджету (фонду регіонального розвитку – 12370,088 

тис.грн.) на будівництво дитячого садка на 40 місць в с. Верхній Ясенів, 

освоєно кошти в сумі 9231,583 тис. грн.; 

2) з державного бюджету субвенція на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій передбачено кошти в 

сумі 2294,454 тис. грн. на будівництво дитячого садка на 40 місць в с.Верхній 

Ясенів, профінансовано, як співфінансування  1322,592 тис. грн. та проведено 
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нове будівництво майданчика зі штучним поліуретановим покриттям для 

Красноїльської ЗОШ І-ІІІ ступенів вартістю робіт 920,000 тис. грн.; 

 3) з Державної програми «Спроможна школа для кращих результатів» 

виділено кошти в сумі 10000,000 тис. грн. та передбачено  співфінансування з 

районного бюджету 527,000 тис.грн. (профінансовано) на проведення 

капітального ремонту Красноїльської ЗОШ І-ІІІ ст., де  внаслідок виникнення 

грибка уражено підлогу, стіни та фундамент приміщення. Підряднику 

профінансовано кошти в сумі 9468,105 тис. грн. за виконані роботи; 

4) з субвенції обласного бюджету з Програми розвитку місцевого 

самоврядування виділено та профінансовано кошти в сумі 900,000 тис. грн., а 

саме: на будівництво рекреаційно-оздоровчого об’єкту (купальні) в 

с.Красник    під назвою «Джерело Святого Пантелеймона» вартістю 

будівельних робіт 300,000 тис. грн. та прокладено туристичний маршрут 

«Стежками Олекси Довбуша» - 300,000 тис. грн.; прокладено Муніципальний 

туристичний маршрут з села Стебні до полонини Озерний – 300,000 тис. грн.; 

 5) з обласного бюджету виділено кошти в сумі 1860,369 тис. грн., а 

саме: на проведення капітального ремонту сільського клубу с. Стебні на суму 

34,977 тис. грн.; на реконструкцію частини приміщень центрального корпусу 

для відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги та ВАІТ КНП 

«Верховинська багатопрофільна лікарня» ВСР»  по вул. Невестюка, 2 в 

смт.Верховина, де вже освоєно кошти в сумі 598,845 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 Грамотне, Верхній Ясенів, Рівня та Красноїльській 

ЗОШ І ст., на суму 246,500 тис.грн.; на будівництво антивандального 

спортивного майданчика для села Рівня вартістю робіт 101,000 тис. грн. 

 З метою забезпечення питною водою учнів Черемошнянської ЗОШ І-ІІІ 

ст.. та Красноїльської ЗОШ І ст. влаштовано водопостачання із 

застосуванням заходів очистки на суму виконаних робіт 100,000 тис. грн. 

 Відремонтовано приміщення  Синицької ЗОШ  І ст. на суму 49,000 тис. 

грн. 

Встановлено та відремонтовано  вуличне освітлення в селах Яблуниця,  

Голови, Красноїлля та по вулиці Хоткевича в селищі Верховина на суму 

149,800 тис. грн., проведено капітальний ремонт тротуарної плитки по вул. 

Івана Франка в селищі Верховина на суму 199,308 тис. грн., капітально 

відремонтовано мостовий перехід по вул. Жаб’євський потік та на присілку 

Слупійка селища Верховина вартістю виконаних робіт 49,000 тис. грн. 

Придбано будівельні матеріали для церкви храму Успенія Пресвятої 

Богородиці ПЦУ с. Гринява та для церкви Святого Великомученика Юрія 

Переможця в с. Голови, прис. Шкірівський Грунь (ПЦУ), будівництво 

резиденції на території церкви пресвятої Тройці с. Ільці ПЦУ на суму 90,000 

тис. грн. 
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З метою розміщення місцевої пожежної охорони в селі Яблуниця 

виділено та профінансовано кошти в сумі 83,000 тис. грн. на проведення 

капітального ремонту приміщення. 

 Із районного бюджету кошти в сумі 1405,396  тис. грн. виділені:  

- на реконструкцію частини приміщень центрального корпусу під 

відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги та ВАІТ «КНП 

«Верховинська багатопрофільна лікарня» ВСР» по вул. Невестюка, 2 в смт. 

Верховина виконано будівельні роботи на суму 210,000 тис. грн.; 

- на будівництво дитячого садка на 40 місць в с. Верхній Ясенів (як 

співфінансування) - профінансовано 359,53 тис. грн.; 

- на проведення буріння водозабірної свердловини Красноїльської 

сільської ради – 254,405 тис. грн.; 

- на придбання покрівельних матеріалів та виконання робіт з 

перекриття даху місцевої пожежної частини (добудова пожежної)  в селі 

Яблуниця освоєно кошти в сумі 110,000 тис. грн.; 

- на відновлення джерела по туристичному маршруті «Стежками 

Олекси Довбуша» в селі Красноїлля, де освоєно кошти в сумі 50,000 тис. 

грн..; 

- на реконструкцію колишнього приміщення Верховинської ЗОШ І-ІІІ 

ст. під Міжнародний автентико-просвітницький центр «Гуцульщина»  в 

селищі Верховина – 27,460 тис. грн.; 

- на будівництво рекреаційно-оздоровчого об’єкту (купальні) в 

с.Красник    під назвою «Джерело Святого Пантелеймона» співфінансування 

– 60,000 тис. грн.; 

- на прокладення Муніципального туристичний маршрут з села Стебні 

до полонини Озерний, як  співфінансування – 45,000 тис. грн.; 

- на співфінансування міжнародного проєкту Безпеки людини по 

Програмі Кусаноне Посольства Японії в Україні «Покращення умов у ЗДО 

«Сонечко» в селищі Верховина  - 289,000 тис. грн. 

 З метою здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 

здоров’я у сільській місцевості в  районі реалізовано 2 проєкти, а саме: 

- «Амбулаторія монопрактики сімейної медицини, присілок Печіще в 

с.Верхній Ясенів Верховинського району -  нове будівництво» вартість 

проєкту складає 5678,772 тис. грн. Залучені кошти для реалізації проекту: 

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, 

спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості 

(будівництво амбулаторій) – 5441,780 тис.грн. та місцевий бюджет – 236,992 

тис.грн. Даний заклад введено в експлуатацію. 

- «Амбулаторія групової практики сімейної медицини, присілок Біла 

Річка, с.Голови Верховинського району – нове будівництво» – кошторисною 

вартістю 8113,978 тис.грн., освоєно кошти в сумі 6789,826 тис. грн. 

Будівництво даної установи завершується. 

Для проведення відновлювальних робіт на об’єктах комунальної 

власності (79 об’єктів невідкладних (першочергових) заходів: 8 об’єктів 



39 

 

соціальної сфери, 42 мостів та мостових переходів, 21 автомобільні переходи, 

2 зсуви та 6 берегоукріплень), пошкоджених стихією у червні 2020 року 

кошти виділялися з державного резервного фонду,  з яких профінансовано 

15605,821 тис. грн.  

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

02.07.2020 року № 811-р «Про виділення коштів з резервного фонду 

державного бюджету для проведення невідкладних заходів з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла в червні 2020 року» для Івано-

Франківської облдержадміністрації виділено з резервного фонду державного 

бюджету  кошти в сумі 480 млн. грн. для ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації природного характеру, яка виникла в червні 2020 року на території 

області для здійснення першочергових (невідкладних) заходів. 

За поданням, районної державної адміністрації, відповідних 

документів, що засвідчували нанесені збитки стихією, кошти були надані  на 

відновлення дорожньо-мостового господарства в районі. 

Зокрема, на 18 доріг (практично всі дороги) загального користування 

місцевого значення виділено понад 90 млн. грн. на їх відновлення та 

відновлення  автомобільних мостів. 

На відновлення доріг освоєно кошти в сумі 66037,638 тис .грн. та на  

два автомобільні мости - 2338,142 тис. грн. 

За виділені кошти капітально відремонтовано автомобільна дорога  

С090201 «Об’їзна» в селищі Верховина де освоєно кошти в межах 7 млн. грн. 

Відновлено автомобільний міст на автодорозі Ільці – Буркут в селі 

Красник вартістю виконаних робіт 650,000 тис. грн. 

За кошти  експлуатаційного утримання і поточного середнього  

ремонту, призначеного на утримання доріг в районі, в межах 15 млн. грн. 

буде проводитися утримання тобто дрібний та середній ремонт дорожніх 

покриттів.  

 Всі роботи виконуються за кошти виділені з державного  та місцевого 

бюджетів.  

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. 

Відзначаються позитивні зміни в структурі самої мережі в сторону 

збільшення кількості магазинів, що займаються реалізацією продовольчих та 

непродовольчих груп товарів. Так, у звітному періоді відкрито 6 підприємств 

торгівлі. 

Загалом, станом на 01.01.2020 року мережа об’єктів торгівлі налічує 

401 підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства. 4 

продовольчі бази та 4 оптові підприємства із реалізації будівельних товарів 
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та сантехніки. Слід зазначити, що всі віддалені населені пункти забезпечені 

стаціонарною торгівельною мережею.  

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

спеціалізацією – змішаної торгівлі, на якому постійно реалізуються 

соціально-значущі продукти харчування та непродовольчі товари.  

 

Повноваження в галузі використання та охорони земель, природних 

ресурсів і охорони довкілля 

 

В силу географічного розташування район володіє широким спектром 

унікальних природних систем, а саме гірськими масивами, лісом, мережею 

малих та середніх річок, іншими природними багатствами. До основних 

об’єктів природно-заповідного фонду району відноситься Верховинський 

національний природний парк з площею землі - 12,09 тис.га; Карпатський 

національний природний парк – 12,39 тис.га; гідрологічна пам’ятка «Висяче 

болото» - 0,5 га; гідрологічний заказник «Ріка Чорний Черемош» - 1,74 тис. 

га, пам’ятки природи - «Еталон букового насадження» - 2,4 га, «Еталон 

смерекового насадження» - 3,9 га, «Еталон смерекового насадження» - 2,6 га, 

«Еталон смерекового насадження» - 2,1 га,  «Модрина» - 0,5 га, «Редискул» - 

3,2 га, «Еталон смерекового насадження» - 3,2 га; геологічні пам’ятка 

«Писаний камінь» - 5,0 га. та «Скельний коридор Довбушанка» - 3,4 га, 

заповідні урочища: «Бережниця» - 0,8 га,  «Дрестунка» - 27,0 га,  

«Прелучний» - 3,7 га, «Чорний потік» - 1,6 га,  «Заріччя» - 2,4 га,  «Липовий 

гай-1» - 24,0 га,  «Липовий гай-2» - 38,0 га; Всього площа земель природно-

заповідного фонду в районі становить 26343,8 гектара або близько 21 

відсотка  від загальної площі району. 

З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони 

навколишнього природного середовища з обласного фонду охорони 

навколишнього середовища виділено 9888,346 тис. грн., з яких освоєно  - 

8886,447 тис. грн.. для проведення окремих природоохоронних  заходів на 9 

об’єктах району. Зокрема,  нове будівництво берегоукріплюючих споруд на 

річці Чорний Черемош в селах  Явірник  присілок Центр та біля моста ВПС 

«Шибене»,  на річці Білий Черемош в селах Голошино, Стебні, на 

будівництво споруд для складування побутових відходів на території 

Верховинської селищної ради, рекультивацію полігону ТПВ в с. Бережниця. 

Станом на 01.01.2021 року у всіх населених пунктах району (42 

населених пункти) проведена нормативна грошова оцінка. У трьох населених 

пунктах Кривопільської сільської ради, а саме: с.Кривопілля, с.Стаїще та 

с.Волова у 2020 році закінчився термін дії нормативно грошової оцінки і 

плануються роботи з оновлення нормативної грошової оцінки. 

Залишається необхідність оформлення юридичними особами     

правовстановлюючих документів на право користування землею, а саме: 

Верховинським, Гринявським держлісгоспами, відокремленим структурним 
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підрозділом «Верховинська служба експлуатації електричних мереж» філії 

АТ «Карпатська» та окремими підприємцями. 

У 2020 році надано 4617 адміністративних послуг у сфері земельних 

відносин, надіслано 1670 проєктів на екстериторіальний висновок 

погодження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, з 

яких надійшло 1566 позитивних висновків та 104 негативних; 

Надано 96 дозволів для ОЖБ - 76 ділянок загальною площею 8,9529 га, 

для дачного будівництва 3 ділянки площею 0,1608 га та для ОСГ-16 

земельних ділянок загальною площею -11,1780 га. 

Упродовж 2020 року продано 6 земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,3600 га, від 

продажу яких поступило 667,02 тисяч гривень до місцевого та державного 

бюджетів. 

Викуплено з аукціону на право оренди 1 земельну ділянку, площею 

0,0190 га, на суму 39590 грн. 

Включено до переліку для продажу права оренди 3 земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення, які знаходяться за межами населених 

пунктів. 

 

Повноваження у галузі освіти 

 

У 2020 році збережено діючу мережу закладів освіти, а саме: 

          - 33 денні загальноосвітні школи в т.ч. три ліцеї і три навчально-

виховні комплекси  із загальною кількістю  4391 учень (в т.ч. 202 учні у 

класах з вечірньою формою навчання), що в порівнянні з минулим 

навчальним роком більше на 85 учнів; 

           - 2 позашкільні заклади (дитячо-юнацька спортивна школа, 

Верховинський Центр дитячої та юнацької творчості), в яких займаються у 

вільний від уроків час 1361 дитина; 

           - 20 закладів дошкільної освіти (в т.ч. три навчально-виховні 

комплекси), в  яких виховуються та здобувають дошкільну освіту 823 

дитини.  

          Підготовка дітей п’ятирічного віку до школи у населених пунктах, де 

відсутні дитячі садочки, здійснювалася в 5 підготовчих групах (31 дитина) 

при школах. Для дітей, які  проживають на віддалених високогірних 

присілках функціонують інтернати при 8 школах, з них: з постійним 

перебуванням – 5 та  сезонним – 3, в яких проживає 467 учнів. 

           З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами 

на здобуття освіти за висновками районного інклюзивно-ресурсного центру  

в 14 школах для 35 учнів організовано інклюзивне навчання. 

У школах та садках району створені умови для надання послуг з 

харчування всіх дітей та 168 учнів  пільгової категорії забезпечені 

безоплатним харчуванням. Відповідно до цільової програми «Шкільний 
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автобус» організовано підвезення 1568 учнів та 165 педагогічних 

працівників. 

Впродовж першого кварталу 2020 року проведено ІІ-ий етап 

(районний) Всеукраїнських учнівських олімпіад, переможці яких взяли 

участь в ІІІ (обласному) етапі вищезгаданих олімпіад з 17- ти основних 

предметних дисциплін.  В січні 2020 року на належному рівні проведено 

учнівську розколяду, переможці якої гідно представляли район в обласному 

етапі даного конкурсу. Також, проведено районні змагання серед школярів 

різних вікових груп з баскетболу, волейболу, настільного тенісу, міні-

футболу, боротьби, рукопашгопаку, гірськолижного спорту та стрибків на 

лижах з трампліну. На початку березня 2020 року школярі району стали 

активними учасниками, призерами та переможцями мистецького конкурсу 

«Учнівський мольберт», що пройшов у м. Коломия та проведено районний 

конкурс фольклорно-етнографічних колективів серед учнівської молоді. В 

період квітня-червня 2020 року з метою запобігання поширенню інфекційної 

хвороби та виконання карантинних заходів тимчасово не проводились заходи 

виховного і спортивного характеру та ряд освітніх заходів проведено в 

режимі онлайн. 

           Районним методичним центром відділу освіти впродовж  серпня  

проведено методичні майстерні в режимі онлайн, під час яких надано 

рекомендації стосовно проведення навчальних занять, в тому числі за 

допомогою форм і технологій дистанційного навчання.  

З метою створення належного освітнього середовища приміщення 

перших класів забезпечені шкільними учнівськими меблями, наочно-

методичними посібниками, дидактичними засобами навчання на суму 420 

тис.грн. Департаментом освіти, науки та молодіжної політики ОДА 

встановлено для першокласників району ігрові набори Six Bricks та LEGO 

Play Box, 13 комп’ютерів та 8 інтерактивних комплексів. Для роботи в 

умовах Нової української школи впродовж року 130 учителів базової та 98 

учителів старшої школи пройшли дистанційні курси підвищення 

кваліфікації.  

Для покращення стану пожежної  безпеки у закладах освіти району 

виконано такі роботи: придбано 44 нових вогнегасники на суму 22,0 тис. грн. 

та 9 комплектів протипожежного інвентарю на суму 8,6 тис. грн.; проведено 

технічне обслуговування та перезарядку 76 наявних вогнегасників на суму 

8,7 тис. грн.; здійснено лабораторні роботи по замірах опору ізоляції 

електромережі та контурів заземлення в закладах освіти на суму 30,8 тис. 

грн.; обладнано системою автоматичної пожежної сигналізації приміщення 

Головівського закладу дошкільної освіти «Ластівка» на суму 47,5 тис. грн.; 

виконано роботи по вогнезахисту дерев’яних конструкцій елементів горищ 

будівель Головівського ЗДО та Криворівнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 

загальну суму 56,3 тис. гривень. 

У лютому 2020року виконано роботи з поточного ремонту коридорів та 

харчового блоку закладу дошкільної освіти «Червона шапочка» в селі 
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Криворівня на суму 138 тис.грн. та у червні завершено роботи у Головівській 

ЗОШ І-ІІ ступенів по переведенню з пічного на водяне опалення вартістю 

198,6 тис.грн. 

Проведено заміну електропроводки вартістю 32 тис.грн. у Зеленському 

НВК та переведено з пічного на водяне опалення корпусу №2 і виконано 

будівельні роботи по влаштуванню котельного приміщення у 

Черемошнянській ЗОШ  І-ІІІ ступенів. Придбано та встановлено 

твердопаливний котел потужністю 150 кВт для Верховинського НВК.  

Завершено будівництво дитячого садка у селі Верхній Ясенів та 

виконані роботи з капітального ремонту головного корпусу Красноїльської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів загальною вартістю 10.5 млн. гривень. 

 

Повноваження у галузі охорони здоров’я 

 

Станом на 31.12.2020 року при КНП «Верховинська багатопрофільна 

лікарня» Верховинської селищної ради» ліжковий фонд 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. 

КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» ВСР» обслуговується 

30652 особи, з них: дорослого населення 23711 особа та 6941 дитина віком до 

18 років. 

План виконання ліжко днів за 12 місяців 2020 року виконано на 58,5 % 

проти 88,0% в минулому році.  

Упродовж 2020 року в стаціонарі проліковано 2605 осіб проти 4144 осіб 

в 2019 році.  

У 2020 році народилося 347 немовлят (358 у 2019 році). Показник 

народжуваності становить  11,3 (на 1 тис. нас.) 11,7 у 2019 році. Померло 

впродовж 2020 року 380 осіб (387 за 2019 рік). Смертність населення 

становить 12,4 (на 1 тис. нас.), а  12,6 в 2019 році. За  12 місяців 2020 року 

померло 2 дитини  до 1 року в 2019 році 1 дитина.  

Крім основної діяльності,  робота медичних закладів також була 

направлена на протидію поширенню на території району гострої 

респіраторної інфекції COVID-19. Проводилась робота із залучення 

додаткового фінансового ресурсу для виконання протиепідемічних заходів. 

Таким чином, з місцевого бюджету виділено 100 тис. грн. на придбання 

медикаментів, із резервного фонду  для районної лікарні виділено 67 тис. грн.  

для придбання тестів та медикаментів  та 25 тис. грн. для придбання засобів 

індивідуального захисту. Станом на сьогоднішній день у районі 

зареєстровано 479 випадків захворювань на коронавірусну інфекцію COVID-

19.  

Значна частина коштів виділена також на проведення ремонтних робіт 

та на зміцнення матеріально-технічної бази медичних установ. Зокрема, 88 

тис. грн. виділено для придбання медобладнання, 35 тис. грн.  - для закупівлі 
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прально-сушильної машини, 27 тис. грн. для придбання дезінфікуючої рамки 

та холодового туману, та 200 тис. грн. – для реконструкції відділення 

екстреної (невідкладної) медичної допомоги.  

     Комунальне некомерційне підприємство «Верховинський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Верховинської селищної ради 
обслуговує  22049 осіб. Станом на 1січня 2021 року 13435 осіб вже обрали 

свого лікаря та підписали з ним декларацію. 

КНП «Верховинський центр ПМСД» ВСР в своїй структурі налічує: 4 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Верховина, 

с.Зелене, с. Красноїлля, с. Верхній Ясенів та 16 пунктів охорони здоров’я.

 22 травня 2020 року відбулося відкриття новозбудованої амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини с. Верхній Ясенів. Амбулаторія 

обслуговує жителів сіл Рівня і Верхній Ясенів, загалом – це 1846 мешканців.   

Згідно штатного розпису  в КНП «Верховинський ЦПМСД» ВСР 

зареєстровано 103,0 посад, з них працюють 83 особи, а саме: 15 лікарів, 47 

осіб середнього медичного персоналу, 6 осіб молодшого персоналу та іншого 

персоналу – 15 осіб. 

Всього за 2020 рік поступило та використано бюджетних коштів від 

НСЗУ 8372,43 грн.  

Витрати на оплату праці у 2020 році становлять7424,8 тис. грн. На 

комунальні послуги та енергоносії з місцевого бюджету використано 75,0 

тис. грн. 

За кошти спеціального фонду придбано 1 автомобіль Renault DUSTER 

на суму – 499,00 тис. грн.  

За  2020 рік надходження по спеціальному фонду становили 500,00 тис. 

грн., з них використано 499,00 тис. грн.;  по загальному  фонду - 4,00 тис. 

грн., які використано на покращення матеріально технічної бази ПОЗ с. Ільці. 

З резервного фонду місцевого бюджету у 2020 році виділено 33,5 тис. 

грн. з яких використано 28,5 тис.грн.: на засоби індивідуального захисту – 

20,00 тис. грн., швидкі тести COVID-19 – 7,50 тис.грн., облаштування 

кабінету для хворих з підвищеною температурою тіла – 6,00 тис. грн. 

Комунальне некомерційне підприємство «Яблуницька амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини» Білоберізької сільської ради 

(КНП «Яблуницька АЗПСМ»БСР) складається з таких структурних 

підрозділів: 4 амбулаторії загальної практики сімейної медицини в 

с.Яблуниця та 10 пунктів охорони здоров’я, де обслуговується  6118 осіб.  

Згідно штатного розпису  в КНП «Яблуницька АЗПСМ» БСР 

зареєстровано 33 посади, з них працює 26 осіб, а саме: 4 лікарі, 16 осіб 

середнього медичного персоналу, 1 особа молодшого персоналу, іншого 

персоналу – 5 осіб. 

          Станом на 01 січня  2021року 3996 особи вже обрали свого лікаря та 

підписали з ним декларацію. 

За  2020 рік  поступило з НСЗУ та використано 3064,8 тис. грн. 

бюджетних коштів.  
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На матеріальні затрати у 2020 році використано 131 тис. грн., на оплату 

праці – 2933,8 тис. грн. 

З 2020 рік  надходження по загальному  фонду становлять та 

використано 200,59 тис. грн. на виплату заробітної плати працівникам 

стаціонарного терапевтичного відділення. 

З резервного фонду місцевого бюджету у 2020 році виділено 17,5 тис. 

грн. для придбання засобів індивідуального захисту. 

 

Повноваження у галузі культури та спорту 

 

Відділом культури і мистецтв райдержадміністрації впродовж 2020 року 

проведено відповідні культурно-мистецькі, спортивні та молодіжні заходи. 

Пріоритетними напрямками роботи галузі культури є розвиток 

самобутньої народної творчості та різноманітних видів спорту на теренах 

Верховинського району. 

З метою дотримання карантинних обмежень, протиепідемічних норм та 

правил безпеки, недопущення масових скупчень людей, у зв’язку із простоєм 

установ культури району з березня по грудень 2020 року працівникам галузі 

культури виплачувалися кошти в розмірі 2/3 від  заробітної плати. 

Варто зазначити, що починаючи з кінця березня до грудня місяця 2020 

року проведено та адаптовано значну кількість культурно-мистецьких 

заходів в онлайн-режимі, розміщено фільми (створені відділом культури, 

молоді та спорту РДА) в Інтернет просторі та ін.  

Зокрема, враховуючи карантинні обмеження, 8 та 9 травня  2020 року 

відзначено День пам’яті та примирення та 75-ої річниці перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні в онлайн форматі; організовано  відео-

зйомки  та трансляцію фільму «Пам’ять серця. Пам’ять сивини. Пам’ять 

перемоги», присвяченого пам’яті Дмитра Сливчука – голови Верховинської  

районної станиці Братства УПА, борця за незалежність України (1998 - 2020) 

та усіх захисників за волю і соборність   України. 

До Дня Конституції України та до Дня молоді, 27 та 28 червня 2020 року 

організовано відео-запис концерту молодих талантів Верховинщини 

«Молодь України -  фундамент української державності»; до Дня 

Державного Прапора України та до  Дня   Незалежності України 23 та 24 

серпня 2020 року на Співочому полі селища Верховина організовано 

урочистості та тематичний захід; 29 серпня 2020 року на стадіоні «Черемош 

організовано та проведено районні змагання з футболу серед дорослих 

команд;13 вересня 2020 року проведено на стадіоні «Черемош»  спортивне 

свято, присвячене Дню фізичної культури і спорту; 14 жовтня проведено 

День Захисника України, українського козацтва та 78-ї річниці УПА; 20 

листопада біля Стели Героїв Небесної Сотні в селищі Верховина  

напередодні Дня Гідності та Свободи  вшановано подвиг учасників 

революції; 27 листопада біля пам’ятного знака закатованим за волю України 

по вул. Стуса  вшановано пам’ять жертв голодоморів в Україні. 
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В грудні 2020 року взято участь команди району в чемпіонаті області з 

вільної  боротьби, організовано  благодійну акцію до Дня Святого Миколая 

та  проведено театралізоване дійство, відкрито  головну ялинку району. 

Станом на 31 грудня 2020 року на проведення культурно-мистецьких, 

спортивних та молодіжних заходів витрачено коштів на суму 71 501.50 грн. 

Повноваження з питань захисту прав дітей 

Службою у справах дітей райдержадміністрації у 2020 році 

проводилась відповідна робота щодо реалізації державної політики з питань 

соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню 

правопорушень неповнолітніми. 

Забезпечено раннє виявлення дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах та внесення інформації про них в Єдину інформаційно-

аналітичну систему «Діти» (ЄІАС).  

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

перебуває 38 дітей (18 дітей-сиріт та 20 дітей, позбавлених батьківського 

піклування), з них: 31 дитина перебуває під опікою/піклування, 6 дітей 

виховуються в прийомних сім’ях, 1 дитина 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 

райдержадміністрації перебуває 22 дітей як такі, що перебувають у складних 

життєвих обставинах. 

На виконання Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, 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 та 1 дитині-сироті і  у 2020 

році придбано 4 житлові будинки для дітей даної категорії. 

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 2020 рік, впродовж 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 
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дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей із сімей, які 

перебувають в складних життєвих обставинах. 

Всього обстежено 455 сімей, попереджено батьків за неналежне 

виконання обов’язків – 15 (ст. 184 КУпАП), з них – 15 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 38 судових 

засіданнях. 

З метою запобігання правопорушень серед неповнолітніх проведено 45 

профілактичних лекцій в загальноосвітніх закладах району, забезпечено 

виконання профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Канікули»,  «Урок». 

 

Повноваження в галузі соціального забезпечення  

та соціального захисту 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 01.01.2021 року в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі осіб, які мають право на пільги, зареєстровано 4787 пільговиків, з 

яких 462 ветерани війни, 323 ветерани праці, 14 ветеранів військової служби 

та органів внутрішніх справ, 69 осіб, які постраждали внаслідок аварії на 

ЧАЕС, 1088 дітей війни, 110 пенсіонерів з числа педагогічних і медичних 

працівників, 1709 багатодітних сімей та дітей з багатодітної сім’ї та 1012 - 

інші категорії пільговиків. 

За 12 місяців 2020 року нараховано та профінансовано пільг громадянам 

на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого 

газу у грошовій формі на загальну суму 1510,8 тис. грн. 

Упродовж звітного періоду забезпечено санаторно-курортними 

путівками 12 громадян, з них: 2 ветеранів війни на території інших держав, 1 

члена сім’ї загиблого військовослужбовця, 1 учасника бойових дій 

АТО/ООС, 5 осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання та 3 

активістів 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 92,21 тис. грн.   
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За звітний період демобілізованим військовослужбовцям строкової 

служби виплачені одноразові матеріальні допомоги на загальну суму 76,99 

тис. грн. 

На виконання розпорядження обласної державної адміністрації від 

21.07.2017 року №408 «Про передачу бюджетних призначень» за 2020 рік 

управлінням профінансовано щомісячні додаткові виплати бійцям-

добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та 

державного суверенітету на Сході України, на загальну суму 30 тис. грн. 

Відповідно до двох – тристоронніх угод підприємствам-виробникам на 

виготовлення технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю 

перераховано 812,9 тис. грн. 

На виконання Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019р. 

№309 управлінням до реабілітаційних установ направлено 4 дітей з 

інвалідністю на загальну суму 77,6 тис.грн. 

На реалізацію заходів Районної програми соціального захисту населення 

Верховинського району на 2020 рік (одноразові грошові допомоги 

громадянам, грошові допомоги на ліквідацію пожеж, інших стихійних явищ 

тощо) профінансовано 376 тис.грн. 

Станом на 1 січня 2021 року у Верховинському районі 6991 сім’єю 

отримано різні види державних соціальних допомог, які нараховано і 

профінансовано на загальну суму 134157,1 тис. грн. з них: 

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

537 особам на загальну суму 10890,1 тис. грн.; 

 - допомога на дітей одиноким матерям в кількості 784 особам на 

загальну суму 8731,9 тис.грн.; 

- допомога при народженні дитини та усиновленні в кількості 1497 

особам на загальну суму 19246,3 тис. грн.; 

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

кількості 28 особам на загальну суму 1934,8 тис. грн.; 

 - допомога у зв'язку з вагітністю та пологами в кількості 261 особам на 

загальну суму 524,4 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 8 особам на 

загальну суму 2270,4 тис. грн.;  

- допомога на дітей, яким не встановлено інвалідності в кількості 2 

особам на загальну суму 27,2 тис. грн.;  

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

суму 27,3 тис. грн.; 
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 - державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю в кількості 471 особі на загальну суму 13425,5 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 133 особам на загальну суму 3986,4 тис. грн.; 

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

інвалідністю в кількості 238 особам на загальну суму 5079,8 тис. грн.; 

 - допомога малозабезпеченим сім'ям в кількості 1167 особам на 

загальну суму 65522,9 тис. грн.; 

 - тимчасова допомога непрацюючій особі, яка досягла загального 

пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату в кількості 111 

особам на загальну суму 1808,1 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 565 особам на загальну суму 269,7 тис. грн. 

- одноразова допомога  у зв’язку з негативними наслідками COVID-19- в 

кількості 759 особам на загальну суму 759,0 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 176,3 тис.грн.; 

- допомогу на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену 

систему оподаткування, та належать до першої і другої групи єдиного 

податку отримали 53 особа на 77 дітей  в сумі 863,1 тис. грн.; 

- компенсаційну виплату «муніципальна няня» особам, які здійснюють 

догляд за дитиною до 3-річного віку отримують 8 особи на суму 38,8 тис. 

грн.; 

За 2020 рік 1424 сім’ям призначено субсидії для відшкодування витрат 

на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 5041,6 тис. 

грн.  

            Відділеннями територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціального послуг) упродовж 2020 року обслужені 798 осіб: 

відділенням соціальної допомоги вдома – 221 особа; відділенням 

стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання громадян 

с. Красноїлля – 32 особи; відділенням організації надання адресної, 

натуральної та грошової допомоги - 545 осіб. 

Мультидисциплінарною командою з надання соціальних послуг 

обслужені 22 особи  похилого віку на віддалених присілках району;  

       Через пункт прокату забезпечено ортопедичними засобами (милиці, 

палиці) 16 осіб, з них 1особа забезпечена інвалідним візком. 
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Територіальним центром  налагоджено  співпрацю з центром 

протезування та реабілітації інвалідів «Разан» та благодійним фондом 

«Щастя дітям». 

     За рахунок коштів місцевого бюджету через територіальний центр у 

2020 році виплачено: допомогу на поховання непрацюючим громадянам  38 - 

особам на суму 125400 грн.; додаткові виплати воїнам ОУН-УПА 11 особам 

на суму 61000 грн.; пільги на дрова воїнам ОУН-УПА 2 особам на суму 1700 

грн.; виплачено пільги 40 особам з інвалідністю по зору на суму 44500 грн.;          

кошти на фінансову підтримку Косівському УТОСу на суму 4400грн.; 

гуманітарну допомогу (у вигляді продуктів харчування) видано 350 

малозабезпеченим особам на суму 58300 грн.). 

У відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 

проживання в  селі Красноїлля у 2020 році проведено ремонтні роботи 

житлових кімнат, облаштовано 2 санвузли; придбано 2 нових телевізори.  

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 програмою 1501040 «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 – 11988 грн.; 

- за напрямком психологічної реабілітації – 23058 грн.; 

- за напрямком соціальної та професійної адаптації – 13745 грн. 

За 2020 рік 2 учасника бойових дій АТО/ООС пройшли психологічну 

реабілітацію на загальну суму 23058 грн. 

Відповідно до тристороннього договору оздоровлено санаторно-

курортним лікуванням 1 учасника АТО/ООС в санаторії «Черемош» ДП 

«Моршинкурорт» ПАТ «Укрпрофоздоровниця» (м.Моршин, Львівська обл.) 

на загальну суму – 11988грн.  

У 2020 році укладено договір з Верховинським ТСО України на загальну 

суму 13745 грн. та направлено 3 учасників АТО/ООС на навчання водіння 

транспортними засобами. Всі бюджетні кошти, передбачені по даному 

напрямку у 2020 році, використані в повному обсязі. 

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 
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незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та інших 

громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції в районах її  проведення» (зі змінами)   із загальним фінансуванням 

272100 грн. Протягом 2020 року на реалізацію заходів даної програми 

виплачено одноразові грошові допомоги на загальну суму 272100грн. 

На особливому контролі керівництва райдержадміністрації перебуває 

забезпечення учасників антитерористичної операції, членів сімей загиблих 

учасників АТО земельними ділянками. 

Станом на 01.01.2021 рік на території Верховинського району 

учасниками АТО було подано 180 заяв на отримання земельних ділянок, з 

них: 96 особам надано дозволи на розроблення проєктів землеустрою на 

загальну площу 20,3919 га, 4 –  відмовлено, а 71 заява знаходяться на 

опрацюванні. 

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» на 2020 рік  із загальним фінансуванням 

350 тис. грн.   

 

Повноваження в галузі зайнятості населення, праці та заробітної плати 

 

Упродовж  2020 року скористались послугами служби зайнятості  7374 

незайняті особи. Рівень безробіття в районі станом на 1 січня 2020 року склав  

2,77 відс. до працездатного населення, що на 0,11 відс. більше в порівнянні з 

2019 роком.  

Станом на 01 січня 2020 року в районному центрі зайнятості 

перебувало на обліку  499 безробітних громадян, що більше в порівнянні з 

відповідним періодом минулого 2019 року на 18 осіб.  

За звітний період працевлаштовані 982 особи, 19 безробітних осіб 

працевлаштовані на новостворені робочі місця з компенсацією роботодавцю 

витрат в розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове 

соціальне страхування на випадок безробіття; працевлаштовані до набуття 

статусу безробітного 298 осіб. 

У 2020 році надано безкоштовні профорієнтаційні 5573 послуги 2142 

особам, забезпечено проведення профорієнтаційній заходів у школах району. 

До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру 2020 

році залучено 593 осіб. 

Професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 

проходили 378 осіб з числа зареєстрованих безробітних громадян.  
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У звітному періоді було зареєстровано – 968 вакансій, з них 

укомплектовано за направленням служби зайнятості – 936 вакансій.  

Під час карантину впродовж березня-грудня 2020 року роботодавці, які 

зупиняли (скорочували) діяльність, скористалися можливістю отримувати 

допомогу з часткового безробіття для працівників та за себе. Такою 

послугою скористалося 27 роботодавців, для виплати 92 працівникам 

допомоги  через часткове безробіття на період карантину та 164 застраховані 

фізичні особи-підприємці. 

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.  

За даними моніторингу з оплати праці, страхових внесків до Пенсійного 

фонду України та обов’язкових платежів до державного та місцевого  

бюджетів, за даними якого станом на 01 січня 2021 року заборгованість із 

виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств 

району відсутня. 

В районі ведеться робота щодо забезпечення рішень Уряду, 

спрямованих на здійснення додаткової оплати праці медичних працівників, 

задіяних у лікуванні хворих на CОVID-19 зокрема,  доплати до заробітної 

плати працівникам соціальної сфери, які безпосередньо надають соціальні 

послуги за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг 

(вдома) та медичним працівникам безпосередньо зайнятим у ліквідації 

епідемії, здійсненні заходів з запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19 та лікуванням пацієнтів із випадками гострої 

респіраторної хвороби COVID-19.  

Впродовж 2020 року організовано та проведено 2 засідання 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; 2 засідання з питань легалізації заробітної  плати та 

зайнятості населення; 1 засідання районного дорадчого органу з питань 

альтернативної (невійськової) служби. 
 

Повноваження з питань цивільного захисту населення і територій  

від надзвичайних ситуацій 

 

До повноважень районної державної адміністрації відноситься  

забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного  захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуація 

та реагування на них, ліквідації їх наслідків, сталого функціонування  
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районної  ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту в районі.   

Відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту районної 

ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту впродовж 2020 року  проведено ряд організаційних та практичних 

заходів, відпрацьовано і щоквартально корегувався план дій органів 

управління і сил цивільного захисту при ускладненні погодних умов 

(червнева стихія) та при виникненні епідемії (СОVID-19). 

Розроблено новий районний план евакуації населення і матеріальних 

цінностей; укладено угоди з автоперевізниками на транспортне забезпечення 

евакозаходів; розроблено і затверджено Комплексну цільову соціальну 

програму розвитку цивільного захисту Верховинського району на 2021-2025 

роки; Уточнено Паспорт ризику виникнення НС. 

Упродовж 2020 року проведено 40 засідань районної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (далі ТЕБ і НС), на 

яких розглянуто 69 питань і прийняті відповідні рішення.  

Внаслідок стихії, що мала місце на території району 12-24 червня 2020 

року було зруйновано та пошкоджено: 

- 5 об’єктів закладів освіти; 

- 1 об’єкт охорони здоров’я; 

- 55 автомобільних мостів; 

- 34 підвісні пішохідні мости; 

- 143 автомобільні дороги комунального значення; 

- 29 водогосподарських об’єктів (берегоукріплення); 

- 9 зсувів на комунальні автомобільні дороги. 

Відповідно до складеного Переліку невідкладних першочергових 

заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася на території 

району 12- 24 червня 2020 року для відновлення пошкоджених стихією 

комунальних об’єктів району необхідно 77 142,960 тис. грн. 

Так, за час проведення першочергових (невідкладних) робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації гідрологічного характеру з резервного фонду 

районного бюджету виділено 250,0 тис. грн. та 208,0 тис. грн. медичним 

установам для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 

СОVID-19. Крім того, з резервного фонду районного бюджету виділено 156,0 

тис.грн. на відновлення системи опалення в Яблуницькому НВК І ст. і 

Красницькій ЗОШ І-ІІст. Оплачено експертизу проектів з відновлення 

об’єктів, пошкоджених стихією в червні 2020 року в сумі 81,749 тис. грн. 

В 2020 році створено матеріальний резерв на виконання невідкладних 

(першочергових) заходів щодо запобігання поширення інфекційної хвороби 

та для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася 

на території району 12-24 червня. Відповідно виділено 665 літрів та 1 670 

літрів палива. 
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Також, у 2020 році отримано майно на ліквідацію наслідків 

надзвичайної ситуації, яка сталася у червні 2020 року, та закладено до 

районного матеріального резерву, а саме: 

- 930 л дизельного пального; 

- 2 (дві) мотопомпи з комплектуючими; 

- 2 (дві) бензопили; 

- 2 (два) бензогенератори.  

 

 

 

Повноваження з питань мобілізаційної та оборонної роботи  

 

Упродовж 2020 року районною державною адміністрацією спільно з 

районним військовим комісаріатом, керівниками підприємств, установ та 

організацій району, селищним та сільськими головами проведено комплекс 

заходів спрямованих на виконання мобілізаційних та оборонних заходів, 

визначених для району, а також заходів із соціального захисту учасників 

бойових дій та учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції. 

З метою забезпечення виконання мобілізаційних та оборонних заходів на 

території району затверджено сесією районної ради та профінансовано 

«Цільову програму фінансування мобілізаційних заходів та територіальної 

оборони у Верховинському районі) із загальним кошторисом 110,0 тис. грн. 

Дані кошти передбачені в районному бюджеті для виконання заходів, 

пов’язаних із підготовкою та проведенням чергових призовів громадян на 

строкову військову службу, а також заходів із прийняття на військову службу 

за контрактом, зокрема: забезпечення роботи призовної комісії, закупівля 

пального для перевезення призовників, забезпечення своєчасного оповіщення 

і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, забезпечення 

функціонування РВК тощо. 

 

Робота районної державної адміністрації проводиться відкрито та гласно. 

З метою найбільш повного, якісного інформування населення про свою 

діяльність, районною державною адміністрацією здійснюється висвітлення 

основних подій та заходів на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та 

на сторінках районної газети «Верховинські вісті».  

 

 

 

 

 

Голова районної  

державної адміністрації                                                            Василь Бровчук 

 


