
Порядок денний  

позачергової дев’ятої  сесії районної ради 

восьмого демократичного скликання 
 

 

 

 

від 14 липня  2021 року             поч. об 11.00 год. 

 
 

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

Доповідає: Всеволод Ватаманюк – начальник фінансового управління   

          райдержадміністрації. 

 

2. Про реорганізацію та зміну структури виконавчого апарату районної 

ради. 

Доповідає: Юрій Філипчук – голова районної ради. 

 

3. Різне. 

 

  



                                       Проєкт 

 

               

 

     

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Позачергова дев’ята  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  сесії 

обласної ради від 9 липня 2021року « Про внесення змін до обласного 

бюджету на 2021 рік»,  рішенням районної ради від 24.12.2020 року «Про 

районний бюджет на 2021 рік», рішенням сесії Верховинської селищної ради 

від 09.07.2021 року №144-9/2021 «Про внесення змін до селищного бюджету 

на 2021 рік» 

 

       вирішила: 

 

          1. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів, що склався  станом 

на 01.07.2021 року по спеціальному фонду   районного бюджету в сумі  

202750 гривень , що надійшли як повернення наданих кредитів по програмі 

розвитку малого та середнього підприємництва  головному  розпоряднику 

коштів районного бюджету - районній раді за  КПКВК 0110150 , КЕКВ 2111, 

2120,  передавши зазначені призначення до загального фонду районного 

бюджету.        

           2. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду районного 

бюджету  за кодом  бюджетної класифікації 410539000 «Інші субвенції з 

 



місцевого бюджету» в сумі 400000 гривень, спрямувавши їх  головному 

розпоряднику коштів районного бюджету – фінансовому управлінню 

районної державної адміністрації за КПКВК 0377330 для будівництва 

адмінбудівлі фінансового управління Верховинського району на 12 

працюючих по вул. Франка в смт. Верховина Івано-Франківської області. 

           3. Збільшити  обсяг дохідної частини загального фонду районного 

бюджету  за кодом  бюджетної класифікації 410539000 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» в сумі 30000 гривень, спрямувавши їх головному  

розпоряднику коштів районного бюджету - районній раді за  КПКВК 0110150 

КЕКВ 2111, 2120, уклавши договір про передачу міжбюджетних трансфертів 

між  Верховинською районною та Верховинською селищною радами. 

4. Зменшити бюджетні призначення  по головному  розпоряднику 

коштів - районній раді, передбачені  на реалізацію заходів програми розвитку 

місцевого самоврядування у Верховинському районі на 2017-2021 роки за 

КПКВК 0110180  КЕКВ 2240  в сумі 20000 гривень,  відповідно збільшивши 

їх за  КПКВК 0110150 КЕКВ 2210 – 15000 гривень, КЕКВ 2240 – 5000 

гривень.    

       5.  Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію 

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

 

 

Голова районної ради       Юрій Філипчук 
 

  



                                       Проєкт 

               

 

     

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

(Позачергова дев’ята  сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від ___________  2021 року 

селище Верховина 

 

Про реорганізацію та зміну  

структури виконавчого апарату 

районної ради 

 

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 43, статті 58 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів 

України від 9 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та 

умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів» (із змінами), беручи до уваги лист 

фінансового управління Верховинської РДА від 23.03.2021 року №104/02-

18/06/18 про заходи щодо економії бюджетних коштів, з метою забезпечення 

виконавчим апаратом районної ради здійснення повноважень, визначених 

Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та оптимізації 

структури виконавчого апарату районної ради, районна рада 

вирішила: 
 

1. У зв’язку із змінами в організації роботи затвердити з 15.09.2021 р. 

нову структуру виконавчого апарату районної ради згідно з додатком. 

2. Визнати таким, що втратили чинність з 15.09.2021 р. рішення районної 

ради від 10.12.2020 року «Про реорганізацію та зміну структури виконавчого 

апарату районної ради». 

3. Голові районної ради Ю.Філипчуку затвердити новий штатний розпис 

виконавчого апарату районної ради відповідно до цього рішення. 

 



4. Доручити голові районної ради здійснити передбачені чинним 

законодавством заходи, пов’язані зі змінами у структурі виконавчого апарату 

районної ради. 

5. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

Голова районної ради       Юрій Філипчук 

  



Додаток 

до рішення районної ради 

від   2021 року 
 

Структура і чисельність виконавчого апарату районної ради 

№  Назва структурного підрозділу    Кількість 

штатних 

п/п  та посада 

одиниць 

6. Голова районної ради       1 

7. Заступник голови районної ради     1 

8. Керуючий справами виконавчого апарату районної 1 

ради 

9. Радник - консультант голови районної ради   1 

Відділ організаційного забезпечення, діяльності ради, її постійних 

комісій, депутатів та зв’язків із громадськістю виконавчого апарату 

районної ради 

10. Начальник відділу організаційного забезпечення, 1 

діяльності ради, її постійних комісій, депутатів та зв’язків із громадськістю 

виконавчого апарату районної ради 

11. Головний спеціаліст з питань діловодства, підготовки 1 

проектів та зв’язків із громадськістю виконавчого апарату районної ради 

12. Водій районної ради 1 

Відділ комунального майна, правового та кадрового забезпечення 

виконавчого апарату районної ради 

13. Начальник відділу комунального майна, правового та 1 

кадрового забезпечення виконавчого апарату районної ради 

14. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи,  1 

правового забезпечення, захисту прав споживачів та поновлення прав 

реабілітованих виконавчого апарату районної ради 

15. Головний бухгалтер районної ради 1 

Всього          10 

 

Керуючий справами виконавчого  

апарату районної ради     Світлана Ілійчук 


