
Порядок денний  

восьмої  сесії районної ради 

восьмого демократичного скликання 
 

 

 

 

від 15 червня 2021 року             поч. об 11.00 год. 

 
 

1. Про підсумки виконання програми соціально-економічного і 

культурного розвитку району за 1 квартал 2021 року. 

 

2. Про план роботи районної ради восьмого демократичного скликання на 

період ІІ-ІV квартали 2021 року. 

 

3. Про внесення змін до рішення районної ради від 10.12.2020 року  

«Про обрання складу постійних комісій районної ради»   

 

4. Про звернення районної ради щодо встановлення окремого тарифу на 

електроенергію. 

 

5. Про звернення районної ради щодо обмеження доступу жителів району до 

правосуддя. 

 

6. Про звернення районної ради щодо скасування Постанови від 14.04.2021 

№ 420 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України». 

 

7. Про звернення районної ради щодо недопущення закриття КНП 

«Верховинська багатопрофільна лікарня»  Верховинської селищної ради. 

 

8. Про звернення депутатів Верховинської районної ради щодо повернення 

субрегіональному рівню його природні повноваження та відповідне 

забезпечення фінансовими ресурсами. 
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У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Восьма сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

   

 від  ____________ 2021 року 

селище Верховина 

 

Про підсумки виконання Програми  

соціально-економічного та культурного  

розвитку району за 1-ий квартал 2021 року 

 

У відповідності до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада 

вирішила: 
1. Інформацію про виконання програми соціально-економічного та культурного 

розвитку району за І квартал 2021 року взяти до відома (додається). 

2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, селищній та 

сільським радам створювати сприятливі умови для стабільної роботи всіх 

галузей економіки та забезпечити безумовне виконання приорітетних 

завдань, визначених Програмою соціально-економічного та культурного 

розвитку району на 2021 рік. 

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

заходів щодо реалізації програми соціально-економічного і культурного 

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

пропозиції і рекомендації при розгляді ходу її виконання на пленарних 

засіданнях районної ради та засіданнях колегії районної державної 

адміністрації. 

4. Відділу бюджету та економіки фінансового управління райдержадміністрації 

систематично відстежувати значення показників комплексної оцінки стану 

соціально-економічного розвитку району, виходячи з інформації служб 

району, та вжити конкретних заходів щодо їх поліпшення . 

 



5. Сектору організаційної та інформаційної роботи апарату 

райдержадміністрації забезпечувати висвітлення актуальної інформації про 

хід виконання Програми на вебсторінці райдержадміністрації та ЗМІ. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього 

господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу 

(В.Бровчук). 

 

Голова районної ради       Юрій Філипчук 

 

  



Довідка 

про підсумки виконання Програми соціально-економічного і культурного 

розвитку району за перший квартал 2021 року. 

 

 Робота органів виконавчої влади, місцевого самоврядування,  суб’єктів 

господарювання району у  звітному періоді  спрямовувалась на реалізацію 

заходів  програми соціально-економічного та культурного розвитку з метою  

підвищення рівня життя населення на  основі розвитку галузей економіки, 

раціонального використання наявного ресурсного потенціалу, створення 

сприятливих умов  для підприємницької діяльності в районі. 

 

Економічна діяльність 

 

Головною метою промислової політики у 2021 році є подолання 

негативного впливу на економічний розвиток району наслідків пандемії на 

основі створення сприятливого середовища для формування та функціонування 

промислового комплексу - важливого засобу прискорення структурної 

перебудови економіки, поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення 

конкурентного середовища , наповнення бюджетів усіх рівнів та створення 

додаткових робочих місць. 

Структура підприємств  району за звітний період суттєвих змін не зазнала 

Промисловий комплекс району представляють дев’ять підприємств, що входять 

до основного кола і звітуються до органів статистики про показники діяльності. 

Вісім підприємств належать  до деревообробної галузі і одне до харчової 

(виробництво карпатських фіто чаїв, цикорію). 

 Районною державною адміністрацією  здійснюються заходи щодо 

створення сприятливих умов для ведення бізнесу, розвитку промисловості, 

торгівлі та споживчого ринку, усунення існуючих перешкод, створення 

привабливих умов для діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, що 

дозволить залучити до соціально-економічного розвитку району вітчизняних та 

іноземних інвесторів.  

Продовжується робота, спрямована на поліпшення бізнес-клімату та 

спрощення регуляторного середовища - процедур та механізмів їх надання через 

Центр надання адміністративних послуг. 

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

господарювання  зайнята у сфері надання послуг та туризму. Станом на 

01.04.2021 року загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності в районі 

налічує 1319 осіб, а саме: 390 – юридичних осіб та 929 – фізичних осіб 

підприємців. 

За 1-ий квартал   року державним реєстратором зареєстровано 6 юридичних 

осіб та 34 фізичних осіб-підприємців, припинило діяльність 28 юридичних осіб. 

Так , за 1-ий квартал 2021 року до Центру надання адміністративних 

послуг надійшло 402  звернення. Терміни опрацювання заяв та видачі 

документів дозвільного характеру суб'єктам господарювання здійснюються 



згідно регламентних норм. Відмов у наданні адміністративних послуг та у видачі 

документів  дозвільного характеру не було.  

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

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

спростити отримання адміністративних послуг і здійснювати реєстрацію 

громадських організацій через адміністраторів відділу. 

 

Будівництво 

 

Спільними зусиллями виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування району  протягом звітного періоду проведено значну роботу 

щодо покращення інфраструктури та об’єктів соціально-культурного 

призначення. 

Виконувалися завдання з будівництва, реконструкції, капітальних та 

поточних ремонтів об’єктів житла, освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, 

комунального господарства, культурно – побутового й іншого призначення та 

ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету.  

Зареєстровано на онлайн платформу Державного фонду регіонального 

розвитку 9 проектів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного 

Фонду Регіонального розвитку, зокрема:   

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

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

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

спортивного залу в с. Красноїлля Верховинського району  Івано-Франківської 

області - 26825,226 тис. грн.; 

- добудова незавершеного будівництва школи на 198 учнівських 

місць»  (село Яблуниця Верховинського району Івано-Франківської області) - 

загальна кошторисна вартість будівництва – 28693,956  тис. грн.; 
 -  нове будівництво критого спортивного залу на території Зеленського 

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

7931,549 тис. грн.; 

- нове будівництво критого спортивного залу на території Кривопільської 

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

Франківської області -  6203,147 тис. грн.. 

- нове будівництво зруйнованого пожежею Народного дому в селищі 

Верховина  Івано-Франківської області - загальна кошторисна вартість 

будівництва – 51195,515 тис. грн.; 

- Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод в селищі 

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

- Рекультивація полігону ТПВ в с. Бережниця Верховинського району 

Івано-Франківської області (коригування кошторису) - загальна кошторисна 

вартість будівництва – 15181,963 тис. грн. 

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

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

грн. 



 Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 квітня 

2021 року № 297-р «Про інвестиційні програми і проекти  регіонального 

розвитку, що можуть реалізуватися у 2021 році за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку» передбачено фінансування проекту – будівля 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з добудовою навчального корпусу та 

спортивного залу в сумі 18127,000 тис. грн. в с. Красноїлля. 

 Передано новозбудоване приміщення дитячого садка на 40 місць в с. 

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

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

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

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

 У районі реалізується проект – «Амбулаторія групової практики сімейної 

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

будівництво» за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

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

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

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

грн..  

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

готовність об’єкту становить  91%. 

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

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

співфінансування з місцевого бюджету. 

 Для забезпечення співфінансування в повному обсязі необхідні кошти в 

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

депутату України В.Тимофійчуку щодо сприяння у виділенні  з Державного 

бюджету Верховинському селищному бюджету даних коштів для 

дофінансування з місцевого бюджету на доукомплектування амбулаторії 

функціональними меблями (шафи, стільці, столи). 

 З метою  реалізації проектів «Капітальний ремонт господарського 

приміщення та третього поверху Кривопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

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

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

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

Надіслано звернення  Народному депутату України О. Вінтоняк щодо виділення 

коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. На дані 

об’єкти виготовлена кошторисна документація та одержано експертний звіт 

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим 

проектом. 

 Проводитися обстеження та контроль за станом автомобільних доріг в 

районі. До балансоутримувачів надсилаються листи стосовно проведення 

ремонтних робіт дорожньо-мостового господарства та утримання його в 

належному стані. 

Містобудування та архітектура 



 

Із 43 населених пунктів Верховинського району 36  забезпечені 

генеральними планами розвитку території.  

В стадії коригування та розроблення генеральні плани сіл Верхній Ясенів, 

Рівня, Стебні, Ільці, Великий Ходак. 

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

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

забезпечення містобудівною документацією району.  

          Оновлення потребує містобудівна документація для 26 населених пунктів  

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

планувальною документацією району  

         За І квартал 2021 року розроблено 15 детальних планів забудови територій.  

           Комплексною програмою забезпечення містобудівною документацією 

Верховинського району на 2019-2023 роки передбачено виготовлення Схеми 

планування території району та генеральних планів населених пунктів з метою їх 

подальшої реалізації та здійснення планування, забудови і використання 

територій.  

         Генеральні плани населених пунктів, які були затвердженні до 10.05.2011 

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

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

Дземброня) потребують внесення  змін. 

    Виконкомам Верховинської селищної  територіальної громади,  Білоберізької 

сільської  територіальної громади, Зеленської сільської  територіальної громади 

рекомендовано здійснити заходи щодо прискорення розроблення (внесення змін) 

містобудівної документації та переведення наявних генеральних планів в 

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

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

         На звернення юридичних та фізичних осіб, відділом містобудування та 

архітектури райдержадміністрації за І квартал 2021 року, підготовлено  та надано 

3 містобудівних умов і обмежень для проектування об’єктів різного 

призначення, виготовлено та видано 4 будівельних паспортів на будівництво 

індивідуальних садибних житлових будинків та господарських будівель. 

         Підготовлено та видано 4 паспорти прив’язки тимчасових споруд для 

підприємницької діяльності. 

 

Розвиток внутрішньої торгівлі, сфери послуг та споживчого ринку 

 

Споживчий ринок району здатний забезпечувати достатній рівень 

обслуговування населення відповідно до його потреб. Він характеризується 

відсутністю товарного дефіциту, достатнім рівнем насиченості товарів 

продовольчої і непродовольчої групи, широким спектром різноманітних послуг 

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

наповнення бюджету всіх рівнів, створенням нових робочих місць для 

працевлаштування населення. 



Загалом, станом на 30.03.2021 року мережа об’єктів торгівлі налічує 415  

підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства,  4 продовольчі 

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

Слід зазначити, що всі віддалені населені пункти забезпечені стаціонарною 

торгівельною мережею.  

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

спеціалізацією – змішаної торгівлі, на якому постійно реалізуються соціально-

значущі продукти харчування та непродовольчі товари.  

Регулярно проводиться комплекс заходів, спрямованих на забезпечення 

неухильного додержання суб’єктами підприємницької діяльності вимог 

законодавства щодо якості та безпеки товарів, порядку заняття торговельною 

діяльністю та правил торговельного обслуговування населення, безпечності 

харчових продуктів, санітарного законодавства.  

 

Екологія 

 

 З метою покращення екологічного стану та охорони навколишнього 

природного середовища в районі видано відповідне розпорядження районної 

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

заходів з благоустрою територій до Великодніх свят, щорічної всеукраїнської 

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

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

організовано проведення Дня благоустрою територій населених пунктів  та акції 

«Чисті береги, чистий Черемош». 

 Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, 

територіальні громади Верховинської селищної ради ,  Зеленської  і 

Білоберізської сільських рад, керівники підприємств, установ та організацій 

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

організували та здійснили заходи з ліквідації несанкціонованих звалищ 

побутових та інших відходів, прибирання та приведення у належний санітарний 

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

господарських майданчиків, кладовищ, братської могили та місць почесних 

поховань, вулиць, доріг, тротуарів, автобусних зупинок, а також очистили від 

сміття береги водойм у населених пунктах. При проведенні даних заходів 

ліквідовано 33 несанкціоновані сміттєзвалища звідки вивезено 407 м
3
 побутових 

відходів. 

 Здійснили заходи з очищення узбіч автомобільних доріг та лісосмуг, що 

знаходяться на підвідомчій території. 

Районний та державні лісові господарства забезпечували координацію робіт 

щодо здійснення комплексу заходів, спрямованих на благоустрій, озеленення та 

приведення в належний санітарний стан населених пунктів та прилеглих до них 

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

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

1224 м
2
 газонів та квітників у районі. 

Для покращення екологічного стану полігону ТПВ в с. Бережниця   



в 2020 році розпочато будівельні роботи по рекультивації Полігону ТПВ та 

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

 На 2021 рік передбачено з обласного фонду охорони навколишнього 

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

будівельних робіт на полігоні ТПВ. 

  

                                                        Освіта 

  

          Відповідно до Конституції України, вимог законів України «Про освіту», 

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

райради від 02.10.2020 року у районі впродовж I семестру функціонувала така 

мережа закладів освіти на 2020-2021 навчальний рік:  

- 33 денні загальноосвітні школи в т.ч. 3 ліцеї, 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 займається у вільний від уроків час 

1361 дитина; 

- 20 дошкільних закладів (в т.ч. 3 навчально-виховні комплекси), в  яких 

виховуються та здобувають дошкільну освіту 823 дітей.  

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

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

Для дітей, які  проживали на віддалених високогірних присілках 

функціонують  інтернати при 8 школах в т.ч. з постійним перебуванням 5,  

сезонним – 3, в яких проживає 467 учнів та тимчасово призупинено роботу 

інтернату в Красноїльській ЗОШ І-ІІІ ступенів та Головівській і 

Перехреснянській ЗОШ І-ІІ ступенів. 

В ході реалізації процесів децентралізації влади, згідно з рішеннями 

Верховинської селищної та Білоберізької і Зеленської сільських рад 

територіальних громад району всі зазначені заклади освіти прийнято у 

комунальну власність відповідних громад та змінено найменування закладів 

загальної середньої освіти. На даний час провадження освітньої діяльності у 

районі забезпечують – 14 ліцеїв (в т.ч. опорна школа Білоберізький ліцей), 10 

гімназій та 11 початкових шкіл. 

З метою створення належного освітнього середовища для отримання 

учнями якісної освіти, Програмою соціально-економічного та культурного 

розвитку району на 2021 рік передбачено:  

- завершення капітального ремонту приміщення Красноїльського ліцею за 

кошти державного бюджету та будівництво у даному закладі спортивного 

майданчика зі штучним покриттям за кошти обласного бюджету; 

- будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям у 

Криворівнянському ліцеї за кошти обласного бюджету; 

- будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям у 

Замагорівському ліцеї за кошти обласного бюджету.  



Впродовж I кварталу 2021 року за кошти місцевого бюджету в сумі 

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

документації на стадії «Капітальний ремонт Красноїльської ЗОШ I – III ступенів 

в селі Красноїлля, Верховинського району, Івано-Франківської області» та 

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

 

Охорона здоров’я 

 

Продовження системної роботи щодо профілактики, виявлення на ранніх 

стадіях та лікування найбільш поширених і соціально небезпечних хвороб, а 

також запобігання поширенню хвороби COVID-19,організація вакцинації  та 

поліпшення медичного обслуговування населення району. 

Комунальним некомерційним підприємством «Верховинський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Верховинської селищної ради за 1-ий 

квартал ц.р. за кошти НСЗУ було придбано: 

- Фотоелектрокалориметр МБА540 - 35615 грн., 

- Медикаменти - 44318 грн., 

- Тести на виявлення антитіл до коронавірусу LgG/LgM - 3675грн., 

- Засоби захисту - 2138 грн., 

За кошти місцевого бюджету: 

- Безкоштовні  пільгові медикаменти – 5000 грн. 

Комунальним некомерційним підприємством  ―Верховинська  

багатопрофільна лікарня» Верховинської селищної ради за кошти НСЗУ 

виділено на лікування хворих на COVID- 19 та придбано медичне 

обладнання: 

- портативний аналізатор газів крові та електролітів - 314000грн.; 

- монітори пацієнта (5 штук ) - 448600грн.; 

- медикаменти -  446500 грн.. 

 

 

 

Соціальний захист населення 

 

Станом на 01.04.2021 року в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі осіб, які мають право на пільги, зареєстровано 4779 пільговиків, з яких 

461 ветерани війни, 320 ветерани праці, 15 ветерани військової служби та 

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

1071 дітей війни, 109 пенсіонери з числа педагогічних і медичних працівників, 

1742 багатодітних сімей та дітей з багатодітної сім’ї та 992 - інші категорії 

пільговиків. 

За 3 місяці 2021 року нараховано та профінансовано пільг громадянам на 

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у 

грошовій формі на загальну суму 1075,68 тис. грн..  



Протягом звітного періоду забезпечено санаторно-курортними путівками 2 

громадян.  З них: 1 особу з інвалідністю внаслідок загального захворювання та 1 

активіста 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 21,43 тис. грн.   

За звітний період демобілізованим військовослужбовцям строкової служби 

виплачені одноразові матеріальні допомоги на загальну суму 1,9 тис. грн. 

Відповідно до двох – тристоронніх угод підприємствам-виробникам на 

виготовлення технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю 

перераховано 80,9 тис. грн.. 

Станом на 1 квітня 2021 року у Верховинському районі 4225 сім’я отримали 

різні види державних соціальних допомог, які нараховано і профінансовано на 

загальну суму 35683,8 тис. грн.. з них: 

 - допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях в кількості 428 

особам на загальну суму 2686,4 тис.грн.; 

 - допомога на дітей одиноким матерям в кількості 212 особам на загальну 

суму 847,9 тис.грн.; 

- допомога при народженні дитини та усиновленні в кількості 1304 особам 

на загальну суму 5160,3 тис.грн.; 

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

27 особам на загальну суму 560,6 тис.грн.; 

 - допомога у зв'язку з вагітністю та пологами в кількості 56 особам на 

загальну суму 155,7 тис.грн.; 

- допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 

грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 

соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, 

здійснення видатків на сплату за них єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування в кількості 6 особам на загальну суму 695,6 

тис.грн.;  

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

на загальну суму 6,8 тис.грн.;  

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

22,1 тис.грн.; 

 - державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям 

з інвалідністю в кількості 465 особі на загальну суму 3824,3 тис.грн.; 

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

внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного 

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

141 особам на загальну суму 1159,4 тис.грн.; 

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

кількості 255 особам на загальну суму 1599,7 тис.грн.; 



 - допомога малозабезпеченим сім'ям в кількості 749 особам на загальну 

суму 18203,0 тис.грн.; 

 - тимчасова допомога непрацюючій особі, яка досягла загального 

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

на загальну суму 650,5 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 447 особам на загальну суму 59,8 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 41,0 тис. грн.; 

- компенсаційну виплату ―муніципальна няня‖ особам, які здійснюють 

догляд за дитиною до 3-річного віку отримують 3 особи на суму 10,7 тис. грн.; 

За І квартал 2021 року 261 сім’ям призначено субсидії для відшкодування 

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

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

1069,9 тис. грн..  

З метою попередження виникнення заборгованості із заробітної плати на 

підприємствах району в районі здійснювався постійний моніторинг стану 

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

за результатами якого щотижнево подавалася оперативна інформація 

департаменту соціальної політики облдержадміністрації. Впродовж І кварталу 

виникала заборгованість із виплати заробітної плати перед працівниками 4 

установ, однак, в результаті вжитих заходів у квітні  вона була ліквідована і  

станом на 01 травня 2021 року заборгованість із виплати заробітної плати 

працівникам економічно активних підприємств району відсутня. 

Працівниками відділу протягом звітного періоду перевірено 200 пенсійних 

справ (90 новопризначених та 110 справ, по яких проведено перерахунки пенсій, 

згідно заяв громадян, зареєстрованих у журналі форми 10), правильність 

нарахування і виплати пенсій  пенсіонерам, які перебувають на повному 

державному утриманні в стаціонарному відділені для громадян похилого віку 

(с.Красноїлля) – 77, правильність виплати допомоги на поховання 87 особам та 

виплати недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера – 20 особам. В ході 

проведення перевірок порушень пенсійного законодавства не виявлено. 

У районі здійснюється постійний контроль щодо стану умов праці на 

підприємствах, установах та організаціях різних форм власності та 

господарювання, а також проведення атестації робочих місць за умовами праці 

та надання відповідних пільг та компенсацій за роботу в цих умовах. Із числа 

підприємств району, де існують несприятливі умови праці, атестація робочих 

місць на даний час проведена на 8 підприємствах, в результаті проатестовано 84 

робочі місця.  

Спеціалістами відділу постійно надається методична допомога з питань 

охорони праці керівникам підприємств, установ та організацій району у 

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



професійного захворювання працівників, запобіганню аварійним ситуаціям і 

нещасним випадкам. Систематично проводиться інформаційно-роз’яснювальна 

робота щодо профілактики невиробничого травматизму. На сайті 

райдержадміністрації розміщено розроблені та затверджені розпорядженням 

голови райдержадміністрації від 01.03.2019 № 58 заходи поліпшення стану 

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

вжитим заходам впродовж І кварталу 2021 р. нещасних випадків на виробництві 

не зафіксовано. 

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

інформаційно-роз’яснювальної роботи протягом звітного періоду поточного 

року проведено 4 заходи для 28 осіб з питань легалізації найманої праці та 

надано 23 індивідуальні консультації в телефонному режимі з питань, що 

належать до компетенції відділу, на вебсайті райдержадміністрації висвітлено 2 

інформацій про недоліки тіньової зайнятості, інформацію про відповідальність 

за порушення законодавства про працю, створено реєстр колективних договорів, 

змін і доповнень до них та оприлюднені тексти 11 колективних договорів,  

поданих на реєстрацію. 

 

Служба у справах дітей 

 

За статистичними даними на території  району станом на 30.04.2021 року 

проживає 8489 дітей. На обліку служб у справах дітей перебувають 34 дитини 

(13 дітей-сиріт та 21 дитина, позбавлена батьківського піклування), з них: 29 

дітей перебувають під опікою/піклуванням, 4 в прийомних сім’ях виховуються, 1 

дитина на державному утриманні.  

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 №823 

«Про затвердження порядку надання одноразової допомоги та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку», 

службою у справах дітей контролюється питання отримання дітьми грошової 

допомоги. Упродовж звітного періоду по досягненню повноліття 4 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали зазначену державну 

допомогу. 

У районі ефективно функціонують 6 прийомних сімей, у яких 

виховуються 11 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського та 1 дитячий 

будинок сімейного типу, у якому виховуються 6 дітей, позбавлених 

батьківського піклування . 

Вживаються заходи щодо захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Одним із основних напрямків роботи служб у справах дітей є робота по 

виявленню дітей, які опинились у складних життєвих обставинах та проведення 



відповідної профілактичної роботи з ними. Так, під особливим контролем 

перебувають 9 сімей, з яких 28 дітей перебувають на профілактичному обліку 

служби у справах дітей, де батьки ухиляються від виконання батьківських 

обов'язків. Відповідно до чинного законодавства України упродовж І кварталу 

2021 року спеціалісти служби у справах дітей, у якості представників органу 

опіки та піклування Верховинської райдержадміністрації, прийняли участь у 4 

судових засіданнях. 

За І квартал 2021 року до служби у справах дітей Верховинської РДА 

надійшло 4 письмових звернень громадян. На особистий прийом до 

начальника та спеціалістів служби у справах дітей звернулося 12 громадян. 

Всі звернення громадян, що надходили до служби у справах дітей, були 

опрацьовані, проводилися особисті зустрічі з заявниками, за результатами 

розгляду вживалися відповідні заходи по захисту законних прав та інтересів 

дітей. 

З метою виконання поставлених завдань з питань здійснення 

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

спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, службами у 

справах дітей сільських, селищної рад, інспекторами ювенальної превенції 

районного відділу поліції, селищного центру соціальних служб проводяться 

профілактичні рейди. В І кварталі 2021 року  обстежено 35 сімей, 5 батьків 

ініційовано притягнення до відповідальності.   

 

Начальник фінансового 

 управління                                                        Всеволод Ватаманюк 
 

  



                Проєкт  

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Восьма сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

   

  

від  ____________ 2021 року 

селище Верховина 

 

Про план роботи районної ради  

восьмого демократичного скликання 

на період ІІ-ІV квартали 2021 року 

Відповідно до пункту 6 статті 43 Закону України "Про місцеве  

самоврядування в Україні", районна рада 

вирішила: 

 

1. Затвердити план роботи районної ради восьмого демократичного скликання   

на  період ІІ-ІV квартали 2021 року (додається). 

 

2. Рішення районної ради від 13.02.2020 р. "Про план  роботи районної 

ради сьомого  демократичного скликання на 2020 рік" вважати таким, що 

втратило чинність. 

 

3. План  роботи районної ради восьмого  демократичного скликання на 

період ІІ-ІV квартали 2021 року  опублікувати на офіційному сайті районної 

ради. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого апарату районної ради Світлану Ілійчук. 

 

 

 

Голова районної ради   Юрій Філипчук 

 

 



 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 
рішенням районної ради 

                                                                                    від  _________2021 року 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

Верховинської районної ради на період ІІ-ІУ квартали 2021 року. 

 

І. Питання, що розглядатимуться на пленарних засіданнях  

(сесіях) районної ради. 

 

II квартал 2021 року. 

 

1. Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного 

розвитку району за І квартал 2021 року. 

Готують: районна державна адміністрація,         

постійна комісія  районної ради з питань соціально-економічного 

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

дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку малого та 

середнього бізнесу. 

 

2. Про підсумки виконання  районного бюджету за І квартал 2021 року. 

 Готують: фінансове управління райдержадміністрації,  

 постійна комісія  районної ради з питань податків, бюджету і  фінансів. 

 

3. Інформація Верховинського комбінату комунальних підприємств про 

організацію роботи зі збору та вивезення сміття і твердих побутових  відходів та 

надання населенню і суб’єктам підприємницької діяльності інших послуг. 

Готують: Верховинський комбінат комунальних підприємств, 

постійна  комісія районної ради з питань соціально-економічного розвитку,     

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

господарства,комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу. 

 

4. Про Угоду між районною радою та селищною і сільськими радами 

Верховинського району Івано-Франківської області. 

Готують: виконавчий апарат районної ради. 

 

5. Про затвердження примірного договору оренди нерухомого або іншого 

окремого індивідуально визначеного майна та положення про особливості 

та порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селища району. 

Готують: виконавчий апарат районної ради. 



 

6. Про план роботи районної ради  восьмого демократичного скликання  на 

період ІІ-ІV квартали 2021 року. 

Готують: постійні комісії районної ради, 

                 виконавчий апарат районної ради. 

 

7. Про затвердження Статуту Верховинського районного лісгоспу. 

Готують:  Верховинський районний лісгосп,       

         постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного 

        розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового,  

        сільського і дорожнього господарства, комунальної власності,  

       розвитку малого та  середнього бізнесу. 

 

 

III квартал 2021 року 

1. Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного 

розвитку  району за  І півріччя 2021 року. 

Готують: районна державна адміністрація, 

постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного     

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

дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку малого  та 

середнього бізнесу. 

 

2. Про підсумки виконання  районного бюджету за  І півріччя  2021 року. 

Готують:   фінансове управління райдержадміністрації,   

постійна комісія районної ради з питань податків, бюджету і фінансів. 

 

3. Про внесення змін до  районного бюджету на 2021 рік. 

Готують: фінансове управління райдержадміністрації,  

постійна комісія районної ради з питань податків,  бюджету і  фінансів. 

 

4. Про результати роботи комунального підприємства «Госпрозрахункове 

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

про фінансово-економічний стан і перспективи розвитку підприємства. 

Готують: комунальне підприємство «Госпрозрахункове  

проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро» 

 виконавчий апарат районної ради,  

постійна комісія   районної ради з питань  соціально-економічного розвитку, 

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

господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу. 

  

  



 

ІV квартал 2021 року 

1. Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного 

розвитку району за 9 місяців 2021 року. 

Готують:  районна державна адміністрації, 

 постійна комісія  районної ради з питань  соціально-економічного розвитку, 

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

господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу. 

 

2. Про підсумки виконання районного бюджету за 9 місяців 2021 року. 

Готують: фінансове управління райдержадміністрації, постійна комісія  

                    районної ради з питань податків, бюджету і фінансів. 

 

3. Про внесення змін до районного бюджету на 2021 рік. 

Готують: фінансове управління райдержадміністрації, постійна комісія  

                    районної ради з питань податків, бюджету,  фінансів. 

 

4. Звіт голови районної ради. 

Готують: постійні комісії районної ради, 

                виконавчий апарат районної ради. 

 

5.Про звіти депутатів районної ради перед виборцями. 

 Готують: виконавчий апарат районної ради. 

 

6. Про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку 

та результати діяльності Верховинського відділу Косівської   прокуратури 

протягом 2021 року. 

Готують: відділ прокуратури у Верховинському районі,  

постійна комісія районної ради мандатна,  з питань децентралізації влади,  

адміністративно-територіальної реформи, органів місцевого самоврядування, 

мандатна, депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, 

законності та правопорядку. 

 

7. Інформація начальника Верховинського відділення поліції Головного 

управління Національної поліції в Івано-Франківській області про стан 

законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та 

результати діяльності на території Верховинського району протягом 2021 року. 

Готують: Верховинський районний відділ поліції,  

постійна комісія районної ради мандатна,  з питань децентралізації влади,  

адміністративно-територіальної реформи, органів місцевого самоврядування, 

мандатна, депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, 

законності та правопорядку. 

 

 



 

 

8. Про  Програму соціально-економічного та культурного розвитку району  на 

2022 рік. 

Готують:  районна державна адміністрація,  

постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного розвитку, 

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

господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу. 

 

9. Про затвердження районних програм на 2022 рік. 

Готують: районна державна адміністрація,  

виконавчий апарат районної ради,  

постійні комісії районної ради 

 

10. Про районний бюджет на 2022 рік. 

Готують: фінансове управління райдержадміністрації,  

постійна комісія районної ради з питань податків, бюджету і  фінансів. 

 

 

II. Питання для розгляду на засіданнях президії районної ради. 

1.Пропозиції, рекомендації президії районної ради з питань, що  вносяться 

на розгляд районної ради згідно з вимогами чинного  законодавства. 

2. Узгодження плану роботи районної ради на 2021 рік. 

3. Розгляд та узгодження планів роботи постійних комісій районної ради. 

 

III. Питання до розгляду на засіданнях постійних комісій районної ради. 

1.Постійні комісії районної ради проводять свої засідання згідно складених  

планів роботи, розглядають питання соціально-економічного та культурного 

розвитку, районного бюджету та інші питання, які вносяться на засідання   

районної ради. 

2.Плани роботи постійних комісій є складовою частиною плану роботи районної 

ради. 

3.Плани роботи всіх постійних комісій районної ради розглядаються і 

погоджуються президією районної ради. 

 

IV. Питання,  пов’язані з депутатською діяльністю, виконання депутатських 

повноважень. 

1. Організація і проведення  «Єдиного дня депутата» для депутатів різних рівнів 

рад VІІІ демократичного скликання. 

                                                       Третій четвер кожного місяця  

                                                      Керівництво районної ради, голови  

                                                        постійних комісій, виконавчий апарат  

                                                     районної ради 



 

2. Узагальнення   пропозицій і  зауважень   виборців,   висловлених  під      час  

проведення «Єдиного дня депутата» у багатомандатному  та одномандатних  

мажоритарних  виборчих округах, доведення  їх до виконавців для реалізації та 

інформування депутатів про вжиті заходи. 

 Щомісячно 
                                                                 голови       постійних       комісій,        

                                                           виконавчий апарат районної ради. 

 

 

3. Робоча поїздка з питань обміну досвідом роботи з питань та організації 

територіальних громад у сусідніх областях України. 

         Протягом року 

               Керівництво районної ради, 

              депутати районної ради,  

             виконавчий апарат районної ради. 

 

 

4. Проведення виїзних днів депутата у сільських громадах з метою вивчення 

проблемних питань громади. 

      Протягом року 

               Керівництво районної ради, 

              депутати районної ради,  

             виконавчий апарат районної ради. 

 

5. Проведення Дня депутата в районній раді  за тематикою: 

 

II квартал 2021 року 

- Про стан залучення інвестицій в туристичну галузь на території району. 

 

III квартал 2021 року 

- - Про соціально-економічний та  культурний  розвиток  Верховинщини у  

2021 році й на перспективу.  

 

IV квартал  2021 року 

-  Про особливості формування місцевих бюджетів на 2021 рік. 

 

6. Узагальнення пропозицій і зауважень депутатів, висловлених на сесіях 

районної ради, доведення їх до виконавців для вжиття заходів щодо 

реалізації та інформування депутатів. 

Після проведення сесій районної ради  

протягом 2021 року 
                                                          Виконавчий апарат районної ради. 

 

  



 

V. Питання щодо реалізації Угоди між районною радою 

та селищною і сільськими радами. 

 

1. Організація роботи районного координаційного  комітету   при   голові  

районної ради, розгляд за пропозиціями селищного та сільських голів на   

його   засіданнях    питань,    що   стосуються     соціально-економічного   та 

культурного розвитку селища та сіл району. 

                                                                            Постійно протягом 2021 року. 
                                                                         Виконавчий апарат районної ради. 

 

2. Проведення  районних   нарад-семінарів   з   селищним  та  сільськими 

головами    з    метою    поліпшення    діяльності    органів    місцевого 

самоврядування щодо подальшого розвитку територій. 

 

                                                                            Постійно протягом 2021 року. 
                                                                       Керівництво    районної    ради,  

                                                                       виконавчий апарат районної ради 

 

3. Організація підготовки та проведення заходів щодо відзначення органами 

місцевого самоврядування району Дня місцевого самоврядування. 

 

                                                                           IV квартал  2021року. 
                                                                           Керівництво   районної  ради, 

                                                                          виконавчий апарат   районної ради 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради  Світлана Ілійчук 
  



                Проєкт  

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Восьма сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
   

 від  ____________ 2021 року 

селище Верховина 

 

Про внесення змін до рішення  

районної ради від10.12.2020 року  

«Про обрання складу постійних  

комісій районної ради»  

 

 Відповідно до пункту 2 частини першої статті 43, статті 47 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада  

 

вирішила: 

 

1. Внести до рішення районної ради від 10.12.2020 року «Про обрання складу 

постійних комісій районної ради» наступні зміни: 

1.1. Вивести  із складу постійної комісії  районної ради з питань соціально-

економічного розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, 

сільського і дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку 

малого та середнього бізнесу Пилипюка Василя Васильовича – заступника 

голови комісії; 

1.2. Ввести Дмитроняк Галину Миколаївну в склад постійної комісії  районної 

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

туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього господарства, 

комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу – заступником 

голови комісії. 

2. Контроль за виконанням даного 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 

  

 



                Проєкт  

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Восьма сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
   

 від  ____________ 2021 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради  

щодо встановлення окремого  

тарифу на електроенергію 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада 

вирішила: 

1. Схвалити текст звернення до Президента України Зеленського В.О., Прем’єр-

міністра України Шмигаля Д.А., Голови Верховної Ради України Разумкова 

Д.О., народного депутата України Тимофійчука В.Я., голови Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації Бойчука А.М., голови Івано-Франківської 

обласної ради Сича О.М. щодо встановлення окремого тарифу на 

електроенергію (додається). 

2. Надіслати рішення районної ради Івано-Франківській обласній раді, 

Надвірнянській, Косівській, Калуській, районним радам, Яремчанській міській 

раді Івано-Франківської області, Вижницькій, Чернівецькій районним радам 

Чернівецької області, Рахівській районній раді Закарпатської області, 

Самбірській, Стрийській районним радам Львівської області, Верховинській 

селищній раді, Зеленській та Білоберізькій сільським радам з метою підтримки 

даного звернення. 

3. Звернення опублікувати в газеті ―Верховинські вісті‖ та розмістити на 

Інтернет-сторінці районної ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради 

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

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

розвитку малого та середнього бізнесу (В.Бровчук). 

 

 

Голова районної ради       Юрій Філипчук 

  

 



Президенту України  

Зеленському В.О. 

Голові Верховної Ради України 

Разумкову Д. О. 

Прем’єр-Міністру України 

Шмигали) Д.А. 

Народному депутату України 

Тимофійчуку В.Я. 

Голові Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації 

Бойчуку А.М. 

Голові Івано-Франківської 

обласної ради  

Сичу О.М. 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

Ми, депутати Верховинської районної ради, глибоко обурені запланованим 

значним подорожчанням вартості електроенергії для жителів населених пунктів 

що знаходяться в гірській місцевості де немає ні газопостачання ні центрального 

теплопостачання. Кабінет Міністрів України скасував окремий тариф для 

населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових 

будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у 

встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в 

сільській місцевості) та населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, 

не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують 

системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості), 

і жителі найвисокогірнішого в Україні Верховинського району опинились у 

вкрай скрутному становищі. Вони вже не спроможні сплачувати тисячі гривень 

за електроенергію, і ще одне підвищення її вартості призведе до обурення та 

протестних акцій. 

Протягом останніх років органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування регіону здійснювались заходи щодо сприяння переведення 

об’єктів соціальної сфери та населення на екологічно чисті джерела 

енергозабезпечення. Населення для задоволення комунально-побутових та 

санітарно-гігієнічних потреб не маючи можливості користуватись газом так як 

регіон не газифікований, стало широко застосовувати електроенергію. 

Ці заходи призвели до значного зменшення спалювання паливних дров та 

сприяло покращенню екологічної ситуації в регіоні. Тільки в повністю не 

газифікованих Рахівському районі Закарпатської області проживає 82 тис. осіб, 

Верховинському районі Івано-Франківської області проживає ЗО тис.осіб. З 

врахуванням частково газифікованих Косівського, Коломийського, 

Надвірнянського районів Івано-Франківської області, Вижницького та 

Чернівецького району Чернівецької області мова йде про не менш, як 300 тисяч 

жителів. Тільки на побутові потреби населення у не газифікованих населених 



пунктах Українських Карпат щорічно спалюється більше 500, 0 тис. куб.м. 

деревини, що еквівалентно щорічному вирубуванню 1500 та лісу. 

Верховинська районна рада вимагає від Вас вжити невідкладних заходів по 

встановленню окремого тарифу на електроенергію для населення, яке проживає 

в житлових будинках, обладнаних у встановленому порядку 

електроопалювальними установками та для населення, яке проживає в будинках, 

не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують 

системи централізованого теплопостачання. 

Це сприяло би зменшенню соціальної напруги, покращенню екологічного 

стану, запобіганню масового вирубування лісів і відповідно зменшенню 

руйнівних наслідків стихійних лих, повеней, зсувів, а в результаті зменшенню 

бюджетних витрат на їх ліквідацію та підвищенню авторитету центральних 

органів влади. Ігнорування цих вимог призведе до обурення та акцій протесту як 

в регіоні так і в Києві! 
 

 

Прийнято на восьмій сесії 

Верховинської районної ради VIII 

демократичного скликання  

________________2021 року. 
  



                Проєкт  

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Восьма сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
   

 від  ____________ 2021 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради щодо  

обмеження доступу жителів району  

до правосуддя 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада 

вирішила: 
 

1. Схвалити текст звернення до Президента України Зеленського В.О., Прем’єр-

міністра України Шмигаля Д.А., народного депутата України Тимофійчука 

В.Я., Голови Вищої ради правосуддя Овсієнка А.А., Голови Ради суддів 

України Моніча Б.С., виконуючого обов’язки голови Державної судової 

адміністрації України Сальнікова О.О., голови Івано-Франківського 

апеляційного суду Гриновецького Б.М., начальника територіального 

управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській 

області Рибак О.І. щодо обмеження доступу жителів району до правосуддя 

(додається). 

2. Надіслати рішення районної ради Івано-Франківській обласній раді з метою 

підтримки даного звернення. 

3. Звернення опублікувати в газеті ―Верховинські вісті‖ та розмістити на 

Інтернет-сторінці районної ради. 

4. 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 

  

 



Президенту України 

Зеленському В.О. 

 

Прем’єр-Міністру України 

Шмигалю Д.А. 
 

Народному депутату України 

Тимофійчуку В.Я. 
 

Голові Вищої ради правосуддя 

Овсієнку А.А. 
 

Голові Ради суддів України 

Монічу Б.С. 
 

Виконуючому обов’язки голови 

Державної судової адміністрації 

України 

Сальнікову О.О. 
 

Голові Івано-Франківського 

апеляційного суду 

Гриновецькому Б.М. 
 

Начальнику територіального 

управління Державної судової 

адміністрації України в Івано- 

Франківській області 

Рибак О.І. 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 
 

Жителі Верховинського району, Івано-Франківської області та депутати 

Верховинської районної ради дуже занепокоєні можливим звуженням 

конституційних прав громадян у Верховинському районі в зв’язку з обмеженням 

доступу жителів району до правосуддя. У наслідок запропонованих варіантів 

оптимізації мережі загальних місцевих судів у Верховинському районному суді 

планується зменшення штатної чисельності суддів до однієї посади, або 

приєднання цього суду до Косівського окружного суду. 

Верховинський район Івано-Франківської області розташований у 

найвищій частині Українських Карпат. Це єдиний в Україні район, всі населені 

пункти якого мають статус гірських. Лише частина селища Верховина 

знаходиться на рівні 620 м над рівнем моря, а більша частина знаходиться 

набагато вище в горах. Найбільш високогірне село Верховинського району 



розташоване на високогірному перевалі на висоті 1250 м над рівнем моря. Крім 

того, це єдиний район області, що межує з іншою державою. Район 

розташований у найбільш високогірній частині України та є найвіддаленішим 

від обласного центру. Відстань від селища Верховина до м. Івано-Франківська 

найкоротшим шляхом становить 150 км. Відстань до м. Києва — 650 км; до м. 

Коломиї — 55 км. Район не має залізничного сполучення. Найближча залізнична 

станція Ворохта розташована на відстані 32 км від селища Верховина. Територія 

району становить 125 426 тис. гектарів а населення станом на 01.03.2021 

становить ЗО 362 осіб, з них міського 5812 (селище Верховина), сільського — 24 

550 осіб. 

Проїзд до району можливий лише через високогірні перевали і часто, 

особливо в зимовий період буває утруднений. Найвіддаленіші села 

Верховинського району, такі як Грамотне, Голошино, Пробійнівка, Зелене. 

Топільче, Шибени, Бур кут від Верховинського районного суду Івано- 

Франківської області знаходиться на відстані 55-60 км. 

В проекті адміністративно-територіальної реформи у 2020 році, в її 

первинній редакції, збереження Верховинського району не передбачалося. 

Однак, саме з врахуванням особливостей географічного розташування, 

кліматичних умов, віддаленості окремих сільських населених пунктів від 

адміністративного центру, центральними органами виконавчої влади та, 

законодавчою владою були враховані заперечення громадськості і місцевого 

населення та збережено Верховинський район Івано-Франківської області, як 

окрему адміністративно-територіальну одиницю. 

Запропонована оптимізація Верховинського районного суду призведе до 

звуження конституційних прав жителів району та обмеження доступу до 

правосуддя тому, що порядок розгляду справ судами регулюється 

процесуальним законодавством України. Зокрема, в порядку Кримінального 

процесуального кодексу України в суді передбачено спеціалізацію розгляду 

справ. 

До прикладу, з числа суддів місцевого загального суду обираються слідчі 

судді, які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, 

свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, визначеному 

процесуальним законом. Слідчий суддя, який брав участь у кримінальному 

провадженні під час досудового розслідування, в силу положень ст. 76 КПК 

України, не має права брати участі у цьому ж провадженні в суді першої, 

апеляційної і касаційної інстанцій. Дана обставина, є підставою для виключення 

такого судді зі складу суду, уповноваженого розглядати кримінальні 

провадження, після завершення у них досудового розслідування та скерування 

до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування заходів 

виховного характеру чи клопотанням про застосування заходів медичного 

характеру, що у випадку наявності в штаті суду лише одного судді, неминуче 

призведе до неможливості розгляду цього кримінального провадження у 

Верховинському районному суді, та як наслідок передачі кримінального 



провадження для розгляду до іншого суду. Варто звернути увагу, що така 

ситуація матиме місце ледь не у кожному кримінальному провадженні, що 

розслідується органом досудового розслідування - Верховинським районним 

відділом поліції, який має статус окремої юридичної особи. 

Також, на території району існують непоодинокі випадки вчинення особливо 

тяжких кримінальних правопорушень, розгляд яких судом може відбуватися за 

клопотанням обвинуваченого колегіально (у складі трьох суддів). Наявність в 

штаті суду лише одного судді також призведе до неможливості утворення 

колегіального складу суду, та подальшої передачі провадження в інший суд. 

Крім цього, процесуальне законодавство, як кримінальне, так і цивільне, 

адміністративне передбачає ряд інших процесуальних процедур, вирішення яких 

вимагає наявність в суді декількох працюючих суддів. 

До прикладу, розгляд завчасно заявленого відводу, у випадку наявності в штаті 

суду лише однієї одиниці судді, неминуче призведе до передачі справи за межі 

району, в тому числі з використанням апеляційного суду, що значно затягне 

розумні строки розгляду справ. 

До того ж, у випадку перебування судді у відпустці, на лікарняному, чи 

відсутності на роботі з інших поважних причин, фактично буде зупинена на цей 

період робота суду. Розгляд справ, в тому числі термінових клопотань про 

надання дозволу на обшук, обрання запобіжного заходу, тощо, буде 

унеможливлений. 

На підставі наведеного, виникає об'єктивний висновок, що врахування 

лише двох критеріїв при визначенні штатної кількості суддів Верховинського 

районного суду Івано-Франківської області в процесі оптимізації мережі 

місцевих загальних судів, без врахування інших критеріїв, таких, як місце 

розташування суду, доступність для населення та особливості розгляду певних 

категорій справ призведе до неможливості надання державою послуг із 

своєчасного та належного здійснення правосуддя та захисту прав людини. 

Так само, об’єднання суду з іншим окружним судом утруднить доступ населення 

до правосуддя, оскільки слід враховувати, що окремі сільські населенні пункти є 

значно віддалені та важкодоступні через особливості рельєфу гірської 

місцевості, а особливо в осінньо-зимовий період. 

Слід зазначити, що у багатьох гірських населених пунктах до цього часу 

немає доступу до мережі «інтернет», а в силу різких змін погодних умов часто ці 

населені пункти відрізані від електромережі, що унеможливлює розраховувати 

на користування учасниками розгляду справи ЄСГГС, зокрема в частині поданні 

документів до суду в електронній формі, онлайн участі у судових процесах. 

За таких обставин, оскільки у відповідності до ч.б ст. 19 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» кількість суддів у суді загальної юрисдикції визначає 

Державна судова адміністрація України за погодженням з Вищою радою 

правосуддя, з метою недопущення погіршення якості розгляду справ і, як 

наслідок зменшення ефективності роботи суду, забезпечення належного доступу 

населення до правосуддя та подальшого здійснення правосуддя за 

європейськими стандартами, вважаємо недопустимим скорочення штатної 



чисельності суддів Верховинського районного суду із трьох фактичних одиниць, 

до однієї, або об’єднання суду з іншим судом. 

Жителі Верховинського району просять Вас врахувати наше звернення в 

процесі оптимізації мережі загальних судів, та залишити в системі місцевих 

загальних судів у єдиному в Україні високогірному районі Верховинський 

районний суд Івано-Франківської області, як окрему структурну одиницю, а в 

штаті самого суду - 3 одиниці посад судді. 

 

 
 

Прийнято на восьмій сесії 

Верховинської районної ради  

VIII демократичного скликання   

___________________2021 року 

  



           Проєкт 

 

 

 

УКРАЇНА 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Восьма сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від __________  2021 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради 

щодо скасування Постанови від 

14.04.2021№ 420  «Про внесення  

змін до деяких постанов Кабінету  

Міністрів України» 

 

 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Схвалити звернення до Президента України Володимира Зеленського, голови 

Верховної Ради України Дмитра Разумкова, Прем’єр-міністра України 

Дениса Шмигаля щодо скасування Постанови від 14.04.2021№ 420  «Про 

внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (додається). 

 

2. Дане звернення опублікувати на офіційному сайті районної ради. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, 

пенсійного забезпечення та захисту прав учасників і ветеранів операції 

об’єднаних сил (антитерористичної операції) на сході України та їх сімей 

(Н.Кімейчук). 
 

 

 

 

Голова районної ради                                                          Юрій Філипчук 

 



Президенту України 

Володимиру Зеленському 

Голові Верховної Ради України  

Дмитру Разумкову 

Прем’єр-міністру України 

Денису Шмигалю 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

Протягом останніх двох років ціни на комуналку, газ, електроенергію для 

населення порівняно з 2017 роком суттєво виросли, а кількість людей, що 

отримують соціальну допомогу у вигляді субсидій зменшилось більш ніж вдвічі. 

У «піковий» 2017 рік субсидії отримували біля 7 млн. домогосподарств. Із 

державного бюджету в той рік було виділено 72,4 млрд. грн. А в опалювальний 

період 2020-2021 роки субсидії отримували лише 2,9 млн. домогосподарств. 

Кабінет міністрів України ухвалив чергову антисоціальну Постанову №420 

від 14 квітня 2021 році «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України», якою з 01 травня 2021 року вводиться новий порядок 

оформлення субсидій в Україні. 

Ця постанова передбачає: 

- що всі субсидіанти мають з 01 травня подати заново заяви і декларації про 

доходи/видатки до управлінь соціального захисту, змусивши біля 3 млн.осіб 

подавати новий пакет документів. Особливо цинічним це виглядає під час 

пандемії, коли потрібно дотримуватися жорстких правил безпеки, масочного 

режиму, уникати скупчень людей тощо; 

- ліквідацію комісій місцевих органах влади, які ухвалювали рішення про 

надання субсидії у спірних ситуаціях, особливих та нестандартних випадках. 

Раніше до 40% всіх субсидій призначалося саме через рішення таких комісій. Ми 

прогнозуємо, що через таке рішення значна частина субсидіантів просто буде 

позбавлена субсидій. 

- позбавлення субсидій родин, які мають на депозитному банківському рахунку 

(рахунках) кошти у сумі, що перевищує 56750 грн. Люди відкладали на 

«старість», на лікування, на ремонти своїх помешкань, поточні несправності, на 

інші цілі. А тепер влада позбавляла цих людей субсидій і примусить їх 

сплачувати космічні комунальні послуги за рахунок своїх накопичень. 

Завдяки тиску українців та команди Європейської Солідарності Уряд все ж вніс 

суттєві зміни до своїх постанов. І тепер: 

- для 85% субсидіантів вона буде призначена в автоматичному режимі. 

- до 100 тисяч гривень (із 56 750) була збільшений розмір депозитів після якого 

людина втрачає право на субсидії. 

- управлінням соціального захисту надано право, замість місцевих комісій 

призначати субсидії в особливих випадках, спірних ситуаціях. 

Але близько півмільйона українців на думку Уряду мають все ж подати заяви в 

управління соцзахисту. Тому вважаємо, що для зручності та безпеки громадян 

України влада сьогодні повинна: 



- надіслати поштою нові форми заяв і декларацій адресно до тих, хто має їх 

заново подавати; 

- забезпечити комфортні умови для прийому громадян, включаючи заходи 

безпеки від зараження на короновірусу; 

- невідкладно оновити програмне забезпечення місцевих органів влади для 

автоматичного розрахунку субсидій на новий сезон; 

- притягнути до відповідальності осіб, які ініціювали внесення на розгляд Уряду 

постанови, що обмежувала право українців на соціальну допомогу і створила 

напругу у суспільстві; 

- Верховна Рада терміново повинна внести зміни до державного бюджету 

України 2021 р. з метою збільшення на 10 млрд. грн. видатків на субсидії. 

Збільшення видатків здійснити за рахунок зменшення фінансування Офісу 

Президента, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Офісу 

Генерального прокурора та зменшення корупційних проектів в програмі 

«Великого будівництва». 

 

 
 

       Прийнято на VІІІ сесії районної ради 

       VІІІ демократичного скликання  

       від  ______________2021 року 

  



                                                                                                                             Проєкт                 

               

 

       

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Восьма  сесія) 
       

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від __________ 2021 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради  

щодо недопущення закриття КНП 

«Верховинська багатопрофільна лікарня»  

Верховинської селищної ради. 

 

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада 

 

вирішила: 

 

 

1. Схвалити звернення районної ради до Прем’єр-Міністра України Шмигаля 

Д.А. Міністра охорони здоров’я України Ляшка В.К., голови Івано-

Франківської обласної державної адміністрації  Бойчука А.М., голови Івано-

Франківської обласної ради Сича О.М. щодо недопущення закриття КНП 

«Верховинська багатопрофільна лікарня» Верховинської селищної ради. 

 

2. Звернення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті» та на веб-сайті 

районної ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти постійну комісію районної ради з 

питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, пенсійного 

забезпечення та захисту прав учасників і ветеранів операції об’єднаних сил 

(антитерористичної операції) на сході України та їх сімей (Н.Кімейчук). 

 

 

Голова районної ради       Юрій Філипчук 

 

 



 

Прем’єр-Міністру України  

Шмигалю Д.А. 

Міністру охорони здоров’я України 

Ляшку В.К. 

Голові Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації  

Бойчуку А.М. 

Голові Івано-Франківської обласної 

ради Сичу О.М. 

 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 
 

Ми, депутати Верховинської районної ради Івано-Франківської області та 

жителі Верховинського району дуже занепокоєні можливим закриттям закладу 

вторинного рівня - КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» 

Верховинської селищної ради у нашому високогірному районі. 

Верховинський район – єдиний в області, який повністю розташований на 

території карпатської гірської системи та найбільший за площею. 

Найвіддаленіші села в районі: в радіусі 70 км - село Голошино, 60км - село 

Гринява, Явірник - 40км.. Маршрут автомобілів медичної допомоги в основному 

пролягає вздовж русел річок Чорного та Білого Черемошів і внаслідок частих 

паводків дороги району постійно піддаються руйнуванню, а також район 

відділений двома високогірними перевалами Кривопільським та Буковецьким, 

які в різні пори року також ускладнюють рух до інших районів, а це надзвичайно 

ускладнює доступ населення до вторинного рівня надання медичної допомоги. 

Віддаленість нашого закладу від обласних високоспеціалізованих 

лікувально-профілактичних закладів більше 120 км, а до найближчого закладу з 

надання вторинної спеціалізованої медичної допомоги знаходиться в м.Косів на 

відстані - 40км. Крім того, автомобільного сполучення з розкиданими 

присілками в селах Верховинського району в основному немає, а є лише 

пішохідні стежки. 

Враховуючи розкиданість та проживання населення на важкодоступних 

територіях із поганим сполученням критерії з надання невідкладної медичної 

допомоги, розроблені МОЗ України (доступність лікарні інтенсивного лікування 

- не більше 60 хв. та не дальше 60 км, а час доїзду бригади екстреної медичної 

допомоги поза межами міста - 20 хв.) є неможливими при закритті закладу 

вторинного рівня в нашому районі. Поряд з цим Верховинщина є привабливим 

туристичним краєм і протягом цілого року наш край відвідують тисячі 

відпочиваючих, а безпека туриста це можливість якісного надання невідкладної 

вторинної медичної допомоги. 

 



Для надання жителям району повної, вчасної невідкладної вторинної 

медичної допомоги у відділеннях Верховинської багатопрофільної лікарні 

станом на 01.06.2021 року функціонує 103 ліжка, установа забезпечена 

висококваліфікованими лікарями, обладнанням і в листопаді 2020 року введено в 

дію відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги.  

Комунальним некомерційним підприємством «Верховинська 

багатопрофільна лікарня» Верховинської селищної ради у квітні 2021 року 

укладено новий договір до грудня поточного року з НСЗУ на обслуговування 

населення району на суму 12 151 629,81 грн., в т.ч. по пакетах: 

1. «Хірургічні операції дорослим та дітям в стаціонарних умовах» – 1 

690802,82 грн., на 6 місяців. 

2. «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних 

операцій» - 6 588 974,70 грн., на 6 місяців. 

3. «Медична допомога при пологах» - заплановано на 9 місяців - 

2 055 636,00 грн., однак оплата буде здійснюватись щомісячно по факту надання 

допомоги при пологах. 

4.«Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах 

(профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація) - 

929 176,29 грн. на 9 місяців. 

5. «Ведення вагітних в амбулаторних умовах» - заплановано 887 040,00 

грн., однак оплата буде здійснюватись по факту звернення вагітної до лікаря. 

Фінансування в квітні склало 1 632915,09 грн., а заробітна плата за квітень 

2021р. з нарахуванням складає 2 413 137,00грн. 

Тільки на виплату заробітної плати в квітні не вистачає коштів в сумі 

780221,91 грн.  

Якщо врахувати мінімальні середньомісячні витрати (витрати на 

господарські потреби та послуги становлять 185909,00 грн., витрати на 

медикаменти 264 800,00 грн., витрати на продукти харчування 79 291,00 грн.), то 

для нормального функціонування закладу до кінця року не вистачить 11 791 

997,19 грн. або щомісячно 1 310 221,91 грн. 

Проблемними питаннями залишається те, що тарифи встановлені НСЗУ на 

один пролікований випадок, покривають фактичні витрати лише на 65,3 %. При 

розрахунку вартості послуг НСЗУ не враховано тривалий час карантинних 

обмежень, при яких пацієнтам надавалась виключно ургентна допомога, що 

значно зменшило кількість послуг наданих лікарнею, а коригувальний 

коефіцієнт 1,2 визначений тільки для «амбулаторного» пакету, хоча карантинні 

обмеження стосувалися і стаціонарної медичної допомоги.  

Статус високогірного для розрахунку вартості послуг наданих 

«вторинкою» не враховано. При цьому коригуючий коефіцієнт 1,25 при наданні 

первинної медичної допомоги враховано, хоча ми знаходимося на одній 

території тільки надаємо різні послуги.  

За період з 01 січня по 01 травня було нараховано і виплачено «гірських» 

разом з нарахуванням на суму – 1 228 722,85грн. із загального бюджету закладу.  

Закриття КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» Верховинської 

селищної ради спричинить труднощі для отримання населенням високогірного 



району невідкладної медичної допомоги вторинного рівня, а це є порушенням 

права людини на охорону здоров’я. 

На підставі наведеного, депутати Верховинської районної ради Івано-

Франківської області та жителі Верховинського району просять розглянути дане 

питання про внесення змін до постанови КМУ №133 від 15.02.2021р. в частині 

включення коригуючого коефіцієнта 1,25 до тарифної ставки на пролікований 

випадок чи надану послугу вторинною медичною допомогою для закладів 

охорони здоров’я, які розташовані в гірській місцевості та поширити дію 

коригувального коефіцієнта 1,2 на всі пакети Програми медичних гарантій 

(ПМГ), а також залишити для КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» 

Верховинської селищної ради фінансування за пакетом «Перехідне фінансове 

забезпечення комплексного надання послуг» до кінця 2021 року, що дасть змогу 

закладу функціонувати.  
 

Прийнято на восьмій сесії 

Верховинської районної ради  

VIII демократичного скликання   

___________________2021 року 
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У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Восьма  сесія) 
       

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від __________ 2021 року 

селище Верховина 

 

Про звернення депутатів Верховинської  

районної ради щодо повернення  

субрегіональному рівню його природні  

повноваження та відповідне забезпечення  

фінансовими ресурсами 

 

Керуючись частиною 1 статті 13, пунктомб частини 2 статті 19 Закону 

України «Про статус депутатів місцевих рад», частиною 2 статті 43 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою відновлення 

Конституційно затверджених повноважень районних рад та повернення 

субрегіональному рівню його природні повноваження та відповідне 

забезпечення фінансовими ресурсами, районна рада 

вирішила: 

1. Схвалити звернення районної ради до Президента України В.Зеленського, 

Голови Верховної Ради України Д.Разумкова, Прем’єр-міністра України 

Д.Шмигаля щодо повернення субрегіональному рівню його природні 

повноваження та відповідне забезпечення фінансовими ресурсами (додається). 

2. Звернення надіслати Івано-Франківській, Надвірнянській, Косівській, 

Коломийській, Калуській районним радам з метою підтримки даного звернення. 

3. Текст звернення оприлюднити на веб-сайті районної ради та в інших засобах 

масової інформації 

4. 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 

 

 



Президенту України 

Зеленському В.О. 

Голові Верховної Ради України 

Разумкову Д.О. 

Прем’єр-міністру України 

Шмигалю Д.А. 

 

ЗВЕРНЕННЯ 
 

Ми, депутати Верховинської районної ради , вимушені звернутися до Вас у 

зв»язку з критичною ситуацією, що склалась в функціонуванні районних рад 

України. 

Ми поділяємо тези про те, що основою місцевого самоврядування є 

базовий рівень, як найбільш наближений до жителів громад, і на цьому рівні 

мають надаватись максимальна кількість якісних послуг. 

Конституція України, Закони України гарантують рівність прав громадян 

та однакову доступність до послуг, що надаються державою та органами 

місцевого самоврядування. Як свідчать результати перших місяців 

функціонування органів місцевого самоврядування в нових умовах, рівень 

фінансового забезпечення громад в загальних показниках чи в показниках на 

одного мешканця значно різняться. Особливо помітною є різниця між 

показниками великих міст та невеликих громад, передовсім сільських. Такий 

стан справ свідчить про розбалансованість в системі надання послуг громадянам 

і потребує негайного коригування. Однією з причин низької фінансової 

спроможності малих та середніх громад є перекладання на них повноважень, які 

властиві субрегіональному рівню, а саме утримання медичних закладів 

вторинного рівня, закладів позашкільної освіти, бібліотек, шкіл мистецтв, 

закладів соціальної опіки, тощо. У багатьох випадках громади відмовлялись 

брати згадані вище заклади на свій баланс, в результаті чого приймались 

рішення про їх закриття, а відтак припинялось надання відповідних послуг 

жителям громад. 

У своїх численних зверненнях, ми неодноразово вказували на ці проблемні 

моменти в реформі місцевого самоврядування і пропонували шляхи вирішення. 

Ми вчергове пропонуємо сформувати повний перелік повноважень місцевого 

самоврядування та повернути субрегіональному рівню його природні 

повноваження та відповідне забезпечення фінансовими ресурсами. 

У результаті непродуманих кроків, районні ради не мають засобів не те, 

що на виконання конституційних повноважень, але й на утримання мінімального 

апарату районних рад. Великі проблеми в багатьох районах існують з 

утриманням приміщень районних рад. Очевидним кроком для вирішення цих 

проблем є виділення відповідної субвенції, однак всупереч нашим 

неодноразовим зверненням з цього приводу жодних дієвих кроків у цьому 

напрямку не робиться. 

Кожний рівень самоврядування є важливим і має виконувати свої 

унікальні функції, для чого має бути наділений відповідними повноваженнями та 



ресурсами. На жаль, тривала кампанія з дискредитації субрегіонального рівня 

місцевого самоврядування дала свої негативні результати. Незважаючи на те, що 

Конституція України, а саме ст..143 передбачає повноваження районних рад, 17 

вересня 2020 року був ухвалений Закон України 907-ІХ «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України», відповідно до якого районні ради були 

позбавлені ресурсів для виконання своїх конституційних повноважень. 

У результаті переможні звіти про успіх реформи суперечать великій 

кількості проблем на шляху її реалізації. 

Як свідчать публічні заходи, організовані різними гілками влади, сьогодні 

держава немає належного розуміння ролі і місця субрегіонального рівня в 

системі самоврядування. 

Просимо у найстисліші терміни провести зустріч з керівництвом УАРОР та 

представниками районних рад для вирішення порушених у цьому зверненні 

проблем. 

Зі свого боку вчергове пропонуємо: 

1. Внести зміни до Бюджетного кодексу, де визначити склад доходів районних 

бюджетів та виписати повноваження під які можуть надаватись ресурси для 

їх виконання. 

2. Надати субвенцію на виплату заробітної плати працівникам апаратів чинних 

районних рад та заборгованостей працівникам ліквідованих районних рад. 

3. Провести детальний аналіз ходу реформи децентралізації й за результатами 

оновити відповідну Концепцію. 

4. Передбачити в складі Кабінету Міністрів України посаду Віце- прем»єр-

міністра, відповідального за реформу децентралізації. 

5. Напрацювати зміни до чинного Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» з урахуванням процесів децентралізації. 

6. Внести зміни до Конституції України щодо децентралізації влади. 

7. Після ухвалення змін до Конституції України щодо децентралізації влади 

ухвалити нову редакцію Закону України « Про місцеве самоврядування». 

 

 

Прийнято на восьмій сесії 

Верховинської районної ради  

VIII демократичного скликання   

___________________2021 року 

 


