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У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

          Івано-Франківської області 

    Сьоме демократичне скликання 

            (Двадцять дев’ята  сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

   

від _______________ 2019 року 

селище  Верховина 

 

Про  фактичну мережу  

закладів освіти району 

в 2019-2020 навчальному році 

 

 

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

Україні”, Законів України „Про освіту», „Про загальну середню освіту”, „Про 

дошкільну освіту”, п.6 рішення  районної ради  від 22.05.2019 року «Про 

очікувану мережу закладів освіти району в 2019-2020 навчальному році», 

розглянувши лист  районної державної адміністрації від 12.09. 2019 року 

№1129/02-06/21 та враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з 

гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики, спорту, 

національного і духовного розвитку та засобів масової інформації, районна 

рада  

                                                          вирішила: 

 

1.Надати дозвіл відділу освіти райдержадміністрації (В.Гуцуляк) на 

функціонування з 01 вересня 2019 року закладів загальної середньої освіти, 

закладів дошкільної  та позашкільної освіти району в 2019-2020 навчальному 

році згідно з додатками 1-5. 

2.У новому  навчальному  році  дозволити  функціонування   паралельних 

початкових класів в Кривопільському НВК у філії Волова, Бистрецькій ЗОШ 

І-ІІ ступенів у філії Дземброня та Буковецькій ЗОШ І-ІІ ступенів у філії 

Черетів. 

     3. Керівникам освітніх закладів  району,  враховуючи  зміну кількості 

дітей у закладах дошкільної освіти та збільшення контингенту учнів у 

закладах загальної середньої освіти,  забезпечити контроль за введенням та 

перерозподілом штатних посад в закладах освіти  району відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

 



4. Відділу освіти райдержадміністрації (В.Гуцуляк) подати до 12 червня 

2020 року  на сесію районної ради очікувану мережу закладів освіти району в 

2020-2021 навчальному році. 

      5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики, 

спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової інформації 

(О.Чубатько).   

 

 

 Голова районної  ради                                                                 Іван Шкіндюк         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

                                                                          

                                                                   

                                                                                       Додаток  1 

       до проекту рішення районної ради 

                                                                                                 від ______________     

 

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

закладів загальної середньої освіти Верховинського району 

на 2019-2020 н.р. 
 

№ 

п/п 

Назва загальноосвітніх 

шкіл 

К-сть 

кл. 

з 

ден.ф

ор.на

вч. 

К-сть 

кл. з 

веч. 

форм

.навч

. 

 

К-сть 

кл.-

комп-

лекті

в 

К-сть 

учнів 

К-сть 

ГПД 

К-сть 

ставо

к 

К-сть 

учнів у 

ГПД 

1. Верховинська ЗОШ І – ІІІ ст. 30 0 30 721 12 9 299 
2. Верховинський ліцей №1 20 0 20 383 8 6 144 
3. Верховинський  ліцей 

ім..Дмитра Ватаманюка 
4 5 9 116 0 0 0 

4. В. Ясенівська ЗОШ  І-ІІІ ст. 12 0 12 186 2 1,5 50 
5. Гринявська ЗОШ І-ІІІ ст. 11 0 11 193 2 1 31 
6. Довгопільська ЗОШ І-ІІІ ст. 11 0 11 144 1 0,75 30 
7. Замагорівська ЗОШ І – ІІІ ст. 11 0 11 199 1 0,75 30 
8. Зеленський НВК 

(«Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний 

навчальний заклад») 

11 0 11 142 1 0,5 21 

9. Ільцівська ЗОШ І-ІІІ ступ. 11 0 11 177 2 1,5 46 
10 Красноїльська ЗОШ І-ІІІ ст. 18 6 24 417 4 2,5 88 
11. Кривопільський НВК 

(«Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний 

навчальний заклад») 

11 0 11 144 2 1,5 55 

12 Криворівнянська ЗОШ І – ІІІ 

ст. 
12 0 12 242 4 2 95 

13 Черемошнянська ЗОШ І –ІІІ 

ст. 
15 0 15 215 1 0,75 20 

14 Бистрецька ЗОШ І – ІІ ст. 3 0 3 40 0 0 0 
15 Буковецька  ЗОШ І – ІІ ст. 11 0 11 111 1 1 30 
16 Великоходацька ЗОШ І – ІІ ст. 9 0 9 73 0 0 0 
17 Грамітнянська ЗОШ І – ІІ ст. 6 0 6 43 0 0 0 
18 Головівська ЗОШ І – ІІ ст. 9 0 9 111 1 0,5 20 
19 Красницька ЗОШ І – ІІ ст. 9 0 9 136 1 0,75 20 
20 Перехреснянська ЗОШ І – ІІ 

ст. 
9 0 9 82 1 0,5 16 

21 Пробійнівська ЗОШ І–ІІ ст 6 0 6 59 0 0 0 
22 Стебнівська ЗОШ  –ІІ ст. 9 0 9 63 0 0 0 
23 Бережницька ЗОШ І ст. 0 0 0 7 0 0 0 
24 Білорічанська ЗОШ І ст. 1 0 1 14 0 0 0 

25 Голівська початкова школа 1 0 1 13 0 0 0 



26 Голошинська ЗОШ І ст. 4 0 4 25 0 0 0 
27 Красноїльська початкова 

школа 
3 0 3 20 1 0,5 18 

28 Рівнянська початкова школа 4 0 4 35 1 0,5 28 
29 Синицька ЗОШ І ст. 0 0 0 13 0 0 0 

30 Чорнорічанська ЗОШ І ст. 2 0 2 20 0 0 0 
31 Явірницька  ЗОШ І ступеня 2 0     2    19 0 0 0 
32 Верховинський НВК 

(«Загальноосвітня школа            

І ступеня – дошкільний 

навчальний заклад») 

4 0 4 59 2 1,5 45 

33 Яблуницький НВК 

(«Загальноосвітня школа            

І ступеня – дошкільний 

навчальний заклад») 

5 0 5 84 1 1 30 

 Всього: 274 11 285 4306 49 31 1116 

       

 
 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти      Василь Гуцуляк 

 
 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

                           

                            

                                                                                                                Додаток  2 

                                                                                                до проекту рішення районної ради 

                                                                                                від _____________ 

 

                                                                                                       

 

 

     ФАКТИЧНА  МЕРЕЖА 

підготовчих груп 

при закладах загальної середньої освіти Верховинського району 

 на 2019-2020 н. р. 

 

 

 

№ 

п/п 

Назва школи Кількість 

груп 

К-сть 

дітей 

Режим 

роботи 

1. Гринявська ЗОШ І-ІІІ ступенів 1 10 3 год. 

2. Буковецька ЗОШ І-ІІ ступенів 1 5 3 год. 

3. Бистрецька ЗОШ І-ІІ ступенів 1 5 3 год. 

4. Великоходацька ЗОШ І-ІІ ступенів 1 10 3 год. 

5. Синицька ЗОШ І ступеня 1 5 3 год. 

6. Явірницька ЗОШ І ступеня 1 5 3 год. 

 Всього: 6 40  

  
 

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти                 Василь Гуцуляк 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                  Додаток 3 

                                                                                                до проекту рішення районної ради 

                                                                                   від ___________________ 

 

ФАКТИЧНА  МЕРЕЖА 

закладів  дошкільної освіти Верховинського району 

на 2019 – 2020 н.р. 
№

п/п 

Назва ДНЗ К-

ть 

гр

уп 

В 

т.ч.

ясел

ьна 

В 

т.ч.г

руп 

для 

5-

річо

к 

Інш

і 

Всьог

о 

дітей 

В 

т.ч. 

у 

ясел

ьній 

гру

пі 

В 

т.ч. 

діте

й 5-

річо

к 

Інші Режим роботи 

(год) 

3 9 10,5 

1 Верховинський ЗДО 

«Сонечко» 

8 1 3 4 198 24 75 99 - - 8 

2 Верховинський НВК 4 1 1 2 84 22 21 41   4 

3 Буковецький ЗДО 

«Світлячок» 

1 - - 1 15 - 7 8 - 1  

4 Верхньоясенівський 

ДНЗ «Гуцулятко» 

2 - 1 1 34 - 16 18 - 2 - 

5 Головівський ЗДО 

«Ластівка» 

2 - 1 1 26 - 11 15 1 1 - 

6 Голошинський ЗДО 

«Дюймовочка» 

1 - - 1 20 - 3 17 - 1 - 

7 Грамітнянський ЗДО 

«Веселка» 

1 - - 1 22 - 12 10 - 1 - 

8 Довгопільський ЗДО 

«Струмок» 

2 - 1 1 35 - 14 21 - 2 - 

9 Замагорівський ЗДО 

«Лісова казка» 

2 - 1 1 40 - 21 19 - 2 - 

10 Зеленський НВК 2 - 1 1 26 - 13 13 - 2 - 

11 Ільцівський ЗДО 

«Квітка Карпат» 

3 - 1 2 74 - 28 46 - 2 1 

12 Красницький ЗДО 

«Смерічка» 

2 - 1 1 35 - 17 18 - 2 - 

13 Красноїльський ЗДО 

«Дударик» 

3 - 1 2 50 - 18 32 - 3 - 

14 Криворівнянський ЗДО 

«Червона шапочка» 

2 - 1 1 45 - 19 26 - 1 1 

15 Кривопільський НВК 2 - 1 1 31 - 12 19 - 2 - 

16 Перехреснянський  

ДНЗ «Дивокрай» 

1 - - 1 22 - 9 13 - 1 - 

17 

 

Пробійнівський ЗДО 

«Святого Миколая» 

  2 - 

 

1 

 

1 

 

32 

 

- 

 

9 

 

23 

 

- 

 

2 

 

- 

 

18 Стебнівський ЗДО 

«Гуцулочка» 

1 - - 1 20 - 8 12 - 1 - 

19 Черемошнянський ЗДО 

«Дзвіночок» 

3 1 1 1 50 17 17 16 - 3 - 

20 Яблуницький НВК 3 1 1 1 53 16 22 15 - 1  



 Всього: 47 4 17 26 912 79 352 481 1 30 16       

 

Начальник відділу освіти                                              Василь Гуцуляк 
 

                                                                                Додаток  4 

                                                                                                до проекту рішення районної ради 
                                                                                                від ______________ 

 

 

 

                                    ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

 інтернатів в закладах загальної середньої освіти 

Верховинського району на 2019-2020 н. р. 

 

 
№ 

п/п 

Назва закладу Постійно 

чи сезонно 

К-сть 

учнів 

К-сть 

груп 

К-сть 

ставок 

1. Верховинський ліцей №1 постійно 349 20 18 

2. В.Ясенівська ЗОШ І-ІІІ ступенів постійно 16 1 1 

3. Гринявська ЗОШ І-ІІІ ступенів постійно 29 1 1,5 

4. Замагорівська ЗОШ І – ІІІ ступенів сезонно 15 1 1 

5. Красноїльська ЗОШ І-ІІІ ступенів постійно 0 0 0 

6. Криворівнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів постійно 20 1 1 

7. Бистрецька ЗОШ І – ІІ ступенів сезонно 12 1 1 

8. Буковецька ЗОШ І-ІІ ступенів постійно 25 1    1,5 

   9. Головівська ЗОШ І – ІІ ступенів сезонно 15 1 1 

10. Перехреснянська ЗОШ І-ІІ ступенів сезонно 25 1 1 

11 Стебнівська ЗОШ І – ІІ ступенів сезонно 16 1 1 

 Всього:  522 29 28 

  

          Примітка: функціонування інтернату в Красноїльській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів  тимчасово призупинено у зв’язку з відсутністю приміщення. 

 

 

 
 

Начальник відділу освіти Василь Гуцуляк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                           Додаток  5 

                                                                                               до проекту рішення районної ради   
                                                                                               від________________ 

                  

 

 

                                 

 

                                        ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

позашкільних навчальних закладів  

 Верховинського району на 2019-2020 н. р. 

 

 

 

№ 

п/п 

Назва закладу К-сть ставок К-сть 

гуртків 

К-сть учнів 

1. Дитячо-юнацька 

спортивна школа 

19,25 31 329 

2. Центр дитячої та 

юнацької творчості 

26,75 86 1032 

 

 Всього: 1361 

 

 

 

 

 
 

Начальник відділу освіти Василь Гуцуляк 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

                  проєкт 
          

 

 

 

                   

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять дев’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від _____________ 2019 року 

селище Верховина 

                

Про звернення районної ради щодо  

збільшення капітаційної ставки 

на оплату послуг первинної 

медичної допомоги 

          

Беручи до уваги звернення працівників комунального некомерційного 

підприємства «Верховинський центр первинної медико-соціальної 

допомоги» від 13 серпня 2019 року №196/01-04, відповідно до статті 43 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада 
 

                                                    вирішила: 
 

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

Гончарука О.В., міністра охорони здоров’я України Скалецької З.С., голови 

Національної служби здоров’я України  Петренка О.Е. щодо збільшення 

капітаційної ставки на оплату послуг первинної медичної допомоги закладам 

охорони здоров’я первинного рівня, які розташовані у гірських населених 

пунктах (додається). 

2. Звернення надіслати Прем’єр-міністру України Гончаруку О.В., 

міністру охорони здоров’я України Скалецькій З.С., голові Національної 

служби здоров’я України  Петренку О.Е. 

 3. Звернення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті» та 

оприлюднити на веб-сайті районної ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

пенсійного забезпечення  (Г.Кікінчук). 

  
 

Голова районної ради                                                            Іван Шкіндюк 

 

   



       

                  проєкт 
          

 

 

 

                   

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять дев’ята сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від _____________ 2019 року 

селище Верховина 

                

Про звернення районної ради щодо  

збільшення капітаційної ставки 

на оплату послуг первинної 

медичної допомоги 

          

Беручи до уваги звернення працівників комунального некомерційного 

підприємства «Верховинський центр первинної медико-соціальної 

допомоги» від 13 серпня 2019 року №196/01-04, відповідно до статті 43 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада 
 

                                                    вирішила: 
 

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

Гончарука О.В., міністра охорони здоров’я України Скалецької З.С., голови 

Національної служби здоров’я України  Петренка О.Е. щодо збільшення 

капітаційної ставки на оплату послуг первинної медичної допомоги закладам 

охорони здоров’я первинного рівня, які розташовані у гірських населених 

пунктах (додається). 

2. Звернення надіслати Прем’єр-міністру України Гончаруку О.В., 

міністру охорони здоров’я України Скалецькій З.С., голові Національної 

служби здоров’я України  Петренку О.Е. 

 3. Звернення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті» та 

оприлюднити на веб-сайті районної ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

пенсійного забезпечення  (Г.Кікінчук). 

  
 

Голова районної ради                                                            Іван Шкіндюк 

 

   



Проєкт 

                                                                            
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять дев’ята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   ________________    2019 року 

селище Верховина  

 

 

Про звернення районної ради 

щодо державної підтримки 

розвитку гірських територій 

 

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи лист Асоціації органів місцевого самоврядування 

«Єврорегіон Карпати-Україна» від 20.09.2019 року №156/В-16, районна рада 
 

вирішила: 
 

1. Схвалити текст звернення щодо державної підтримки розвитку 

гірських територій до Прем’єр-міністра України О.Гончарука, Міністра 

фінансів України О.Маркарової, Міністра розвитку громад та територій 

України А.Бабак (додається). 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

 

 

    Голова районної ради         Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прем’єр-міністру України 

О.Гончаруку  

 

Міністру фінансів України 

О.Маркаровій 

 

Міністру розвитку громад 

та територій України 

А.Бабак 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

Територія Українських Карпат, маючи величезний потенціал природної 

й історико-культурної спадщини та низку спільних викликів у сфері безпеки, 

доступності, екології, потребує залучення спільних фінансових інструментів 

для подолання загроз і розвитку регіону. На регіональному рівні сьогодні уже 

є успішні практики об’єднання зусиль і акумулювання фінансових ресурсів 

для розвитку гірських територій: Програма підтримки ініціатив місцевих 

карпатських громад, що спільно фінансується з місцевих бюджетів Івано-

Франківської, Закарпатської, Львівської, Чернівецької областей; проєкт 

“Карпатська мережа регіонального розвитку” в межах секторальної 

бюджетної підтримки Європейського Союзу. 

Важливим є створення окремого механізму фінансування проєктів 

розвитку гірських територій на державному рівні, і, безперечно, позитивним 

зрушенням в цьому напрямку стала ініціатива розробки Державної програми 

розвитку регіону українських Карпат на 2020 - 2022 роки відповідно до Указу 

Президента України “Про розвиток регіону українських Карпат” № 543/2019 

від 22 липня 2019 року. Відповідно до Указу, програма має бути затверджена 

у двомісячний строк з дати його опублікування. Однак, у проєкті Закону 

України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” відсутня стаття для 

фінансування реалізації Державної програми розвитку регіону українських 

Карпат. Тобто існує загроза того, що прийнята програма не буде 

підтверджена жодним фінансовим ресурсом і замість реальних розвиткових 

проєктів гірські території отримають лише обіцянки. Варто зазначити, що 

Указом Президента України від 20.09.2019 р. № 713/2019 надано доручення 

Кабінету Міністрів України “передбачити під час доопрацювання проєкту 

закону про Державний бюджет України на 2020 рік відповідно до 

обґрунтованих потреб кошти на здійснення заходів, спрямованих на 

стимулювання економічного зростання, підвищення соціальних стандартів, 

розвиток гірських територій українських Карпат, а також збільшення обсягу 

коштів Державного фонду регіонального розвитку”. 

З огляду на викладене та задля пришвидшення економічного і 

соціального розвитку гірських територій Верховинська районна рада 

звертається до Вас із проханням: 

Передбачити в Законі України “Про Державний бюджет України на 

2020 рік” окрему статтю “Проєкти для розвитку гірських територій (в тому 



числі  в рамках заходів Державної програми розвитку регіону українських 

Карпат на 2020 - 2022 роки)” в розмірі 2 млрд гривень, що сприятиме 

реалізації державних гарантій підтримання соціально-економічного розвитку 

гірських територій, що, разом з використанням регіональних можливостей та 

ресурсів, забезпечуватиме зростання та розвиток на сьогодні депресивних 

територій. 

 

 

Прийнято на двадцять дев’ятій сесії 

Верховинської районної ради сьомого 

демократичного скликання 

_______________________   2019 року 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проєкт 

                                                                            
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять дев’ята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   ________________    2019 року 

селище Верховина  

 

 

Про звернення районної ради 

щодо реалізації Програми підтримки 

секторальної політики – Підтримка 

регіональної політики України 

 

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи лист Асоціації органів місцевого самоврядування 

«Єврорегіон Карпати-Україна» від 20.09.2019 року №156/В-16, районна рада  
 

вирішила: 
 

1. Схвалити текст звернення щодо реалізації Програми підтримки 

секторальної політики – Підтримка регіональної політики України до 

Прем’єр-міністра України О.Гончарука, Міністра фінансів України 

О.Маркарової, Міністра розвитку громад та територій України А.Бабак 

(додається). 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

 

 

    Голова районної ради         Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 



Прем’єр-міністру України 

О.Гончаруку  

 

Міністру фінансів України 

О.Маркаровій 

 

Міністру розвитку громад 

та територій України 

А.Бабак 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

Органи місцевого самоврядування, підрозділи органів виконавчої 

влади й громадські організації карпатського регіону беруть активну участь у 

конкурсних відборах в рамках транскордонних, міжнародних, всеукраїнських 

та регіональних грантових програм. 

Важливим інструментом фінансування регіонального розвитку для 

областей України є Програма підтримки секторальної політики – Підтримка 

регіональної політики України. Зокрема, за результатами першого 

конкурсного відбору, який проводився Міністерством регіонального 

розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України, 

інституціями з карпатських областей реалізується 20 проєктів-переможців із 

загальним бюджетом 228,4 млн грн. 

Перелік проєктів-переможців вищезгаданого конкурсного відбору 

затверджено на засіданнях конкурсної комісії від 27.12.2017, 01.03.2018, 

22.03.2018, а розпорядження щодо розподілу у 2018 році бюджетних коштів 

за проєктами регіонального розвитку було затверджено Кабінетом Міністрів 

України 22 серпня 2018 р. Складність і бюрократизація процедури укладання 

договорів на реалізацію проєктів (жовтень-листопад 2018 року) призвела до 

того, що кошти на реалізацію проєктів на увесь перший рік (а це 423,8 млн 

грн) були отримані бенефіціарами проєктів в другій половині грудня 2018 

року. З огляду на стислі терміни від моменту одержання коштів до 

завершення бюджетного року, ця сума майже в повному обсязі була 

повернена головному розпоряднику бюджетних коштів 28.12.2018 р. 

Розпорядження щодо фінансування проєктів у рамках Програми 

підтримки секторальної політики на 2019 рік видане Кабінетом Міністрів 

України 26 червня 2019 року, однак станом на сьогодні кошти досі не 

надійшли на рахунки бенефіціарів проєктів. Враховуючи той факт, що до 

завершення бюджетного року залишилось трохи більше одного кварталу, а 

також реорганізацію головного розпорядника коштів – Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального розвитку 

України, існує значний ризик невикористання коштів бенефіціарами проєктів 

у 2019 році. Варто зауважити, що розпорядженням передбачено 

перерахування бенефіціарам у 2019 році коштів на реалізацію проєктів за рік 

1 і рік 2 (476,6 млн грн), які, у випадку їх невикористання до кінця року, 

знову будуть повернені головному розпоряднику коштів.  



Окрім того, ще восени 2018 року було анонсовано проведення другого 

конкурсного відбору в рамках Програми підтримки секторальної політики – 

Підтримка регіональної політики України, потенційними заявниками 

підготовлено проєктні ідеї. Для фінансування конкурсу виділено 420 млн грн, 

однак, дотепер офіційного оголошення про початок конкурсного відбору 

немає. 

Ситуація, що склалася, ставить під загрозу виконання зобов’язань не 

лише перед державним бюджетом, а й перед Європейським Союзом в рамках 

Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – 

Підтримка регіональної політики України, й погіршення іміджу України як 

одержувача фінансової допомоги ЄС. 

З огляду на важливість для розвитку регіонів проектів, що реалізуються 

в рамках Програми секторальної підтримки, необхідність своєчасного та 

ефективного втілення запланованих заходів, Верховинська районна рада 

звертається до Вас із проханням: 

1. Сприяти прискоренню процедури перерахування коштів для 

реалізації проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за 

рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання 

Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – 

Підтримка регіональної політики України відповідно до Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. № 470-р. 

2. Ініціювати внесення змін до відповідних документів, що 

регламентують механізм фінансування підтримки секторальної політики – 

Підтримка регіональної політики України, із встановленням можливості 

зберігання бенефіціарами залишків коштів на рахунках для покриття витрат у 

наступному бюджетному періоді (переведення таких залишків до 

перехідних). 

3. Доручити профільному міністерству (-ам) оголосити й розпочати 

другий конкурсний відбір проєктів, що можуть фінансуватися за рахунок 

коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу у межах 

виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної 

політики – Підтримка регіональної політики України у 2019 році. 

 

 

Прийнято на двадцять дев’ятій сесії 

Верховинської районної ради сьомого 

демократичного скликання 

_______________________   2019 року 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проєкт 

                                                                            
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять дев’ята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   ________________    2019 року 

селище Верховина  

 

 

Про звернення районної ради 

щодо фінансування реалізації 

проектів транскордонного 

співробітництва 

 

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи лист Асоціації органів місцевого самоврядування 

«Єврорегіон Карпати-Україна» від 20.09.2019 року №156/В-16, районна рада 
 

вирішила: 
 

1. Схвалити текст звернення щодо фінансування реалізації проектів 

транскордонного співробітництва до Прем’єр-міністра України О.Гончарука, 

Міністра фінансів України О.Маркарової, Віце-прем’єр-міністра України з 

питань європейської і євроатлантичної інтеграції Д.Кулеби, Міністра 

розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України 

Т.Милованова (додається). 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

 

 

    Голова районної ради         Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 



Прем’єр-міністру України 

О.Гончаруку  
 

Міністру фінансів України 

О.Маркаровій 

 

Віце-прем’єр-міністру України 

з питань європейської і 

євроатлантичної інтеграції 

Д.Кулебі 

 

Міністру розвитку економіки, 

торгівлі і сільського 

господарства України 

Т.Милованову 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

Для прикордонних областей України одним з вкрай важливих 

інструментів розвитку територій є кошти Програм прикордонного 

співробітництва Європейського  Інструменту Сусідства. В рамках фінансової 

перспективи 2014-2020 програм “Польща – Білорусь – Україна”, “Угорщина 

– Словаччина – Румунія – Україна”, “Румунія – Україна” та “Басейн Чорного 

моря”, залучено понад 60 мільйонів євро на реалізацію транскордонних 

проектів у 2018-2020 роках (станом на сьогодні здійснено відбір та розпочато 

реалізацію усіх інфраструктурних проектів у рамках Програми 

транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна, а також 

завершено ІІ набір малих проектів, здійснено відбір у рамках Програми 

Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна, триває контрактування 

проектів в рамках програм Румунія – Україна, “Басейн Чорного моря”, 

Дунайської транснаціональної програми).  

Участь у проєктах міжнародної технічної допомоги окрім очевидних 

вигод, пов’язана з низкою ризиків та труднощів, з якими стикаються органи 

місцевого самоврядування, урядові й неурядові організації України. Розмір 

власного внеску для заявників становить 10% від бюджету проекту. Однак 

слід зазначити, що відповідно до процедур та порядку фінансування проєктів 

у рамках програм прикордонного співробітництва, окрім власного внеску 

передбачається фінансування 15% від розміру гранту, які буде повернено 

заявникам після затвердження звітів  щодо реалізації проєктів (орієнтовно 

2020-2022 роки).  

Станом на сьогодні у місцевих бюджетах громад (обласному, 

районних, міських) частково передбачені кошти на співфінансування 

проєктів. Однак, з огляду на значну потребу в коштах та обмеженість 

ресурсів місцевих бюджетів, існує необхідність державної підтримки 

реалізації проєктів транскордонного співробітництва.  

Органи місцевого самоврядування карпатських областей вже двічі 

зверталися з вищезгаданим питанням до уряду України. Народними 



депутатами України було ініційовано передбачення у Державному бюджеті 

України на 2018 рік коштів Міністерству економічного розвитку і торгівлі 

України на виконання окремої бюджетної програми (фінансування реалізації 

проєктів прикордонного співробітництва Європейського Інструменту 

Сусідства на 2014-2020 роки з державного бюджету на умовах їх 

повернення), однак коштів не передбачено. 

У державному бюджеті на 2019 рік передбачено 10 млн. грн. у формі 

субвенції від Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-

комунального господарства України. Поряд з тим, слід зазначити, що за 

моніторинг і супровід реалізації проєктів транскордонного співробітництва 

відповідає не Мінрегіон, а Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України (Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України). Окрім того, механізм надання субвенції для проєктів, 

затверджених Постановою Кабінету Міністрів України є неефективним і 

потребує врегулювання, оскільки перелік проектів міжнародної технічної 

допомоги змінюється щороку, а внесення постійних змін до Постанови є 

неможливим. 

З огляду на викладене, задля підвищення ефективності використання 

інструментів розвитку Карпатського регіону, а також поглиблення 

міжрегіональної співпраці, Верховинська районна рада звертається до Вас із 

проханням: 

1. Розробити механізм отримання коштів з державного бюджету на 

співфінансування проєктів міжнародної технічної допомоги та 

відшкодування фінальних (балансових) платежів на умовах повернення. 

2.  Передбачити при складанні Закону України “Про Державний 

бюджет України на 2020 рік” окремої статті видатків для співфінансування 

проектів міжнародної технічної допомоги у розмірі 300 млн. гривень. 

 

 

Прийнято на двадцять дев’ятій сесії 

Верховинської районної ради сьомого 

демократичного скликання 

_______________________   2019 року 
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У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять дев’ята сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   ________________    2019 року 

селище Верховина  

 

 

Про звернення районної ради 

щодо збереження Верховинського 

району 

 

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  районна рада 
 

вирішила: 
 

1. Схвалити та надіслати текст звернення щодо збереження 

Верховинського району як окремої адміністративно-територіальної одиниці 

до Президента України В.Зеленського, Прем’єр-міністра України 

О.Гончарука, голови Верховної Ради України Д.Разумкова, Міністра 

розвитку громад та територій України А.Бабак (додається). 
 

2. Опублікувати дане звернення в газеті «Верховинські вісті» та на веб-

сайті районної ради. 
 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

 

 

    Голова районної ради         Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 



       Президенту України 

       В.Зеленському 

 

Прем’єр-міністру України 

О.Гончаруку  

 

Голові Верховної ради 

України 

Д.Разумкову 

 

Міністру розвитку громад 

та територій України 

А.Бабак 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

У Верховинському районі знаходиться більше 100 високих гір, 

висотою понад 1500 метрів над рівнем моря, що робить його 

найбагатогірнішим районом України. Наш район має суттєві історичні, 

етнічні, соціально-економічні, фізико-географічні, демографічні, культурно-

мистецькі особливості. Варто звернути увагу і на те, що Верховинський 

район – це ще і прикордонний район України (протяжність державного 

кордону 50 км), і тому для нього має бути специфічний, стратегічно 

виважений державний підхід. 

У нашому Верховинському районі добре збережено гірське лісове, 

полонинське етногосподарство гуцулів. Працею горян, протягом багатьох 

століть, витворено специфічну, розсіяну (дисперсну) на гірських схилах («у 

Верхах») форму поселення, дуже цінну традиційну культуру полонинського 

пастушого господарства Українських Карпат. Населення Верховинського 

району належно зберегло традиційну християнську етнодуховність. З давніх 

давен займається виробництвом органічної м’ясо-молочної харчової 

продукції, гірським лісовим господарством, гірським дерев’яним 

будівництвом та деревообробкою, туристичним господарством, народними 

художніми ремеслами і промислами, прикладним і декоративним 

мистецтвом, які є національною спадщиною незалежної України. Найкращі 

народні надбання Верховинщини претендують на одержання статусу 

Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.  

В проекті Закону України «Про засади адміністративно-

територіального устрою України» передбачено, що  район – 

адміністративно-територіальна одиниця, яка складається з громад, загальна 

чисельність населення яких становить не менше 150,0 тис. жителів, проте на 

територіях із щільністю населення менше середньої щільності населення 

відповідної області район може мати меншу кількість жителів, якщо площа 

такого району перевищує середню площу району по області. Саме 

Верховинський район має щільність населення меншу середньої по області, 

а площу більшу, ніж середня по області, і відповідає нормам зазначеного 

проекту Закону, який дозволяє зберегти статус його як окремого району. 



На нашу думку, реформи проводити потрібно, щоб виробити чітку 

модель державної влади та територіального устрою в Україні і привести їх 

до європейських стандартів. Вважаємо, що під час реформаторської 

політики необхідно враховувати і досвід країн Європи, зокрема Польщі. У 

Польщі збережено два гірські повіти: Бещадський (населення 22 тис. осіб., 

площа 1139 кв. км) та Ліський (населення 26,5 тис. осіб., площа 834,9 кв. 

км.). Ми повністю відповідаємо їхнім критеріям, структурі та конфігурації 

(населення 30 тис. осіб, площа 1,3 тис. кв. км.). Населені пункти 

Верховинського району, які розташовані у гірській та високогірній 

місцевості, позбавлені необхідної соціальної інфраструктури – системи 

соціально-побутового   обслуговування, зв’язку,   транспортної доступності 

(у високогір’ї автомобільні дороги взагалі відсутні). Чималі проблеми 

існують  із енергозабезпеченням Верховинського району. У 

Верховинському районі віддаль до центру надання адміністративних послуг 

сягає 30 – 80 км (в разі об’єднання районів сягатиме 100-180 км і більше). 

Просимо звернути Вашу увагу на нераціональному однаковому підході, до 

реформування районів у рівнинних та гірських районах України. 

          Вважаємо неприпустимою ліквідацію високогірного та багатогірного 

Верховинського району і значне збільшення віддаленості органів влади від 

об’єктів соціально-економічної та культурно-освітньої інфраструктури. В 

іншому випадку така реформа буде працювати проти людей і 

державотворення та неодмінно потерпить соціально-економічний крах. 

Негативний досвід ліквідації Верховинського району в 60-х роках минулого 

століття практично показав помилковість такого управлінського рішення, 

яке терміново було відмінено на найвищому урядовому рівні. 

 Підсумовуючи вищенаведене, ми депутати Верховинської районної 

ради просимо Вас при розробці нового (або змін) адміністративно-

територіального устрою прийняти виважене державницьке рішення яке 

дасть змогу зберегти Верховинський район, як окрему адміністративно-

територіальну одиницю України. Віримо, що питання щодо збереження 

Верховинського району буде вирішено позитивно. Наперед щиро вдячні 

Вам за розуміння і допомогу горян. 

 

 

 

Прийнято на двадцять дев’ятій сесії 

Верховинської районної ради сьомого 

демократичного скликання 

_______________________   2019 року 
 

 

 


