Порядок денний
ХХІХ сесії районної ради
VІІ демократичного скликання
IV пленарного засідання

1. Про звіт голови районної ради.
2. Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік.
3. Про програму

соціально-економічного та культурного розвитку

Верховинського району на 2020 рік.
4. Про затвердження районних програм на 2020 рік.
5. Про районний бюджет на 2020 рік.
6. Про продовження терміну дії договору оренди нежитлового приміщення
за адресою: селище Верховина, вул. Франка, 33.
7. Про план діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних
актів на 2020 рік.
8. Інформація начальника Верховинського відділення поліції Косівського
відділу

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 10 місяців 2019 року.
9. Про затвердження

фінансового плану на 2020 рік комунального

некомерційного підприємства «Верховинський центр первинної медикосанітарної допомоги».
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Проєкт

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять дев’ята сесія)
РІШЕННЯ
від ___________ 2019 року
селище Верховина
Про затвердження фінансового плану
на 2020 рік комунального некомерційного
підприємства «Верховинський центр
первинної медико-санітарної допомоги»

Керуючись статтями 75, 77 Господарського Кодексу України, статтею 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства
економічного розвитку та торгівлі (МЕРТ) України від 02.03.2015 р. № 205
«Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» та
наказу МЕРТ від 31.07.2018 № 1070 «Про внесення змін до Порядку складання,
затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта
господарювання державного сектору економіки» з метою вдосконалення
системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи,
враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету,
фінансів і податків, районна рада
вирішила:
1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства
«Верховинський
центр
первинної
медико-санітарної
допомоги»
Верховинської районної ради на 2020 рік, що додається.
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2020 рік
покласти на в.о.головного лікаря комунального некомерційного
підприємства «Верховинський центр первинної медико-санітарної
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допомоги» Верховинської районної ради (У.Петрус-Зітинюк).
3. Зміни до фінансового плану підприємства вносити 2 рази протягом
поточного року та 1 раз на наступний рік, якщо інше не передбачено
Статутом підприємства або локальним порядком складання та затвердження
фінансових планів.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету, фінансів і податків (О.Сапріянчук).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк
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Проєкт

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять дев’ята сесія)
РІШЕННЯ
від _________ 2019 року
селище Верховина
Про продовження терміну дії договору оренди
нежитлового приміщення за адресою:
селище Верховина, вул. Франка, 33
Відповідно до ст. 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 17 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна» розглянувши лист Головного управління Держгеокадастру в ІваноФранківській області №9-0,51-6199/0/2-19 від 24.10.2019р. про продовження
терміну дії договору оренди, враховуючи рекомендації постійної комісії
районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій,
будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього господарства,
комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу, районна рада
вирішила:
1. Продовжити термін дії договору оренди нежитлового приміщення яке є
майном спільної власності територіальних громад Верховинського району і
знаходиться за адресою: селище Верховина, вул. Франка, 33, загальною
площею 155,8 кв.м. на 2 роки 11 місяців, для розміщення підрозділу Головного
управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області.
2. Доручити голові районної ради укласти додаткову угоду до
договору оренди нежитлового приміщення від 31 січня 2017 року № 06-29/8, з
Головним управлінням Держгеокадастру в Івано-Франківській області.
3.Контроль за виконанням рішення покласти заступника голови районної
ради І.Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк
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Проєкт

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять дев’ята сесія)
РІШЕННЯ
від _________ 2019 року
селище Верховина
Про програму соціально-економічного
та культурного розвитку Верховинського
району на 2020 рік
Згідно із статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та статтею 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку України» районна рада
вирішила :
1. Затвердити програму соціально-економічного та культурного розвитку
Верховинського району на 2020 рік.
2. Керівникам управлінь і відділів райдержадміністрації, виконавчих
комітетів селищної та сільських рад створювати сприятливі умови для
стабільної роботи всіх галузей економіки, сконцентрувати свої зусилля на
вирішення наявних проблемних питань і спрямувати організаторську роботу в
2020 році на забезпечення позитивної динаміки соціально-економічного
розвитку району.
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 22
грудня 2018 року «Про програму соціально-економічного та культурного
розвитку Верховинського району на 2019 рік».
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 і середнього бізнесу (Ю.Ванджурак).
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Голова районної ради

Іван Шкіндюк

ПРОГРАМА
соціально-економічного та культурного розвитку
Верховинського району
на 2020 рік
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ВСТУП
Програма
соціально-економічного
та
культурного
розвитку
Верховинського району на 2020 рік ( далі – Програма) розроблена відділом
економічного розвитку і торгівлі спільно з управліннями, відділами
райдержадміністрації, районними службами з метою вироблення та втілення
єдиної політики розвитку району у 2020 році, що вимагатиме від
райдержадміністрації чіткої взаємодії з органами місцевого самоврядування та
громадськими установами району.
Головні завдання на 2020 рік визначені на основі аналізу результатів
соціально-економічного розвитку району за останній рік, програми розвитку
населених пунктів району та нагальних проблем, які потребують вирішення. Їх
реалізація здійснюватиметься шляхом застосування
економічних та
організаційних важелів, що мають забезпечити підвищення життєвого рівня
населення. Завдання Програми конкретизовані в цільових програмах, що
реалізуються в районі.
І. Аналітична частина
1. Аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку у 2019 році
Промисловий потенціал району представляють дев’ять підприємств, що
входять до основного кола та звітуються до органів статистики про показники
промислової діяльності. За січень - вересень 2019 року споживачам
реалізовано промислової продукції на суму 22045,7 тис.грн., що в розрахунку
на одну особу становить 720,4 грн. Темп росту проти відповідного періоду
минулого року склав 98,4 відс. В сфері виробництва реалізації харчових
продуктів ( ТОВ «Верховинка») одержано приріст 32,2 відс..
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників,
зайнятих на підприємствах, в установах та організаціях ( з кількість працівників
10 і більше осіб), розташованих на території району, за січень-вересень 2019
року становила 8112 грн., що у 1,9 рази перевищує розмір мінімальної
заробітної плати.
Станом на 01.10 2019 року заборгованості із виплати заробітної плати
серед економічно активних підприємств району ( згідно статистичної звітності)
немає.
Середня чисельність наявного населення за січень-вересень 2019 року
становила 30,6 тис.осіб, в тому числі міського -5,8 тис.осіб, сільського – 24,8
тис.осіб.
Впродовж січня-вересня звітного року послугами служби зайнятості
скористалися 3580 незайнятих осіб. Рівень безробіття в районі станом на 1
жовтня склав 3,09 відс. до працездатного населення.
За
звітний період працевлаштовано 18 осіб за рахунок виплати
компенсації витрат роботодавцю в розмірі єдиного соціального внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.
За шість місяців цього року підприємствами та організаціями району за
рахунок усіх джерел фінансування освоєно 23181 тис. грн. капітальних
інвестицій В розрахунку на одну особу цей показник становить 672,8 грн.
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Майже всі обсяги капітальних інвестицій (98,8 відс.) освоєно в матеріальні
активи. Зокрема, у житлові будівлі спрямовано 54,1 відс.,інженерні споруди –
27,7 відс., машини та обладнання – 6,4 відс. Частка інвестицій,
профінансованих з місцевих бюджетів становила 29,5 відс., з державного
бюджету – 5,7 відс.
З початку року прийнято в експлуатацію житла загальною площею 4,1
тис.м2.
Станом на 1 липня звітного року в економіку району іноземними
інвесторами вкладено 1279,8 тис. дол. США прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу).
Торгівельною діяльністю в районі займаються 387
підприємства
роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, 2 ринки на 265 торгових
місць, магазин-склад «Чорногора», 4 продовольчі бази та 4 оптові підприємства
по реалізації будівельних товарів та сантехніки. Усі віддалені населені пункти
забезпечені стаціонарною торгівельною мережею.
Станом на 01.10.2019 року за даними Верховинського відділення
Коломийської ОДПІ ГУ ДФС загальна кількість суб’єктів підприємницької
діяльності в районі налічує 1278 осіб, а саме: 380 – юридичних осіб та 898 –
фізичних осіб - підприємців.
Рішенням районної ради від 22 грудня 2018 року прийнято ,,Програму
розвитку малого та середнього підприємництва в Верховинському районі на
2019-2020 роки”. Планом заходів даної програми на 2019 рік передбачено
кошти в сумі 300 тис. грн. для надання безвідсоткових кредитів та реалізації
плану заходів по даній програмі. Впродовж 9 місяців 2019 року двом
суб’єктам господарювання району надано безвідсоткові короткотермінові
кредити в сумі 110 тис. грн.
Виконуються завдання з будівництва об’єктів житла, освіти, охорони
здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування,
комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та
ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю
мету.
Протягом звітного періоду на будівництво, капітальні та поточні ремонти
профінансовано кошти з державного, обласного та місцевих бюджетів на
загальну суму 4132,869 тис.грн.
Для проведення окремих природоохоронних заходів використовуються
кошти з обласного фонду охорони навколишнього середовища передбачено
кошти в сумі 1842,000 тис. грн., з яких освоєно 356,649 тис. грн. на відновлення
та підтримання сприятливого гідрологічного режиму річки Дземброня в с.
Дземброня та нове будівництво берегозакріплювальних споруд в с. Голошино
ур. Улупки (біля господарства Малиш Л.).
2. Хід виконання районних цільових програм у відповідних галузях і сферах
діяльності
Впродовж 9 місяців 2019 року в районі діяло 38 цільових програм у
відповідних галузях і сферах діяльності. Із загальної кількості затверджених
програм на поточний рік з районного бюджету передбачено фінансування в
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сумі 8199,513 тис.грн. Станом на 01.10.2019 року профінансовано 30 програм
на суму 2960,063 тис.грн.
Увесь виділений на програми фінансовий ресурс був освоєний
розпорядниками коштів у відповідності до визначених програмних заходів та
завдань.
ІІ. Основні напрями економічної і соціальної політики району у 2020
році
1. Забезпечення умов для соціально-економічного зростання
1.1. Інвестиційна діяльність
Головні цілі на 2020 рік:
Створення привабливого інвестиційного клімату та розвиток інвестиційної
діяльності району для забезпечення сталого економічного зростання та
покращення добробуту населення, поширення інформації про інвестиційні
можливості району серед міжнародних інвестиційних фондів, цільовий пошук
та встановлення контактів з потенційними інвесторами, представниками
зовнішніх джерел фінансування задля суттєвого збільшення вітчизняних та
іноземних інвестицій в економіку району.
Основні завдання та заходи на 2020 рік:
 Координація роботи органів місцевого самоврядування щодо
створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності, розробка та
формування інвестиційних пропозицій;
 Реалізація інвестиційних проектів за рахунок коштів державного
бюджету інвестиційного спрямування;
 Оновлення бази даних інвестиційних пропозицій, які увійшли або в
перспективі
можуть ввійти до інвестиційного веб-сайту «ЦентральноУкраїнський інвестиційний портал» ;
 Реалізація транскордонного проекту «Місцевий розвиток і
передумови відкриття пункту пропуску та будівництво автодороги через
румунсько-український державний кордон в межах населених пунктів Шибене
Верховинського району та Поніеле-де-суб-Мунте повіту Марамуреш, Румунія»
Галузеві
управління
та
відділи
райдержадміністрації,виконавчі комітети селищної
та сільських рад

 Поширення інформації про інвестиційну привабливість об’єктів
інвестування та оприлюднення ходу реалізації кращих інвестиційних проектів
через засоби масової інформації та на офіційному web порталі.
 Надання інформаційно-консультативної допомоги суб’єктам
господарювання щодо умов здійснення іноземного інвестування, форми та
змісту інвестиційних проектів.
Галузеві
управління
райдержадміністрації,
селищної та сільських рад

та
виконавчі

відділи
комітети

 Проведення та участь у заходах з питань залучення інвестицій та
для налагодження нових зв’язків з інвесторами (форуми, ярмарки, виставкові
заходи, конференції, робочі наради, семінари, "круглі столи", бізнес-зустрічі
тощо).
Галузеві
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управління

та

відділи

райдержадміністрації,
селищної та сільських рад

виконавчі

комітети

1.2. Розвиток малого та середнього бізнесу, регуляторна політика
Головні цілі на 2020 рік:
Забезпечення формування сприятливих умов для сталого розвитку малого
і середнього підприємництва, підвищення його конкурентоспроможності та
внеску у вирішення соціально-економічних завдань району, створення цілісної
та ефективної системи підтримки бізнесу, створення нових робочих місць в
сфері малого підприємництва, а також усунення обмежень, що стримують
розвиток підприємницької діяльності.
Основні завдання та заходи на 2020 рік:
 Реалізація Плану заходів, спрямованих на виконання «Програми
розвитку малого та середнього підприємництва у Верховинському районі на
2019-2020 роки» у 2020 році
Галузеві
управління
та
відділи
райдержадміністрації,виконавчі комітети селищної
та сільських рад, інформаційно-бізнесовий центр
«Верховина»

 Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів підприємницької діяльності в
частині надання цільових безвідсоткових мікрокредитів представникам малого
та середнього бізнесу на підставі конкурсу бізнес-планів; сприяння у пошуку
інвестиційних та кредитних ресурсів для реалізації бізнес-проектів.
 Створення на сайті райдержадміністрації каталогу продукції, що
виробляються суб’єктами підприємництва району.
 Організація та проведення навчально-методичних семінарів з орієнтації
на підприємницьку діяльність з метою залучення до підприємницької
діяльності незайнятих осіб.
Відділи райдержадміністрації,Верховинська районна
філія
Івано-Франківського
обласного
центру
зайнятості
інформаційно-бізнесовий
центр
«Верховина»

 Доступ та постійне оновлення бази даних незадіяних приміщень,
виробничих площ, об’єктів незавершеного будівництва, (розміщення
інформації у засобах масової інформації, мережі Internet).
Управління та відділи райдержадміністрації

 Забезпечення партнерської співпраці між органами влади та суб’єктами
підприємницької діяльності шляхом проведення систематичних зустрічей із
суб'єктами підприємницької діяльності, їх громадськими об'єднаннями,
засідань регіональної ради підприємців при райдержадміністрації.
 Сприяння участі представників малого та середнього підприємництва у
міжнародних форумах, семінарах, конференціях, виставках та ярмарках.
Галузеві
управління
та
відділи
райдержадміністрації,виконавчі комітети селищної
та сільських рад, Білоберізька ОТГ

 Підтримка підприємницьких ініціатив внутрішньо-переміщених осіб,
ветеранів АТО, молоді та інших категорій безробітних.
Верховинська
Франківської
12

районна
філія
обласного

Іваноцентру

зайнятості,відділи райдержадміністрації,
виконавчі комітети селищної та сільських
рад, Білоберізька ОТГ.

 Зміцнення механізму реального партнерства між органами місцевого
самоврядування та бізнесом шляхом налагодження дієвої співпраці згідно з
чинним законодавством України.

Відділи райдержадміністрації, виконавчі комітети
селищної та сільських рад, Білоберізька ОТГ

 Підвищення ефективності та прозорості діяльності із реалізації
державної регуляторної політики, дотримання принципу публічності питань,
пов’язаних із регуляторною діяльністю.

Галузеві
управління
та
відділи
райдержадміністрації,виконавчі комітети
селищної та сільських рад, інформаційнобізнесовий центр «Верховина»

1.3.Розвиток туристичної галузі
Головні цілі на 2020 рік:
Ефективне використання історичних, культурних і природних
туристично-рекреаційних ресурсів району, створення потужної туристичної
галузі як вагомого джерела бюджетних надходжень, сприяння поширенню
позитивного іміджу району в Україні та за її межами.
Основні завдання та заходи на 2020 рік:
Виконання плану заходів на 2020 рік по районній Програмі розвитку
туризму на 2013-2020 роки, зокрема:
 забезпечення умов для зростання обсягів інвестицій у розвиток
матеріальної бази туристичної галузі шляхом створення якісної рекламноінформаційної продукції про туристично-рекреаційні можливості району для її
розповсюдження на туристичних заходах в Україні та за її межами;
 маркування туристичних та рекреаційних об’єктів шляхом встановлення
дорожніх знаків та інформаційних щитів щодо розташування, напряму та
відстані до населених пунктів, туристичних об’єктів, місць відпочинку,
пам’яток історії, культури,архітектури тощо;
 розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів та реалізація
заходів з розвитку мережі пішохідних туристичних маршрутів в районі;
 впорядкування територій рекреаційного призначення, туристичних
маршрутів, берегів річок, облаштування місць відпочинку туристів, оглядових
майданчиків;
 проведення навчальних семінарів для власників сільських зелених
садиб;
 проведення категоризації туристичних садиб;
 розвиток дитячого та молодіжного туризму шляхом підтримки
туристично-краєзнавчих,
патріотично-виховних,
спортивно-туристичних
заходів з дітьми.
Відділи
райдержадміністрації,виконавчі
комітети селищної та сільських рад
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1.4. Споживчий ринок та цінова політика
Головні цілі на 2020 рік:
Забезпечення стабільного розвитку внутрішнього ринку споживчих
товарів та послуг, належного рівня торговельного обслуговування населення,
зростання обсягу роздрібного товарообороту, створення на основі конкуренції
сприятливих умов для розвитку місцевого товаровиробника, підвищення рівня
активності населення у вирішенні питань захисту своїх прав як споживачів,
забезпечення продовольчої безпеки району.
Основні завдання та заходи на 2020 рік:
 Забезпечення реалізації державної політики у сфері послуг, спрямованої
на подальший розвиток підприємницької діяльності та задоволення потреб
споживачів у якісних і безпечних товарах та послугах за доступними цінами.
 Формування сприятливого підприємницького середовища у сфері
торгівлі.
 Відновлення та подальший розвиток мережі підприємств торгівлі,
побуту та підприємств громадського харчування в районі згідно з чинним
законодавством України.
 Оптимізація розвитку і територіального розміщення мережі ресторанного
господарства, розвиток об’єктів ресторанного господарства, заснованих на
традиціях і рецептурах гуцульської національної кухні.
 Вирішення разом із керівниками ринків питань про створення
додаткових торговельних місць для торгівлі сільськогосподарською групою
товарів.
 Проведення спільних нарад, семінарів, засідань «круглих столів» із
питань торгово-побутового обслуговування населення.
 Посилення контролю за дотриманням вимог нормативно-технічної
документації з наданням послуг населенню; оформленням куточків для
замовників; виконанням заходів щодо забезпечення незахищених категорій
населення соціально-необхідними побутовими послугами.
 Забезпечення координації та функціонального регулювання у сфері
захисту прав споживачів на території району.
 Впровадження сучасних технологій обслуговування населення (торгівля
за зразками, каталогами, дистанційна форма продажу, доставка продовольчих,
непродовольчих товарів, страв, виготовлених на замовлення підприємствами
ресторанного господарства тощо).
 Здійснення координації роботи у сфері контролю якості та безпеки
товарів, реалізації заходів, спрямованих на забезпечення насичення ринку
безпечною продукцією.
Управління та відділи
райдержадміністрації, виконавчі комітети
селищної та сільських рад

2. Створення умов для сталого розвитку економіки
2.1. Промисловий комплекс
Головні цілі на 2020 рік :
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Забезпечення стабільної роботи промислового комплексу району,
поступове нарощування обсягів виробництва та реалізації промислової
продукції, підвищення конкурентоспроможності продукції. Зростання питомої
ваги продукції поглибленої переробки та кінцевого споживання, орієнтованої
на внутрішній ринок та збільшення в обсягах експорту питомої ваги
продукції з вищим ступенем переробки, розвиток нових галузей.
Основні завдання та заходи на 2020 рік :
 у галузі оброблення деревини та виробництва виробів з деревини:
- покращення стану забезпечення підприємств сировиною, використання
органами місцевого самоврядування своїх прав щодо розподілу природних
ресурсів в районі; досягнення балансу інтересів в сфері використання лісових
ресурсів;
- домогтися запровадження на території району, в якості пілотного
проекту, продажу необробленої деревини державними лісогосподарськими
підприємствами для СПД деревообробної галузі району по прямих договорах
на підставі конкурентного відбору по сплаті податкових платежів;
забезпечення
виробництва
конкурентоспроможної
продукції,
нарощування виробництва шляхом поглиблення переробки деревини,
розширення асортименту, проведення маркетингових інновацій, впровадження
інвестиційних проектів;
- більш повне використання на технологічні цілі відходів лісозаготівлі та
деревообробки.
 Подальший розвиток нових галузей промислового виробництва,
зокрема виробництва карпатських
чаїв на основі рослинної лікарської
сировини, мінеральної води, інших напоїв.
 Раціональне використання лісосировинної бази району, спрямування
інвестиційної політики на залучення інвестицій в розвиток виробничої бази
для організації збору та переробки в районі природних лісових ресурсів
(грибів, ягід, лікарської сировини)
Відділи
райдержадміністрації,
підприємства галузі

2.2. Енергоефективність та енергозбереження
Головні цілі на 2020 рік:
Створення умов для ефективного споживання енергоресурсів, скорочення
витрат на енергоспоживання, створення комфортних умов перебування в
бюджетних установах соціально-культурної сфери населених пунктів району,
реалізація заходів щодо покращення енергоефективності в житловокомунальному господарстві, підвищення якості та збільшення кількості
надання послуг.
Основні завдання та заходи на 2020 рік:
 Забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів
в усіх галузях економіки району та впровадження новітніх енергозберігаючих
технологій.
Відділ житлово-комунального
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господарства, будівництва,
інфраструктури, містобудування та
архітектури райдержадміністрації

 Залучення кредитних та грантових коштів на реалізацію проектів.

 Удосконалення
установ

Відділ житлово-комунального
господарства, будівництва,
інфраструктури, містобудування та
архітектури
райдержадміністрації,виконавчі комітети
селищної та сільських рад

існуючої

системи

енергоменеджменту

бюджетних

Відділ житлово-комунального
господарства, будівництва,
інфраструктури, містобудування та
архітектури райдержадміністрації


Підвищення рівня експлуатації електричних мереж
Відділ житлово-комунального
господарства, будівництва,
інфраструктури, містобудування та
архітектури райдержадміністрації

2.3. Розвиток агропромислового комплексу.
Головні цілі на 2020 рік:
Забезпечення ефективного функціонування агропромислового комплексу,
зростання обсягів виробництва продукції сільського господарства, створення
конкурентоспроможного агропромислового виробництва та забезпечення
продовольчої безпеки району, залучення інвестицій в аграрний сектор району,
раціональне використання земель.
Основні завдання та заходи на 2020 рік:
 Реалізація ініціатив територіальних громад щодо передачі земель
державної власності за межами населених пунктів до комунальної власності
територіальних громад.
 Забезпечення зростання обсягів виробництва основної сільськогосподарської продукції (м’яса, молока, вовни, картоплі).
 Створення належних умов для організації виробництва і збуту
сільськогосподарської продукції та продовольства, сприяння розвитку ринкової
інфраструктури.
 Забезпечення участі сільськогосподарських товаровиробників всіх форм
власності району у державних і регіональних програмах розвитку та підтримки
тваринництва, виставках-ярмарках.
 Сприяння процесу формування структур кооперативного типу у сферах
виробництва, зберігання, збуту та переробки сільськогосподарської продукції,
сервісному обслуговуванні. Ініціювання створення на території сільських рад
району 4 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
 Створення екотуристичної атракції – демонстраційне полонинське
господарство.
 Поліпшення селекційної роботи в рослинництві та тваринництві.
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 Присвоєння молочним продуктам регіональних географічних зазначень.
 у галузі рослинництва
 Здійснення організаційних заходів щодо покращення урожайності зеленої
маси на високогірних пасовищах, знищення малоцінних рослин.
 Забезпечення формування запасів продовольства для забезпечення
безпеки населення
Відділи
райдержадміністрації,
виконкоми селищної та сільських рад

 у галузі тваринництва
 Стабілізація та нарощення поголів’я худоби, збільшення обсягів
виробництва тваринницької продукції шляхом:
- збільшення кількості особистих селянських господарств населення, які
утримують три і більше корів та застосування у них механічного доїння корів.
Заплановано закупити 3 доїльні апарати ;
- підвищення ефективності використання в селекційному процесі
найкращих генетичних ресурсів вітчизняного та зарубіжного походження;
- створення родинних ферм в господарствах населення з застосуванням
елементів сучасних технологічних процесів
Відділ агропромислового розвитку
райдержадміністрації, виконкоми селищної
та сільських рад

 земельні відносини
 Раціональне використання та охорона земель, регулювання земельних
відносин.
 Інвентаризація
земель
населених
пунктів
та
земель
сільськогосподарського призначення в межах населених пунктів.
 Проведення аналізу, систематизації, упорядкування та приведення до
єдиного електронного формату кадастрової інформації.
 Врегулювання межових спорів, встановлення і зміна меж
адміністративно-територіальних утворень та винесення їх в натуру (на
місцевість).
 Встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг.
 Розробка проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж
природо-заповідного фонду
Відділ
Держгеокадастру в районі,
виконкоми селищної та сільських рад

2.4. Розвиток будівельної галузі
Будівельна діяльність
Головні цілі на 2020 рік:
Завершення будівництва соціально-значущих об’єктів району, збільшення
капітальних інвестицій в економіку краю, забезпечення нарощення обсягів
будівельних робіт.
Основні завдання та заходи на 2020 рік ( планується за рахунок коштів
державного та обласного бюджетів):
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 Добудова незавершеного будівництва Яблуницької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. на 198 учнівських місць.
 Добудова Верховинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. на 450 уч.
місць.
 Будівництво Народного дому в селищі Верховина.
 Забезпечення потреб капітального будівництва та населення району
будівельними матеріалами.
 Забезпечення постійного збільшення введення в експлуатацію об’єктів
соціально-культурного призначення
Відділ житлово-комунального
господарства, будівництва,
інфраструктури, містобудування
та архітектури
райдержадміністрації

Містобудування та архітектура
Головні цілі на 2020 рік:
Реалізація державної політики в галузі будівництва та архітектури,
удосконалення містобудівної діяльності, розвиток інфраструктури селища,
покращення житлових умов населення, дотримання законодавства у сфері
містобудування, державних стандартів, норм і правил.
Основні завдання та заходи на 2020 рік:
 Продовження розробки схем планування територій району
 Визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та
громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних,
оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів
Відділ житлово-комунального
господарства, будівництва,
інфраструктури, містобудування та
архітектури райдержадміністрації
виконкоми селищної та сільських рад

Модернізація та розвиток інфраструктури населених пунктів
району
Дорожньо-транспортна інфраструктура
Транспортна система району включає 148,4 км. автомобільних доріг
загального користування місцевого значення, 263,3 км. вулиць та доріг
комунальної власності
Головні цілі на 2020 рік :
Проведення дорожньо-ремонтних робіт на автомобільних дорогах
загального користування: місцевого значення, вулиць і доріг комунальної
власності у населених пунктах району; забезпечення безпеки дорожнього руху;
підвищення рівня забезпеченості транспортним сполученням населених пунктів
району.
Основні завдання та заходи на 2020 рік:
 Підготовка пропозицій з проведення капітального та поточного
ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення
Верховинського району: Ільці-Буркут, Зелене-Дземброня, Топільче-Бистрець,
2.5.
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Криворівня-Бережниця, Барвінків-Розтоки, Устеріки-Пробійна, Замагора-Чорна
Річка, В.Ясенів-Голови, Красноїлля-Перехресне.
 Забезпечення контролю за якістю проведення ремонтних робіт.
 Утримання та поточний ремонт доріг комунальної власності населених
пунктів району.
 Забезпечення автобусним сполученням усіх населених пунктів району
Відділ житлово-комунального
господарства, будівництва,
інфраструктури, містобудування
та архітектури
райдержадміністрації

Житлово-комунальне господарство
Головні цілі на 2020 рік:
Покращення стану каналізаційних мереж та споруд, забезпечення
централізованим водопостачанням більшої частини населення району,
покращення якості питної води та зменшення її втрат, покращення стану
автомобільних доріг державного та місцевого значення загального
користування.
Основні завдання та заходи на 2020 рік:
 Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод в селищі
Верховина Верховинського району Івано-Франківської області (вул. Стуса):
- Державний Фонд охорони навколишнього природного середовища5547,728 тис.грн., Верховинський селищний бюджет – 563,427 тис.грн.
 Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод в селищі
Верховина (вул.Жаб’євська, вул. Грушевського) Верховинського району.
Коригування кошторисної документації (нове будівництво)
- Обласний Фонд охорони навколишнього природного середовища2470,0 тис.грн.
Відділ житлово-комунального
господарства, будівництва,
інфраструктури, містобудування та
архітектури райдержадміністрації

Верховинська селищна рада

 Будівництво водопровідних мереж на вул. Л.Українки
та
вул.
Грушевського в селищі Верховина (нове будівництво) – 927,589 тис.грн..
 Будівництво
каналізаційних мереж та влаштування систем
водовідведення в смт. Верховина ( в районі вул. Шухевича, Винниченка,
Данищука, Гагаріна та Федьковича), в т.ч. виготовлення ПКД, (нове
будівництво) -1450,0 тис.грн.
 Будівництво автомобільної дороги Верховина – Нова Об’їзна.
Відділ житлово-комунального
господарства, будівництва,
інфраструктури, містобудування
та архітектури
райдержадміністрації
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3. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення
3.1. Підвищення якості і доступності освіти
Головні цілі на 2020 рік:
Створення умов для реалізації гарантованого конституційного права
кожного громадянина на доступне і безоплатне здобуття повної загальної
середньої освіти та творчої самореалізації особистості.
Основні завдання та заходи на 2020 рік:
 В галузі дошкільної освіти (планується за рахунок коштів державного
та обласного бюджетів) :
- проведення капітального ремонту навчально-виховного комплексу
«Арніка» в с. Яблуниця
Відділ освіти райдержадміністрації,
Яблуницька сільська рада

- завершення капітального ремонту приміщення закладу дошкільної
освіти в селі Довгополе
Відділ освіти райдержадміністрації
Довгопільська сільська рада

- будівництво дитячого дошкільного закладу (нове будівництво) в селі
Гринява
Відділ освіти райдержадміністрації,
Гринявська сільська рада

- завершення будівництва дитячого садка в с. В.Ясенів, прис. Довга
Відділ освіти райдержадміністрації,
В.Ясенівська сільська рада

 У сфері загальної середньої освіти (планується за рахунок коштів
державного та обласного бюджетів):
- реконструкція системи опалення та утеплення фасаду корпусу №2 в
Гринявській ЗОШ І-ІІІ ступенів;
Відділ освіти райдержадміністрації,
Гринявська сільська рада

- продовження реконструкції навчального корпусу №4 Черемошнянської
ЗОШ І-ІІІ ступенів;
Відділ освіти райдержадміністрації,
Яблуницька сільська рада

- реконструкція Красноїльської ЗОШ І-ІІІ ст. з добудовою навчального
корпусу і спортивного залу та капітальний ремонт основного корпусу закладу
Відділ освіти райдержадміністрації
Красноїлівська сільська рада

- нове будівництво критого спортивного залу
Кривопільської ЗОШ І-ІІІ ст.в с. Кривопілля прис. Центр;

на

території

Відділ освіти райдержадміністрації,
Кривопільська сільська рада

- будівництво спортивного залу в загальноосвітній школі с.Перехресне
Відділ освіти райдержадміністрації,
Перехреснянська сільська рада
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- будівництво спортивного залу в загальноосвітній школі с. Голови
Відділ освіти райдержадміністрації,
Головівська сільська рада

- будівництво спортивного залу в Пробійнівській загальноосвітній школі
Відділ освіти райдержадміністрації,
Пробійнівська сільська рада

- будівництво спортивного залу в Красницькій загальноосвітній школі
Відділ освіти райдержадміністрації,
Красницька сільська рада

- будівництво спортивного залу в загальноосвітній школі с.Замагора
Відділ освіти райдержадміністрації
Замагірська сільська рада

 Освіта дітей з особливими освітніми потребами:
- організувати індивідуальне навчання учнів, які за станом здоров’я не
можуть відвідувати навчальний заклад відповідно до висновків Верховинської
лікувально-консультаційної комісії (ЛКК) та інклюзивно-ресурсного центру;
Відділ освіти райдержадміністрації,
Керівники закладів загальної середньої
освіти, ІРЦ

- завершити роботу по встановленню спеціального обладнання (пандусів)
для безперешкодного доступу до навчального закладу осіб, які потребують
корекції фізичного розвитку
Відділ освіти райдержадміністрації,
керівники закладів загальної
середньої освіти

 У галузі позашкільної освіти :
- збереження мережі позашкільних навчальних закладів, поліпшення їх
матеріально-технічної бази
Відділ
освіти
райдержадміністрації,
керівники позашкільних закладів

 У галузі професійно-технічної освіти:
- спрямувати масово - роз’яснювальну роботу серед батьків з метою
залучення випускників до навчання в професійно-технічних закладах для
здобуття робітничих професій
Відділ освіти

райдержадміністрації,

педколективи ЗЗСО

- продовжити роботу по профорієнтації учнів шляхом введення
додаткових профільних класів технологічного, інформаційно-технологічного,
природничо-математичного напрямку та класів з поглибленим вивченням
предметів
Відділ освіти райдержадміністрації,
педколективи ЗЗСО

- спільно з районним центром зайнятості проводити ярмарки професій
для роз’яснення юнакам і дівчатам про затребувані професії в нашому районі
Відділ освіти райдержадміністрації,
керівники ЗЗСО, районна філія ІваноФранківського центру зайнятості
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3.2. Підвищення якості медичних послуг
Головні цілі на 2020 рік:
Забезпечення надання ефективної якісної медичної допомоги населенню
району та підвищення її доступності, оптимізація мережі закладів охорони
здоров’я,покращення профілактичної роботи серед населення щодо
попередження захворюваності, приведення матеріально-технічної бази
лікувальних закладів до сучасних вимог.
Основні завдання та заходи на 2020 рік:
 Завершення ремонтних робіт відділення (екстреної) невідкладної
медичної допомоги.
 Завершення капітального ремонту операційних блоків хірургічного та
акушерсько-гінекологічного відділення;
 Проведення ремонтних робіт каналізаційної системи в підвальному
приміщенні консультативної поліклініки та ЦПМСД;
 Придбання програмного забезпечення для реалізації впровадження
медичної реформи вторинного рівня.
 Забезпечення закладу охорони здоров’я вторинного рівня лікувальним
обладнанням та санітарним транспортом.
 Забезпечення фінансування на протипожежний стан вторинної ланки
охорони здоров’я.
 Побудова або оренда гаражного приміщення для автомобілів
новозбудованих амбулаторій.
 Придбання твердопаливного котла для Красноїльської АЗПСМ.
 Поточний ремонт Зеленської АЗПСМ ( перекриття даху).
 Придбання комп’ютерного обладнання та проведення швидкісного
Інтернету до новозбудованих амбулаторій ЗПСМ с. В.Ясенів та с.Голови.
 Заміна вікон та дверей в ПОЗ сіл Буковець, Ільці, Красник.
 Проведення поточного ремонту ПОЗ сіл Перехресне та Явірник.
 Придбання телемедичного обладнання для новозбудованих амбулаторій
ЗПСМ сіл В.Ясенів та Голови.
 Забезпечення медикаментами та медичним обладнанням заклади охорони
здоров’я району.
 Реалізація завдань, передбачених загальнодержавними та районними
програмами в галузі охорони здоров’я, зокрема:
 Програма «Здоров’я населення Прикарпаття»
 Програма «Розвиток первинної медико-санітарної допомоги».
КНП «Верховинська районна
лікарня, КНП «Верховинський
центр ПМСД»

3.3 . Демографічний розвиток. Підтримка сімей та молоді
Головні цілі на 2020 рік:
Реалізація державної політики щодо захисту прав дітей, підтримка
сімейних форм виховання, поширення мережі прийомних сімей, створення
дитячих будинків сімейного типу, створення сприятливих умов для реалізації
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державної молодіжної політики, сприяння соціальному становленню та
розвитку молоді, формуванню традицій здорового способу життя, активної
громадянської позиції, патріотичного виховання молоді та підлітків.
Основні завдання та заходи на 2020 рік:
 Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих оздоровчих
закладах, співпраці з громадськими, релігійними організаціями, благодійними
фондами щодо оздоровлення дітей і молоді, організація вишкільно - оздоровчих
таборів
 Залучення підприємств, установ, організацій, незалежно від форм
власності та господарювання, до надання соціальних, реабілітаційних послуг
дітям та сім’ям з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах,
запровадження механізму соціального замовлення у цій сфері
Галузеві
управління
та
відділи
райдержадміністрації, служба у справах дітей,
виконавчі комітети селищної та сільських рад

 Реалізація соціальних програм щодо підтримки молоді, сімей, дітей, які
потребують особливої соціальної уваги, молодих людей з функціональними
обмеженнями, творчої та обдарованої молоді:
- попередження дитячої бездоглядності та безпритульності шляхом
здійснення раннього виявлення дітей, які опинились в складних життєвих
обставинах;
- влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, в сім’ї опікунів і
піклувальників;
- придбання житла для дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського
піклування, які його не мали або втратили з незалежних від них причин;
Галузеві

управління

та

відділи

райдержадміністрації, служба у
справах дітей, виконавчі комітети селищної
та сільських рад

3.4. Культура
Головні цілі на 2020 рік :
Створення сприятливих умов для задоволення інтелектуальних та
духовних потреб населення, розвитку культурних і творчих ініціатив з
урахуванням місцевих особливостей, забезпечення умов для суспільної та
культурної самореалізації талановитої особистості, впровадження інноваційних
методів роботи.
Основні завдання та заходи на 2020 рік :
 Популяризація культурних надбань району шляхом проведення
культурно-мистецьких та патріотичних заходів :
- проведення районного театралізованого дійства «Гуцульська коляда» січень ;
- проведення театралізованого свята «А що другий празник – святого
Василя» - січень;
- проведення фестивалю «Пісні, народжені в АТО»
- відзначення Дня Соборності України – січень;
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- проведення регіонального фестивалю-конкурсу гуцульського танцю ім.
Я.Чуперчука - В.Шинкарука – січень;
- відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших
держав, Стрітення Господнє – лютий;
- вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні – лютий;
- проведення конкурсу читців, урочистостей та святкового концерту,
присвяченого 206-річниці з дня народження Т.Шевченка – лютий - березень;
- участь у регіональному фестивалі гуцульської музики «Кобзареві струни»
- березень;
- проведення районного фестивалю – конкурсу духовної пісні «Співаймо,
Господу, співаймо» - квітень ;
- проведення І дитячого фольклорного фестивалю «Мистецькі гуцулята» квітень;
- відзначення Дня пам’яті та примирення - травень;
- проведення УІІ-го фестиваль-конкурсу української естрадної пісні
«Музика весни» - травень ;
- участь в міжнародному фестивалі країн Карпатського регіону
«Карпатський простір» - травень ;
- участь в обласному відкритому фестивалі народного танцю «Арканове
коло» - травень ;
- відзначення Дня Конституції – червень;
- проведення Гуцульського народного дійства «Полонинське літо -2020» липень;
- проведення театралізованого дійства «Івана Купала» - липень ;
- відзначення Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці
Незалежності України – серпень;
- участь у Міжнародному гуцульському фестивалі м. Вижниця – серпень ;
- проведення кіномистецького фестивалю «Тіні забутих предків» вересень;
- проведення літературно-мистецького фестивалю «Письменницька ватра
над Черемошем» - жовтень ;
- відзначення Дня захисника України, 77-ї річниці створення УПА і Дня
козацтва та проведення фестивалю патріотичної пісні та поезії «Оспівані
піснею та словом» - жовтень;
- проведення урочистостей з нагоди Дня української писемності і мови –
листопад;
- проведення ІУ- регіонального фестивалю гуцульської співанки ім.
Кречуняк (Чукутихи) – листопад;
- проведення урочистостей з нагоди відзначення 7-ї річниці до Дня гідності
і свободи – листопад;
- проведення театралізованого дійства до Дня Святого Миколая,відкриття
головної ялинки району - грудень ;
- проведення новорічних святкувань – грудень.
24

Відділ культури та мистецтв
райдержадміністрації

 Створення умов для належного функціонування мережі закладів культури
з метою розвитку вільної та різноманітної мистецької творчості :
- проведення капітального ремонту сільського будинку культури в с.
Голови;
- проведення капітального ремонту сільського клубу в с.Грамотне;
- проведення капітального ремонту сільського клубу в с. Яблуниця;
- проведення капітального ремонту сільського будинку культури в с.
Красник
Відділ культури та мистецтв
райдержадміністрації, сільські ради

3.5. Фізична культура і спорт
Сучасний спорт спрямований на забезпечення зміцнення здоров’я,
виховання високих моральних якостей молодого покоління, підвищення
авторитету району в області та за її межами, збереження та відновлення
існуючої фізкультуро-рекреаційної та спортивної інфраструктури, будівництво
та оснащення нових спортивних об’єктів.
Головні цілі на 2020 рік:
- фізичне оздоровлення населення району та розвиток дитячо-юнацького,
аматорського спорту;
- підвищення рівня охоплення населення різних вікових і соціальних груп
всіма видам фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
- збільшення філій дитячо-юнацької спортивної школи, розширення
спеціалізації видів спорту;
- забезпечення належного фінансування сфери фізичної культури та
спорту, згідно встановлених вимог та поліпшення матеріально-технічної бази.
Основні завдання та заходи на 2020рік:
 Збільшення обсягів бюджетних видатків на сферу фізичної культури та
спорту, а саме: збільшення витрат на навчально-тренувальну роботу, ремонт та
реконструкцію спортивних споруд, придбання спортивного інвентарю і
обладнання .
 Влаштування спортивного майданчика зі штучним покриттям в селі
Гринява.
 Влаштування спортивного майданчика зі штучним покриттям в селі
Яблуниця.
 Влаштування спортивного майданчика зі штучним покриттям в селі
Зелене.
 Встановлення винагород, стипендій провідним спортсменам району
переможцям і призерам міжнародних змагань та їх тренерам за рахунок
районного бюджету.
 Здійснення особливого контролю за розвитком пріоритетного для
району виду спорту: стрибки на лижах з трампліна.
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 Виділення
коштів
на
співфінансування
будівництва
багатофункціональних спортивних майданчиків у населених пунктах району,
ОТГ.
 Залучення більшої кількості дітей-інвалідів до занять фізичною
культурою та спортом
Відділ культур, молоді і спорту, відділ освіти
райдержадміністрації, ДЮСШ

3.6. Ринок праці та зайнятість населення
Головні цілі на 2020 рік:
Реалізація державної політики у сфері соціального захисту працюючих, з
питань соціально-трудових відносин, оплати та охорони праці, розвитку
соціального діалогу, забезпечення зайнятості населення, соціального захисту
від безробіття, сприяння розвитку підприємництва та самостійній зайнятості
населення, особливо у сфері сільського зеленого туризму, малого та середнього
підприємництва.
Основні завдання та заходи на 2020 рік:
 Реалізація заходів програми зайнятості населення району на 2018-2020
роки шляхом активного соціального діалогу між всіма зацікавленими органами
виконавчої влади та сторонами соціального партнерства
Верховинська районна філія Івано-Франківського
обласного центру зайнятості, виконавчі комітети
селищної та сільських рад

 Організація надання комплексу соціальних послуг незайнятим
громадянам, в першу чергу, тим, хто потребує соціального захисту і не може на
рівних конкурувати на ринку праці, внутрішньо переміщеним особам,
демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній
операції;
 Розширення сфери прикладання праці, передусім за рахунок
підвищення інвестиційної привабливості вітчизняної економіки та підтримки
самостійної зайнятості населення
Верховинська районна філія Івано-Франківського
обласного центру зайнятості, галузеві управління та
відділи райдержадміністрації, виконкоми селищної
та сільських рад

 Поглиблення співпраці органів місцевої виконавчої влади зі службою
зайнятості, з об’єднаннями роботодавців, профспілками, іншими громадськими
організаціями

Верховинська
районна
філія
ІваноФранківського
обласного
центру
зайнятості, галузеві управління та відділи
райдержадміністрації, виконкоми селищної
та сільських рад

 Забезпечення ефективного регулювання професійної підготовки,
перепідготовки або підвищення кваліфікації осіб, які шукають роботу, у
відповідності до професійно-кваліфікаційних потреб ринку праці
Верховинська районна філія Івано-Франківського
обласного центру зайнятості
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 Забезпечення
надання
інформаційних,
консультаційних,
профорієнтаційних
та
послуг,
пов’язаних
із
працевлаштуванням,
індивідуального супроводу окремих категорій зареєстрованих безробітних під
час працевлаштування
Верховинська районна філія Івано-Франківського
обласного
центру
зайнятості,
управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації

 Забезпечення участі безробітних у громадських роботах та інших
роботах тимчасового характеру

Верховинська районна філія Івано-Франківського
обласного центру зайнятості, виконавчі комітети
селищної та сільських рад

3.7. Оплата праці
Головні цілі на 2020 рік:
Забезпечення стійкої позитивної динаміки зростання рівня заробітної
плати, недопущення виникнення заборгованості по виплаті заробітної плати,
тісна взаємодія органів виконавчої влади, профспілкових організацій та
роботодавців щодо захисту прав працівників у сфері оплати праці, постійна
системна робота з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості
населення .
Основні завдання та заходи на 2020 рік:
 Посилення контролю за додержанням законодавства про оплату праці
та своєчасною виплатою заробітної плати.
 Забезпечення
реалізації
комплексу
правових,
організаційноекономічних заходів, спрямованих на легалізацію тіньових доходів.
Управління
соціального
захисту
населення райдержадміністрації

3.8.Соціальний захист населення
Головні цілі на 2020 рік:
Реалізація державної політики та програм, затверджених районною
радою, у сфері соціального захисту населення, покращення матеріального стану
та умов життя вразливих верств населення шляхом надання житлових субсидій,
соціальних допомог, пільг та компенсацій, забезпечення якісного надання
соціальних послуг та розширення спектру соціальних послуг.
Основні завдання та заходи на 2020 рік:
 Впорядкування реєстру осіб, які мають право на пільгу.
 Забезпечення реалізації громадянами права на отримання допомоги,
компенсацій та видатків.
 Зменшення фінансового навантаження на громадян в умовах
підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги; надання громадянам пільг
та субсидій .
Управління
соціального
населення райдержадміністрації

захисту

 Здійснення заходів у рамках реалізації районної Програми підтримки
учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі
добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності
суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які
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залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в
районах її проведення, воїнів ОУН-УПА та учасників бойових дій на території
інших держав на 2019 рік :
- забезпечення матеріальної підтримки родин загиблих учасників АТО та
Героїв Небесної Сотні;
- забезпечення матеріальної підтримки воїнів ;
- відновлення психологічного та фізичного стану учасників АТО;
- забезпечення медико-соціального супроводу демобілізованих
військових та членів їх родин
Управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації,
селищна та сільські ради

4.Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека
4.1. Зменшення забруднення навколишнього природного середовища
Головні цілі на 2020 рік:
Проведення екологічної політики, спрямованої на перехід до екологічно
збалансованого розвитку району, зменшення негативного впливу на довкілля.
Основні завдання та заходи на 2020 рік:
 Придбання спеціалізованої техніки для збору та перевезення побутових
відходів в селищі Верховина – 2700,0 тис. грн.
Комбінат комунальних підприємств,
Верховинська селищна рада

 Придбання та монтаж лінії для сортування ТПВ (твердих побутових
відходів) – 1951,566 тис.грн.
Комбінат комунальних підприємств
 Нове будівництво споруд для складування побутових відходів на
території Верховинської селищної ради – кошти обласного Фонду охорони
навколишнього природного середовища - 300 тис.грн.
Верховинська селищна рада
Комбінат комунальних підприємств

 Рекультивація полігону ТПВ в с. Бережниця Верховинського району
Івано-Франківської області (нове будівництво) (фінансування з Державного
бюджету - 8000 тис.грн., обласного Фонду охорони навколишнього природного
середовища - 4 172,262 тис.грн. ) – 12172,262 тис.грн.
Відділ житлово-комунального
господарства, будівництва,
інфраструктури, містобудування та
архітектури райдержадміністрації

4.2.Запобігання та ліквідація наслідків природних та техногенних
катастроф
Головні цілі на 2020 рік:
Забезпечення належного рівня захисту населення і територій району,
запровадження ефективних протипожежних заходів.
Основні завдання та заходи на 2020 рік:
 Модернізувати районну автоматизовану систему централізованого
оповіщення з можливістю організаційно-технічної інтеграції в обласну
територіальну систему централізованого оповіщення.
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 Обладнання культових споруд системами протипожежного захисту.
 Проведення капітального ремонту захисних споруд цивільного
захисту (протирадіаційні укриття), які знаходяться в комунальній власності
(Верховинський НВК).
 В навчальних закладах дошкільної освіти району змонтувати системи
протипожежного захисту та вивести на пульт централізованого спостереження.

ове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий Черемош в
с. Черемошна присілок Центро (Пинтичівка) Верховинського району (в тому
числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 1495,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий Черемош в
с. Яблуниця присілок
Рівне (біля господарства Тимофійчука Р.Д.)
Верховинського району Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення
проектно-кошторисної документації) – 1475,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий Черемош в
с. Яблуниця присілок
Рівне (біля господарства Пилатюк О. М.)
Верховинського району Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення
проектно-кошторисної документації) – 680,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на притоці Тікача в селі
Яблуниця пр. Тікача (біля господарства Замореняка І.О., Несторука П.І. та
Дутчака Ю.М.) ( в тому числі виготовлення проектно-кошторисної
документації) – 1200,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий Черемош в
селі
Яблуниця присілок Центро (біля господарства Коман П.О.)
Верховинського району Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення
проектно-кошторисної документації) – 980,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий Черемош в
с. Яблуниця присілок Центро (біля шкільного стадіону) Верховинського
району Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної
документації) – 1490,0 тис.грн.
 Нове будівництво каналізаційних мереж та влаштування системи
водовідведення в селищі Верховина (в районі вул. Шухевича, Винниченка,
Данищука,Гагаріна та Федьковича) Верховинського району (в тому числі
виготовлення проектно-кошторисної документації) -1450,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на притоці Тікач річки
Білий Черемош на пр. Тікача в селі Яблуниця (біля господарства Нисторука
П.Ю. та Бровчука П.О.) Верховинського району ( в тому числі виготовлення
проектно-кошторисної документації) – 1495,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий Черемош в
с. Яблуниця присілок Теребіж (біля господарства Пилатюка І.) Верховинського
району Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної
документації) – 1460,983 тис.грн.
 Нове будівництво берегоукріплюючих, протизсувних споруд на
ур.Рикалівка (біля господарства Тимчука ) Верховинського району ( в тому
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числі виготовлення проектно-кошторисної документації) (перша черга) –
1498,687 тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий Черемош в
с. Біла Річка ур. Плай (біля господарства Рильчук Ю.) Гринявської сільської
ради Верховинського району (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної
документації) – 1490,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий Черемош в
с. Біла Річка ур. Плай (біля садиби Савчук П.) Гринявської сільської ради
Верховинського району (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної
документації) – 1475,195 тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий Черемош в
с. Голошино ур. Репеда (біля господарства Тамбора В.) Верховинського району
(в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 1486,72
тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий Черемош в
с. Голошино (біля господарства Шикман М..) Верховинського району (в тому
числі виготовлення проектно-кошторисної документації) -1482,415 тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий Черемош в
с. Голошино пр. Улупки Верховинського району (в тому числі виготовлення
проектно-кошторисної документації – 1498,203 тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий Черемош в
с. Голошино ур. Тарночки (біля господарства Дмитроняк Н.Д.) Верховинського
району (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) –
1496,451 тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий Черемош в
с. Голошино (біля господарства Сливчука Ю.) Верховинського району (в тому
числі виготовлення проектно-кошторисної документації) -1495,354 тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий Черемош в
с. Голошино (біля садиби Дмитроняка М.В.) Верховинського району (в тому
числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 1500,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий Черемош в
с. Голошино ур. Солотвина (біля бурової) Верховинського району (в тому
числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 1500,0 тис.грн.
 Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий Черемош в
с. Голошино ур. Тарночки (біля садиби Грималюк В.) Верховинського району
(в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 1500,0
тис.грн.
 Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Чорний
Черемош в селі Красник присілок Грузи Верховинського району (в тому числі
виготовлення проектно-кошторисної документації) -12000,00 тис.грн.
Додатки:
Пріоритетні завдання щодо соціально-економічного розвитку територій у 2020
30

році.
Основні показники економічного і соціального розвитку району на 2020 рік.

Заступник голови районної
державної адміністрації

Світлана Уршеджук
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Додаток 1
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Верховинського району

Один.
виміру

Показники

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), у фактичних цінах без
тис. грн.
ПДВ та акцизу
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у розрахунку на одну
особу, у фактичних цінах без ПДВ та акцизу
Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованої промислової продукції, відсотків до
відповідного періоду минулого року

30772,4

9 міс.
2019 р.

22045,7

2019 р.
очікув.
викон.

30864,7

2020 р.,
прогноз

2020 р.,у %
до 2019 р

34397,5

111,4

грн.

1005,4

720,4

1008,7

1120,4

111,1

%

102,1

98,4

100,3

111,4

х

57199,3
52772,2

45776,7
42727,4

65738,2
61222,9

72806,5
68095,0

110,7
111,2

тис. грн.

4427,1

3049,3

4515,3

4711,5

104,3

тис. грн.

140,0

121,9

225,0

280,0

124,4

тис. грн.

2057,5

1646,6

2364,7

2618,9

110,7

%

0,2

0,3

0,3

0,4

113

тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
%

374199,5
160012,3
38118,5
70504,9
2455,98

250517,1
116589,2
26798,8
57129,4
2290,14
х

424747,2
173277,9
35500,03
76000,00
2350,0
95,7

480813,8
190605,7
36285,0
85900,0
2100,0
89,4

113,2
110,0
102,2
113,0
89,4
х

тис. грн.

1928,45

3105,93

3150,0

2880,0

91,4

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ
тис. грн.
тис. грн.

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)
 доходи загального фонду (без трансфертів)
 доходи спеціального фонду

2018 р.,

у тому числі обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одиницю населення
Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у загальному обсязі місцевих
бюджетів
Видатки місцевих бюджетів, всього
у тому числі за рахунок трансфертів з державного бюджету
Надходження податків і зборів до державного бюджету
Надходження коштів від сплати єдиного соціального внеску
Заборгованість зі сплати ЄСВ (на кінець звітного періоду)
Темп зростання (зменшення) заборгованості зі сплати ЄСВ
Податковий борг за грошовими зобов’язаннями платників податків без урахування
податкового боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства
або щодо яких судом прийнято рішення про зупинення провадження у справі

У тому числі:

 до державного бюджету
 до місцевих бюджетів
Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими
зобов’язаннями платників податків без урахування податкового боргу
платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства або
щодо яких судом прийнято рішення про зупинення провадження у
справі, відсотків до початку року

тис. грн.
тис. грн.

659,54
1268,91

748,54
2357,39

750,0
2400,0

680,0
2200,0

90,7
91,7

%

109,65

161,1

163,34

91,43

х

21730,0

23120,0

106,4

72,5

80,0

100,0

х

х
х
х

1
80525,2
335

1
81733,1
342

100,0
101,5
102,1

2979,0
41

х
х

2997,0
41

3042,0
41

101,5
100

тис.грн.
76942,7
осіб
390
тис. грн.
225,2
АГРОПРОМИСЛОВИЙ РОЗВИТОК
Продукція сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах (у
млн. грн.
0,8
постійних цінах 2010 року)
Продукція сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах у
грн.
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розрахунку на одну особу

х
х
х

78866,3
401
240,2

80995,7
416
249,1

102,7
103,8
103,7

0,6

0,7

0,7

100,0

21

24

24

100,0

104,5

85,7

100,0

100,0

х

-

-

-

-

-

101,5

-

-

-

-

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб)

ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ
тис. грн.
37527,4

13581,2

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств, у порівнянних
%
100,6
цінах, відс. до відповідного періоду попереднього року
РОЗВИТОК СЕРЕДНЬОГО ТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення
одиниць
1
Обсяг реалізованої продукції (товарів,послуг) середніх підприємств
тис.грн.
79385,1
Кількість зайнятих працівників середніх підприємств
осіб
393
Фінансовий результат до оподаткування середніх підприємств, всього
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

тис.грн.
тис. осіб

Обсяг реалізованої продукції ( товарів, послуг) малих підприємств
Кількість зайнятих працівників малих підприємств
Фінансовий результат до оподаткування малих підприємств, всього

Індекс сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах,
відсотків до попереднього року
Індекс продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємствах, відс. до
попереднього року
Індекс продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах, відс. до
попереднього року

%
%
%

Із загального обсягу продукції сільського господарства у підприємствах:
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Один.
виміру

Показники

2018 р.,

9 міс.
2019 р.

продукція рослинництва
продукція тваринництва

млн. грн.
млн. грн.
0,8
0,6
ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Обсяг капітальних інвестицій у фактичних цінах (без ПДВ)
тис. грн.
83521
23181
Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу
грн.
2551,7
672,8
Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) наростаючим підсумком з початку
тис. дол.
1269,6
1279,8
інвестування
США
Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на кінець звітного періоду,
%
100,1
100,8
відсотків до початку року
Обсяг прямих інвестицій(акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу
дол. США
41,1
41,8
тис. дол.
3523,3
2312,1
Обсяг експорту товарів, всього
США
Темп зростання (зменшення) експорту товарів, відсотків до відповідного періоду
%
98,5
79,8
попереднього року
Експорт товарів у розрахунку на одну особу
дол. США
115,1
75,6
тис.
дол.
181,4
424,1
Обсяг імпорту товарів, всього
США

2019 р.
очікув.
викон.

2020 р.,
прогноз

2020 р.,у %
до 2019 р

0,7

0,7

100,0

49820
1628,1
1280,0

51564
1679,6
1305,0

103,5
103,2
102,0

100,8

102,0

х

41,8
3082,1

42,5
3146,8

101,7
102,1

87,5

102,1

х

100,7
440,2

102,5
410,8

101,8
93,3

Темп зростання (зменшення) імпорту товарів, відсотків до відповідного періоду
%
попереднього року
БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

134,1

377,3

242,7

93,3

Обсяг виробленої будівельної продукції, всього

тис. грн.

16156

7106

11200

16200

144,6

Обсяг виробленої будівельної продукції у розрахунку на одну особу, всього
Індекс будівельної продукції, відсотків до попереднього року
Введення в експлуатацію об`єктів соціально-культурного призначення:
 будівлі житлові

грн.
%

375,8
х

232,2
28,9

366,0

527,7

144,2

м2

6873

4146

8300

9000

108,4






м2
м2
м2
м2

250
288

6015
180
-

х
х
-

будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів
будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів
будівлі лікарень та оздоровчих закладів
зали спортивні
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-

-

2018 р.,

9 міс.
2019 р.

2019 р.
очікув.
викон.

2020 р.,
прогноз

2020 р.,у %
до 2019 р

87,5

х

69,3

144,6

х

2226,5

1343,1

2712,4

2931,6

108,1

х

30,7

32,1

107,0

30,6

30,6

30,7

100,3

22

24

28

28

100,0

6355

х

7520

8470

112,6

%

117,9

х

118,3

112,6

х

тис. грн.

-

-

-

-

-

грн.

2225,3
7,29

2271,2
7,26

2280,1
7,26

2353,0
7,3

103,2
100,5

104,2

-

102,4

100,5

х

43

46

107,0

40,5

46,2

Один.
виміру

Показники

Темп зростання (зменшення) загальної площі прийнятих в експлуатацію житлових
будівель нового будівництва, відсотків до відповідного періоду попереднього року

%
м2

Обсяг прийнятої в експлуатацію загальної площі житлових будівель нового
будівництва у розрахунку на 10 тис. населення

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
25,8
м2
Забезпеченість населення житлом, м2 загальної площі в середньому на одну особу
НАСЕЛЕННЯ ТА РИНОК ПРАЦІ
Середньорічна чисельність наявного населення
тис. осіб
30,6
Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце (вакансію)
осіб
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ
грн.

Темп росту середньомісячної заробітної плати штатних працівників, відсотків до
відповідного періоду попереднього року
Заборгованість із виплати заробітної плати (на 1число місяця, наступного за звітним
періодом), всього
Середній розмір пенсійних виплат (на кінець звітного періоду)

Кількість осіб, застрахованих в системі ЗОДСС (на кінець звітного
періоду)

тис. осіб

Темп росту кількості застрахованих осіб (до початку року)

%
ОСВІТА

Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами
Туристичний збір

%
42
х
ТУРИЗМ
тис. грн.
37,7
30,1
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
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114,1

Показники

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
забруднення у розрахунку на одну особу
Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення, відсотків до попереднього року

Один.
виміру

2018 р.,

9 міс.
2019 р.

2019 р.
очікув.
викон.

2020 р.,
прогноз

2020 р.,у %
до 2019 р

кг

0,2

0,2

0,2

0,2

100

86,2

х

100,0

100,0

х

%
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Додаток 2
5 пріоритетних завдань
керівництва Верховинської райдержадміністрації
щодо соціально-економічного розвитку території
у 2020 році
1. Нове будівництво Народного дому в смт. Верховина (джерела
фінансування – державний (обласний) бюджет – 51195,515 тис.грн.).
2. Рекультивація полігону ТПВ в с. Бережниця Верховинського
району (джерела фінансування – всього – 14882,843 тис.грн., з них –
державний бюджет (обласний бюджет) -13394,559, спів фінансування (
місцевий бюджет)– 1488,284 тис.грн.).
3. Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод в
селищі Верховина (вул. Стуса) (нове будівництво) ( джерела фінансування –
державний бюджет (обласний) – 5547,728 тис.грн., спів фінансування
(місцевий бюджет) – 616,414 тис.грн.).
4. Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. з добудовою навчального
корпусу та спортивного залу в с. Красноїлля Верховинського району
(джерела фінансування – державний бюджет (обласний) -24142,703 тис.грн.,
спів фінансування (місцевий бюджет) – 2682,523 тис.грн.).
5. Добудова незавершеного будівництва школи на 198 учнівських
місць в с. Яблуниця (джерела фінансування – державний бюджет (обласний)
– 25824,561 тис.грн.,спів фінансування ( місцевий бюджет) -2869,395
тис.грн.).

Заступник голови
райдержадміністрації

Світлана Уршеджук

1

Проєкт

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять девята сесія)
РІШЕННЯ
від ________ 2019 року
селище Верховина
Про план діяльності районної
ради з підготовки проєктів
регуляторних актів на 2020 рік
Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності”, районна рада
вирішила:
1. Затвердити план діяльності районної ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2020 рік (додається),
2. Оприлюднити план діяльності районної ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2020 рік в засобах масової інформації.
3. Відповідальному за підготовку проекту регуляторного акта своєчасно
внести на розгляд районної ради проект рішення із дотриманням процедури,
визначеної Законом України “Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності ”.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І.Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

2

Проєкт

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Двідцять девята сесія)
РІШЕННЯ
від _____________ 2019 року
селище Верховина
Про затвердження тарифів на вивіз твердих
побутових відходів

Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши лист комбінату комунальних
підприємств від 11.12.2019 року № 11/12/19, враховуючи рекомендації
постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку,
інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу,
районна рада
вирішила:
1. Затвердити та ввести в дію з 01 січня 2020 року наступні тарифи на вивіз
твердих побутових відходів:
-для бюджетних установ -500,00 гривень за 1 кубічний метр;
-для населення
-500,00 гривень за 1 кубічний метр;
-для приватних підприємств і організацій – 500 гривень за 1 кубічний
метр.
2. Тарифи на вивіз твердих побутових відходів включають вартість
вантажно-розвантажувальних робіт.
3. 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
(Ю.Ванджурак).
3

Голова районної ради

Іван Шкіндюк
ПРОЄКТ

У К Р А ЇН А
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять дев’ята сесія)
РІШЕННЯ
від __________2019 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»та беручи до уваги пропозицію депутатської фракції Верховинської
районної організації Всеукраїнського об’єднання
«Свобода» у
Верховинській районній раді,районна рада
вирішила:
1. Схвалити звернення Верховинської районної ради до Президента
України Зеленського В.О., Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України,
Міністерства внутрішніх справ України з приводу вбивства українського
патріота Артема Мирошниченка (додається).
2. Звернення надіслати
Президенту України Зеленському В.О.,
Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Службі безпеки
України, Генеральній прокуратурі України, Міністерству внутрішніх справ
України для розгляду і вирішення порушеного питання.
3. Звернення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті» та
оприлюднити на веб-сайті районної ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради Івана Маківничука.
Голова районної ради

Іван Шкіндюк
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Президенту
України
Зеленському В.О.
Верховній Раді України
Кабінету Міністрів України
Службі безпеки України
Генеральній прокуратурі України
Міністерства внутрішніх справ України
ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Верховинської районної ради, глибоко обурені
антиукраїнськими вчинками до українських патріотів. У ніч на 30 листопада
у місті Бахмут на Донеччині відбувся напад та громадського активіста,
волонтера, націоналіста Артема Мирошниченка та звіряче його побиття.Двоє
підлітків-спортсменів жорстоко побили українця Артема Мирошниченка за
те, що він спілкувався рідною українською мовою. Два малолітніх нападники
почули з уст Артема українську мову – і це стало єдиною причиною їхнього
звірства. Нанесені нападниками травми виявилися несумісними з життям.
Після тижневої боротьби за життя український патріот помер у лікарні.
Зловмисників знайдено. Один з них зареєстрований на окупованій
території, раніше уже відбував покарання за злочин. Інший – студент
педагогічного коледжу. Свою антиукраїнську позицію та зневагу до
української мови підозрюваний проявив навіть у залі суду, посмівши
знущатися та вимагати перекладача з української на російську.При цьому
цинічно заявив, що у його регіоні «всєгаварят на русском».
Зважаючи на те, що спілкування в Україні українською мовою
повертається смертельною небезпекою, ми, депутати районної ради
звертаємось до Президента України Володимира Зеленського взяти під
особистий контроль справу щодо вбивства Артема Мирошниченка та
вимагаємо:
- кваліфікувати вбивство Артема Мирошниченка як вбивство на ґрунті
мовної та національної ворожнечі;
- забезпечити якнайшвидше розслідування даного злочину, забезпечити
реальний захист свідків у цій справі;
- закрити КПВВ на лінії фронту московсько-української війни (у
зв‘язку з тим, що один із убивць зареєстрований на окупованій Московією
території);
5

- спільно з працівниками відділу освіти провести перевірку виконання
програм з патріотичного виховання унавчально-виховних закладах району;
Переконані,
що
уникнути
справедливого
покарання
україноненависникамне вдасться.
Прийнято на четвертому пленарному засіданні
29 сесії Верховинської районної ради сьомого
демократичного скликання ________ 2019 року
Проєкт

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять дев’ята сесія)
РІШЕННЯ
від __________ 2019 року
селище Верховина
Про затвердження районних програм
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України та інших нормативних актів,
районна рада
вирішила:
1. Затвердити районні програми на 2020 рік згідно додатку.
2. Замовникам районних програм подавати проекти програм на 2021 рік для
розгляду в постійних комісіях районної ради до 01 листопада 2020 року.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету, фінансів і податків (О.Сапріянчук).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк
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№

Додаток до рішення
районної ради
від ________ 2019 року
Перелік програм на 2020 рік
Розробник та
Примітка
Назва проекту програми
виконавець
програми

1

Програма розвитку освіти Верховинщини на Відділ освіти РДА
2017-2023 роки на 2020 рік.

2

Програма інформаційно-аналітичної роботи в
інтересах органів державної влади та
управління,
протидії
проявам
терористичного характеру, організованій
злочинній діяльності і корупції на території
Верховинського району на 2020 рік.

3

Верховинський
Цільова
програма
фінансування РДА,
РВК
мобілізаційних заходів та територіальної
оборони у Верховинському районі на 2020
рік
РДА, Верховинський
Районна програма приписки, призову на
РВК
строкову військову службу та прийняття на
військову службу за контрактом на 2020 рік
РДА
Районна цільова програма соціального
захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
захисту їх житлових прав, попередження
дитячої бездоглядності і безпритульності на
2020 рік.

4

5

6

7

РДА,
РВ УСБУ

РДА, ДУ «Центр
Цільова Програма підтримки діяльності
пробації»
Верховинського районного сектору філії
Державної установи «Центр пробації» в
Івано-Франківській області на 2020 рік.
Районна
програма
відшкодування, Управління праці та
захисту
компенсації
за
перевезення
окремих соціального
населення РДА
пільгових
категорій
громадян
на
приміських
маршрутах
загального
користування автомобільним транспортом та
за надані послуги зв’язку у Верховинському
районі на 2020 рік.

8

Районна програма соціального захисту
населення Верховинського району на 2020
рік.

9

Комплексна

цільова

соціальна

Управління праці та
соціального захисту
населення РДА

програма Управління

праці

Виплати прово-дяться
за спільним
розпорядженням голів
районної ради і
райдерж-адміністрації

та

7

захисту
надання громадянам району соціальної соціального
населення
РДА
підтримки за принципом «Єдиного вікна» та
виїзної роботи «Мобільного соціального
офісу» на 2020 рік.
10

Районна програма підвищення ефективності
системи державного управління та надання
адміністративних послуг у Верховинському
районі на 2020 рік.

РДА

11

Районна програма «Проведення навчальнотренувальних зборів і змагань на 2020 рік».
Районна цільова соціальна програма «Молодь
Верховинщини» на 2016-2020.
Комплексна програма соціальної підтримки
осіб з інвалідністю зору та соціально
незахищених
верств
населення
у
Верховинському районі на 2020 рік.

РДА,

12
13

РДА
РДА, Територіальний
центр надання
соціальних послуг

14

Комплексна цільова соціальна програма
розвитку
цивільного
захисту
Верховинського району 2017-2020 роки на
2020 рік.

РДА

15

Районна програма підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі та поліпшення
житлово-побутових
умов
сільського
населення «Власний дім» на 2017-2021 роки
на 2020 рік.

РДА,

16

РДА
Районна цільова програма «Питна вода» на
2012-2020 роки на 2020 рік.
РДА,
Районна Програма з енергозбереження для
населення на 2019-2020 роки.
РДА
Районна програма будівництва, реконструкції
та
модернізації
об’єктів
дорожньотранспортної
інфраструктури
Верховинського району до 2020 року на 2020
рік.
РДА,
Районна цільова Програма розвитку
молодіжного житлового будівництва в
районі на 2018-2022 роки на 2020 рік.
Програма соціального захисту фізичних осіб, Управління праці та
соціального
захисту
яким надають соціальні послуги, на 2020 рік

17
18

19

20

населення РДА

8

21

Районна цільова Програма зовнішнього
освітлення селища та сільських населених
пунктів району на 2016-2020 роки на 2020 рік.

РДА,

22

Районна програма поводження з твердими
побутовими відходами на 2020 рік

РДА, Верховинський
ККП

23

Програма
містобудівного
кадастру РДА
Верховинського району на 2017-2021 роки
заходи на 2020 рік.

24

Комплексна
програма
забезпечення РДА
містобудівною
документацією
Верховинського району на 2019-2023 роки
заходи на 2020 рік.
Програма соціально-економічного розвитку РДА
сільських
населених
пунктів
та
інвестиційної діяльності району на 2014-2020
роки на 2020 рік.
Програма розвитку малого та середнього РДА
підприємництва у Верховинському районі
на 2019-2020 роки.

25

26

27

28
29

30

31

32

Комплексна
програма
розвитку РДА, Відділ АПК
агропромислового комплексу та сільських
територій Верховинського району на 20162020 роки на 2020 рік.
Програма розвитку туризму в районі на 2013- РДА
2020 роки на 2020 рік.
Програма сприяння соціальному становленню РДА, РЦСССДМ
та всебічному розвитку сімей і молоді
Верховинського
району,
адаптація
учасників бойових дій після повернення з
фронту до мирного життя, підтримки їхніх
родин, особливо дітей, організації відпочинку
на 2020-2021 р.р.
Комплексна
програма
забезпечення
правопорядку, боротьби із злочинністю і
корупцією, захисту прав і свобод громадян на
2020 рік.
Програма організаційних заходів та співпраці
з підприємствами, установами, організаціями
району щодо охорони державного кордону
на 2020 рік
Програма
запобігання
виникненню
надзвичайних ситуацій та підвищення рівня
готовності
аварійно-рятувальної
служби

Верховинське
відділення
поліції
Косівського
відділу
ГУНП в області
РДА

РДА,
Верховинський
районний
відділ
управління ДСНС в

9

33

34

35

36
37

38

39
40
41

42
43

44
45

46
47

48

Верховинського
району
до
дій
за
призначенням на 2016- 2020 роки на 2020 рік
Районна
цільова
програма
Розвитку
первинно медико-санітарної допомоги на
засадах сімейної медицини на період до 2020
року
Районна програма підвищення рівня
безпеки дорожнього руху в Верховинському
районі на 2018-2020 роки
Програма вдосконалення казначейського
обслуговування місцевих бюджетів за
доходами і видатками на 2020 рік
Районна програма культурно-мистецьких
заходів на 2020 рік
Програма підвищення якості організації та
управління виконання бюджету району,
координація
діяльності
учасників
бюджетного процесу з питань виконання
бюджету на 2020 рік
Внесення змін до комплексної програми
«Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020»
Програма розвитку місцевого самоврядування у
Верховинському районі на 2017-2021 роки на 2020 рік
Районна програма «Нагороди та відзнаки» районної
ради на 2020 рік
Програма «Верховинська районна літературномистецька премія з розвитку та популяризації
Гуцульщини ім. Дмитра Ватаманюка на 2020 рік
Програма «Журналістська премія» на 2020 рік
Районна програма з висвітлення діяльності
Верховинської районної ради та Верховинської
райдержадміністрації в засобах масової інформації
на 2020 рік.
Програма підтримки засобів масової інформації
району на 2018-2020 роки на 2020 рік
Комплексна програма «Збереження і розвитку
самобутньої
етнокультури
та
духовності
Гуцульщини» на 2020 рік
Районна цільова Програма підтримки книговидання у
районі на 2020 рік.
Районна програма підтримки учасників бойових дій, їх
сімей, осіб, які перебувають чи перебували у складі
добровольчих формувань, що утворилися для захисту
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності
України, та інших громадян, які залучалися і брали
безпосередню участь а в антитерористичній операції в
районах її проведення, воїнів ОУН-УПА та учасників
бойових дій на території інших держав на 2020 рік
Районна цільова комплексна програма підтримки
випуску
літературно-мистецького
альманаху
«Писанка» на 2020 рік.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Івано-Франківській
області
РДА,
КНП
«Верховинський Центр
ПМСД»
РДА

РДА,
УДКС
у
Верховинському районі
Відділ культури РДА
Фінансове
РДА

управління

РДА,
КНП
«Верховинський Центр
ПМСД»
Районна рада
Районна рада
Районна рада
Районна рада
Районна рада

Районна рада
Районна рада
Районна рада
Районна рада

Виплати прово-дяться
за спільним
розпорядженням голів
районної ради і
райдерж-адміністрації

Районна рада

Роман Ванівський
Проєкт
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УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять дев’ята сесія)
РІШЕННЯ
від _________________ 2019 року
селище Верховина
Інформація начальника Верховинського
відділення поліції Косівського відділу
Головного управління Національної
поліції в Івано-Франківській області
про стан законності, боротьби із
злочинністю, охорони громадського порядку
та результати діяльності на території
Верховинського району протягом
10 місяців 2019 року
Відповідно до пункту 36 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст.5 Закону України «Про Національну поліцію»,
заслухавши інформацію начальника Верховинського відділення поліції
Косівського відділу Головного управління Національної поліції в ІваноФранківській області Б.Сокола про стан законності, боротьби із злочинністю,
охорони громадського порядку та результати діяльності на території
Верховинського району протягом 10 місяців 2019 року, та враховуючи
рекомендації постійної комісії районної ради з питань децентралізації влади,
адміністративно-територіальної реформи, органів місцевого самоврядування,
мандатна, депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини,
законності та правопорядку, районна рада
вирішила:
1. Інформацію начальника Верховинського відділення поліції
Косівського відділу Головного управління Національної поліції в ІваноФранківській області Б.Сокола про стан законності, боротьби із злочинністю,
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охорони громадського порядку та результати діяльності на території
Верховинського району протягом 10 місяців 2019 року взяти до уваги
(додається).
2. Рекомендувати начальнику Верховинського відділення поліції
Косівського відділу Головного управління Національної поліції в ІваноФранківській області Б.Соколу посилити роботу щодо зменшення
криміногенної ситуації в районі та покращення охорони громадського
порядку задля безпеки життя та здоров’я жителів району;
3. З метою попередження правопорушень та сприяння їх розкриття
правоохоронними органами, покращення громадської безпеки на території
району, рекомендувати селищному та сільським головам спільно з
працівниками поліції продовжити проведення відповідної роботи по
встановленню камер відеоспостереження в необхідних для цього місцях та
про проведену роботу поінформувати районну раду на сесії районної ради в І
кварталі 2020 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань децентралізації влади, адміністративнотериторіальної реформи, органів місцевого самоврядування, мандатна,
депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, законності
та правопорядку (Я.Кікінчук).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк
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Проєкт

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять дев’ята сесія)
РІШЕННЯ
від ___________________ 2019 року
селище Верховина
Про встановлення надбавок до
посадового окладу, виплату
допомоги, преміювання
голови та заступника голови
районної ради на 2020 рік
Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування», пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України №268 від
09.03.2006 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів», районна рада
вирішила:
1. Установити голові та заступнику голови Верховинської районної ради
на 2020 бюджетний рік надбавку за високі досягнення в праці у розмірі до 50
відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років
у межах видатків, затверджених на оплату праці.
2. Преміювання голові та заступнику голови Верховинської районної
ради виплачувати в розмірі, який встановлюється для працівників
виконавчого апарату районної ради у межах видатків, затверджених на
оплату праці у 2020 році.
3. Надавати голові та заступнику голови Верховинської районної ради
матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та
13

допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не
перевищує його середньомісячної заробітної плати у межах видатків,
затверджених на оплату праці у 2020 році.
4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
Голова районної ради

Іван Шкіндюк
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ЗВІТ
голови Верховинської районної ради
за період з грудня 2018
по листопад 2019 року

Верховина
2019 рік
15
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1. Загальні відомості
1.1. Склад районної ради сьомого демократичного скликання
До Верховинської районної ради сьомого демократичного скликання за
результатами виборів 25 жовтня 2015 року було обрано 34 депутати.
Депутатські мандати здобули, зокрема:
- Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» - 9 мандатів;
- Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» - 7 мандатів;
- Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - 4 мандати;
- Партія «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» - 4 мандати;
- Партія «Воля» – 4 мандати;
- Українська Народна партія – 4 мандати;
- Народний Рух України – 2 мандати.
Станом на 01 листопада 2019 року склад депутатів районної ради за
віком визначився таким чином: 30 років і менше – 1 депутат (наймолодший
депутат – О.Сапріянчук, 28 років), від 31 до 40 років – 10 депутатів, від 41 до
50 років – 12 депутатів, від 51 до 60 років – 10 депутатів, від 61 до 70 років –
1 депутат (найповажніший депутат - В.Федюк).
На даний час в районній раді сформовано:
Депутатські фракції:
- «Солідарність» - 7 депутатів;
- ВО «Батьківщина» - 7 депутатів;
- ВО «Свобода» - 4 депутати;
- «ВОЛЯ» - 4 депутати;
- «УКРОП» - 4 депутати;
- «УНП» - 4 депутати.
Позафракційні: 4 депутати.
1.2. Структура та чисельність виконавчого апарату районної ради
Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 43, статті 58 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою забезпечення
виконавчим апаратом районної ради повноважень, визначених Законом
України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішенням районної ради
від 26.01.2016 року «Про структуру і чисельність виконавчого апарату
районної ради та чисельність працівників, що працюють за цивільноправовими угодами» з 27 січня 2016 року було затверджено структуру і
чисельність виконавчого апарату районної ради. Водночас чисельний склад
виконавчого апарату районної ради й надалі становить 15,5 штатних
одиниць.
Структура і чисельність
виконавчого апарату районної ради
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№п/п

Назва структурного підрозділу
та посада

Кількість
штатних
одиниць
1
1
1

Голова районної ради
Заступник голови районної ради
Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради
44
Заступник керуючого справами виконавчого апарату
1
районної ради
55
Радник голови районної ради
2
Загально-організаційний відділ виконавчого апарату районної ради
61
Начальник загально-організаційного відділу
1
виконавчого апарату районної ради
72
Головний спеціаліст з питань організаційного
1
забезпечення виконавчого апарату районної ради
83
Головний спеціаліст з питань звернень громадян та
1
діловодства виконавчого апарату районної ради
Відділ правового забезпечення та комунального майна виконавчого
апарату районної ради
91
Начальник відділу правового забезпечення та
1
комунального майна виконавчого апарату районної
ради
12
Головний спеціаліст з питань координації роботи з
1
підготовки та реалізації проектів і програм розвитку
місцевого самоврядування виконавчого апарату
районної ради
33
Головний спеціаліст з питань кадрової роботи,
1
правового забезпечення, захисту прав споживачів та
поновлення прав реабілітованих виконавчого апарату
районної ради
Відділ обліку і звітності та комп’ютерного забезпечення виконавчого
апарату районної ради
11
Начальник відділу обліку і звітності та
1
комп’ютерного забезпечення виконавчого апарату
районної ради
12
Головний спеціаліст з питань організації роботи
1
депутатського корпусу та зв’язків з територіальними
громадами виконавчого апарату районної ради
3
Водій
1
4
Прибиральниця
0,5
Всього
15,5
11
22
33

Серед працівників виконавчого апарату районної ради 9 жінок і 6
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чоловіків віком:
• від 20 до 30 років - 3;
• від 31 до 40 років - 5;
• від 41 до 50 років - 3;
• від 51 до 60 років - 4;
• від 61 року й далі - 1
Усі працівники, які є посадовими особами місцевого самоврядування
мають вищу освіту, 2-є працівників виконавчого апарату районної ради (у
т.ч. й керівництво районної ради) є депутатами районної ради, 1 працівник є
депутатом Верховинської селищної ради та 1 працівник є депутатом
Стебнівської сільської ради. Станом на 01.12.2019 року є вакантна посада
головного спеціаліста з питань звернень громадян та діловодства
виконавчого апарату районної ради (працівник в декретній відпустці) та
водія районної ради.
2. Пленарні засідання сесій районної ради
2.1. Рішення, прийняті районною радою сьомого демократичного
скликання за звітний період
За період діяльності районної ради сьомого демократичного скликання з
грудня 2018 року по грудень 2019 року проведено 8 сесій та 11 пленарних
засідань, на яких розглянуто 120 питань та прийнято 116 рішень районної
ради. Найважливіші з них можна виокремити, такі як:
1. Про
створення
комунального
некомерційного
підприємства
«Верховинська районна лікарня Верховинської районної ради»;
2. Про передачу 10 ліжко-місць цілодобового стаціонару КНП «Яблуницька
АЗПСМ»;
3. Про створення комунального закладу освіти «Рівнянська початкова школа
Верховинської районної ради Івано-Франківської області»;
4. Про створення комунального закладу освіти «Красноїльська початкова
школа Верховинської районної ради Івано-Франківської області»;
5. Про заходи щодо підтримки Верховинського районного лісгоспу;
6. Про затвердження переліку об’єктів комунального майна району, які
підлягають приватизації у 2019 році;
7. Про зміну типу освітнього закладу Верховинської спеціалізованої
мистецької школи-інтернату І-Ш ступенів на Верховинський ліцей № 1;
8. Про створення Міжнародного автентико-просвітницького центру
Гуцульщини у селищі Верховина;
9. Про програму соціально-економічного та культурного розвитку
Верховинського району на 2019 рік.
А також прийнято ряд районних програм для покращення соціальноекономічного та культурного розвитку району та розвитку органів місцевого
самоврядування, зокрема:
1. Про районну програму з питань надання одноразових грошових допомог
громадянам, які проживають у Верховинському районі на 2019 рік;
2. Про районну програму «Духовне життя» на 2019 рік;
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

Районна програма розвитку місцевого самоврядування, орієнтованого на
громаду в 2019 році;
Районна програма «Фонд районної ради на виконання депутатських
повноважень» на 2019 рік;
Районна програма «Журналістська премія» на 2019рік;
Районна програма «Збереження культури і побуту гуцулів» на 2019 рік;
Верховинська районна літературно-мистецька премія з розвитку та
популяризації Гуцульщини імені Дмитра Ватаманюка на 2019 рік;
Районна програма «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань
на 2019 рік;
Районна програма «Молодь Верховинщини» на 2019 рік;
Районна комплексна програма розвитку футболу у Верховинському
районі на 2019 рік;
Районна програма з висвітлення діяльності Верховинської районної ради
та Верховинської райдержадміністрації в засобах масової інформації на
2019 рік;
Програма соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів
району на 2019 рік;
Районна програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та
підвищення
рівня
готовності
аварійно-рятувальної
служби
Верховинського району до дій за призначенням на 2019 рік;
Районна програма «Поводження з твердими побутовими відходами» на
2019 рік;
Районна програма підтримки учасників бойових дій, осіб, які
перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що
утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України та інших громадян, які залучалися і брали
безпосередню участь в анти терористичній операції в районах її
проведення;
Районна програма приписки та призову на військову службу на 2019 рік.
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2.2. Відвідування депутатами районної ради пленарних засідань сесій районної ради
за звітний період (грудень 2018 – листопад 2019)
( сесій – 8, пленарних засідань -11 )
№
п/п

Прізвище, ім’я та
по батькові депутата

ХХІІ
сесія
04.
12.
2018
року

ХХІІІ
сесія
22.
12.
2018
року

ХХІУ
сесія
31.
01.
2019
року

ХХУ
сесія
14.
03.
2019
року
І
пл.
засі
дання

ХХУ
сесія
28.
03.
2019
року
ІІ
пл.
засі
дання

ХХУ
сесія
22.
05.
2019
року
ІІІ
пл.
засі
дання

ХХУІ
сесія
13.
06.
2019ро
ку

ХХУІІ
сесія
05.
07.
2019
року

ХХУІІІ
сесія
01.
08.
2019
року

ХХХІХ
сесія
04.
10.
2019
року
І
пл.
засі
дання

ХХХІХ
сесія
06.
11.
2019
року
ІІ
пл.
засі
дання

1.

ВАНДЖУРАК
Юрій Іванович
ВАТАМАНЮК
Всеволод Дмитрович
ГЛУШКО
Василь Іванович
ДЕМИДЮК
Василь Миколайович
ДОМ»ЮК
Василь Юрійович
ЖИКАЛЯК
Микола Миколайович
ЖИЧИЦЬКИЙ
Роман Михайлович
ЗЕЛЕНЧУК

+

+

+

+

+

+

+

+

+

н/б

+

11

1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

н/б

+

11

1

+

+

+

+

+

н/б

н/б

н/б

+

+

+

11

3

н/б

+

н/б

+

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

11

9

н/б

+

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

11

10

н/б

+

+

н/б

+

н/б

н/б

+

+

н/б

+

11

5

н/б

н/б

+

+

+

н/б

+

н/б

+

н/б

+

11

5

+

+

+

+

н/б

н/б

н/б

н/б

+

+

н/б

11

5

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Кіль
кі
сть
засідань

Кількі
сть
пропусків
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9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

Василь Іванович
ЗЕЛЕНЧУК
Михайло Васильович
КОМАН
Василь Миколайович
КІКІНЧУК
Галина Миколаївна
КІКІНЧУК
Ярослав
Миколайович
КРАВЕЦЬ
Василина Танасіївна
ЛЮТИЙ
Олег Валерійович
МАКІВНИЧУК
Іван Михайлович
МАРОТЧАК
Василь Юрійович
МАРТИЩУК
Марія Фоківна
МИЦКАНЮК
Володимир
Васильович
НЕЧАЙ
Михайло Михайлович
ПУГАЛЬСЬКИЙ
Володимир Оттович
РИБЕНЧУК
Микола Васильович
САВЧУК
Людмила Іванівна
САПРІЯНЧУК

+

+

н/б

+

н/б

+

н/б

н/б

+

+

н/б

11

5

+

+

+

н/б

н/б

+

н/б

н/б

+

+

н/б

11

5

+

н/б

+

+

н/б

+

н/б

+

+

+

н/б

11

4

+

+

н/б

+

+

+

+

н/б

н/б

+

н/б

11

4

+

+

+

+

+

+

н/б

+

+

+

+

11

1

+

+

н/б

+

+

+

+

+

+

н/б

н/б

11

3

+

+

+

+

+

+

н/б

+

н/б

+

+

11

2

+

+

+

+

+

н/б

н/б

н/б

+

+

+

11

3

+

+

+

+

+

+

+

н/б

+

+

+

11

1

+

+

+

+

+

+

+

н/б

+

+

+

11

1

+

+

+

+

н/б

+

н/б

н/б

н/б

+

+

11

4

н/б

н/б

н/б

+

н/б

+

н/б

+

+

+

н/б

11

6

н/б

н/б

+

н/б

+

н/б

+

н/б

н/б

н/б

+

11

7

н/б

+

+

+

н/б

+

+

+

+

+

+

11

2

+

н/б

+

+

+

+

н/б

+

+

н/б

н/б

11

4

22

24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Ольга Петрівна
СОЛОМІЙЧУК
Ольга Василівна
СУМАРУК
Володимир Іванович
СУМАРУК
Іра Петрівна
СУХАРЧУК
Андрій Михайлович
УРШЕДЖУК
Світлана Ярославівна
ФЕДЮК
Василь Танасійович
ФЕДОРЧУК
Юрій Юрійович
ФІЛИПЧУК
Юрій Юрійович
ЧУБАТЬКО
Оксана Степанівна
ШКІНДЮК
Іван Юрійович
ЯКУБ»ЯК
Руслан Васильович
Кількість присутніх
на пленарних
засіданнях сесій
районної ради:

н/б

н/б

+

+

+

+

+

+

+

+

н/б

11

3

н/б

н/б

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11

2

+

+

н/б

+

+

+

+

+

н/б

+

+

11

2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11

0

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11

0

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11

0

н/б

+

н/б

+

н/б

н/б

н/б

+

+

н/б

+

11

6

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11

0

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11

0

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11

0

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

11

11

23

26

25

29

23

24

18

20

26

23

22

259

115
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Депутатська фракція “Солідарність»
№
п/п

Прізвище, ім»я та
по батькові депутата

ХХІІ
сесія
04.
12.
2018
року

ХХІІІ
сесія
22.
12.
2018
року

ХХІУ
сесія
31.
01.
2019
року

ХХУ
сесія
14.
03.
2019
року
І
пл.
засі
дання

ХХУ
сесія
28.
03.
2019
року
ІІ
пл.
засі
дання

ХХУ
сесія
22.
05.
2019
року
ІІІ
пл.
засі
дання

ХХУІ
сесія
13.
06.
2019ро
ку

ХХУІІ
сесія
05.
07.
2019
року

ХХУІІІ
сесія
01.
08.
2019
року

ХХХІХ
сесія
04.
10.
2019
року
І
пл.
засі
дання

ХХХІХ
сесія
06.
11.
2019
року
ІІ
пл.
засі
дання

1.

ЖИЧИЦЬКИЙ
Роман Михайлович
ЛЮТИЙ
Олег Валерійович
МАРОТЧАК
Василь Юрійович
НЕЧАЙ
Михайло Михайлович
САВЧУК
Людмила Іванівна
УРШЕДЖУК
Світлана Ярославівна

н/б

н/б

+

+

+

н/б

+

н/б

+

н/б

+

11

5

+

+

н/б

+

+

+

+

+

+

н/б

н/б

11

3

+

+

+

+

+

н/б

н/б

н/б

+

+

+

11

3

+

+

+

+

н/б

+

н/б

н/б

н/б

+

+

11

4

н/б

+

+

+

н/б

+

+

+

+

+

+

11

2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11

0

ФЕДОРЧУК
Юрій Юрійович

н/б

+

н/б

+

н/б

н/б

н/б

+

+

н/б

+

11

6

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Кіль
кі
сть
засідань

Кількі
сть
пропусків
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Депутатська фракція ВО «Батьківщина»
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Прізвище, ім»я та
по батькові депутата

ВАНДЖУРАК
Юрій Іванович
ДЕМИДЮК
Василь Миколайович
КОМАН
Василь Миколайович
КРАВЕЦЬ
Василина Танасіївна
МИЦКАНЮК
Володимир
Васильович
ФЕДЮК
Василь Танасійович
ШКІНДЮК
Іван Юрійович

ХХІІ
сесія
04.
12.
2018
року

ХХІІІ
сесія
22.
12.
2018
року

ХХІУ
сесія
31.
01.
2019
року

ХХУ
сесія
14.
03.
2019
року
Іпл.
засі
дання

ХХУ
сесія
28.
03.
2019
року
ІІ
пл.
засі
дання

ХХУ
сесія
22.
05.
2019
року
ІІІ
пл.
засі
дання

ХХУІ
сесія
13.
06.
2019ро
ку

ХХУІІ
сесія
05.
07.
2019
року

ХХУІІІ
сесія
01.
08.
2019
року

ХХХІХ
сесія
04.
10.
2019
року
І
пл.
засі
дання

ХХХІХ
сесія
06.
11.
2019
року
ІІ
пл.
засі
дання

Кіль
кі
сть
засідань

Кількі
сть
пропусків

+

+

+

+

+

+

+

+

+

н/б

+

11

1

н/б

+

н/б

+

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

11

9

+

+

+

н/б

н/б

+

н/б

н/б

+

+

н/б

11

5

+

+

+

+

+

+

н/б

+

+

+

+

11

1

+

+

+

+

+

+

+

н/б

+

+

+

11

1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11

0

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11

0
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Депутатська фракція ВО «Свобода»
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Прізвище, ім»я та
по батькові депутата

ГЛУШКО
Василь Іванович
ЗЕЛЕНЧУК
Василь Іванович
ЗЕЛЕНЧУК
Михайло Васильович
МАКІВНИЧУК
Іван Михайлович

ХХІІ
сесія
04.
12.
2018
року

ХХІІІ
сесія
22.
12.
2018
року

ХХІУ
сесія
31.
01.
2019
року

ХХУ
сесія
14.
03.
2019
року
І
пл.
засі
дання

ХХУ
сесія
28.
03.
2019
року
ІІ
пл.
засі
дання

ХХУ
сесія
22.
05.
2019
року
ІІІ
пл.
засі
дання

ХХУІ
сесія
13.
06.
2019ро
ку

ХХУІІ
сесія
05.
07.
2019
року

ХХУІІІ
сесія
01.
08.
2019
року

ХХХІХ
сесія
04.
10.
2019
року
І
пл.
засі
дання

ХХХІХ
сесія
06.
11.
2019
року
ІІ
пл.
засі
дання

Кіль
кі
сть
засідань

Кількі
сть
пропусків

+

+

+

+

+

н/б

н/б

н/б

+

+

+

11

3

+

+

+

+

н/б

н/б

н/б

н/б

+

+

н/б

11

5

+

+

н/б

+

н/б

+

н/б

н/б

+

+

н/б

11

5

+

+

+

+

+

+

н/б

+

н/б

+

+

11

2
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Депутатська фракція «ВОЛЯ»
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Прізвище, ім»я та
по батькові депутата

КІКІНЧУК
Галина Миколаївна
МАРТИЩУК
Марія Фоківна
САПРІЯНЧУК
Ольга Петрівна
СОЛОМІЙЧУК
Ольга Василівна

ХХІІ
сесія
04.
12.
2018
року

ХХІІІ
сесія
22.
12.
2018
року

ХХІУ
сесія
31.
01.
2019
року

ХХУ
сесія
14.
03.
2019
року
І
пл.
засі
дання

ХХУ
сесія
28.
03.
2019
року
ІІ
пл.
засі
дання

ХХУ
сесія
22.
05.
2019
року
ІІІ
пл.
засі
дання

ХХУІ
сесія
13.
06.
2019ро
ку

ХХУІІ
сесія
05.
07.
2019
року

ХХУІІІ
сесія
01.
08.
2019
року

ХХХІХ
сесія
04.
10.
2019
року
І
пл.
засі
дання

ХХХІХ
сесія
06.
11.
2019
року
ІІ
пл.
засі
дання

Кіль
кі
сть
засідань

Кількі
сть
пропусків

+

н/б

+

+

н/б

+

н/б

+

+

+

н/б

11

4

+

+

+

+

+

+

+

н/б

+

+

+

11

1

+

н/б

+

+

+

+

н/б

+

+

н/б

н/б

11

4

н/б

н/б

+

+

+

+

+

+

+

+

н/б

11

3
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Депутатська фракція «УКРОП»
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Прізвище, ім»я та
по батькові депутата

РИБЕНЧУК
Микола Васильович
СУМАРУК
Володимир Іванович
СУХАРЧУК
Андрій Михайлович
ФІЛИПЧУК
Юрій Юрійович

ХХІІ
сесія
04.
12.
2018
року

ХХІІІ
сесія
22.
12.
2018
року

ХХІУ
сесія
31.
01.
2019
року

ХХУ
сесія
14.
03.
2019
року
І
пл.
засі
дання

ХХУ
сесія
28.
03.
2019
року
ІІ
пл.
засі
дання

ХХУ
сесія
22.
05.
2019
року
ІІІ
пл.
засі
дання

ХХУІ
сесія
13.
06.
2019ро
ку

ХХУІІ
сесія
05.
07.
2019
року

ХХУІІІ
сесія
01.
08.
2019
року

ХХХІХ
сесія
04.
10.
2019
року
І
пл.
засі
дання

ХХХІХ
сесія
06.
11.
2019
року
ІІ
пл.
засі
дання

Кіль
кі
сть
засідань

Кількі
сть
пропусків

н/б

н/б

+

н/б

+

н/б

+

н/б

н/б

н/б

+

11

7

н/б

н/б

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11

2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11

0

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11

0
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Депутатська фракція «УНП»
№
п/п

Прізвище, ім»я та
по батькові депутата

ХХІІ
сесія
04.
12.
2018
року

ХХІІІ
сесія
22.
12.
2018
року

ХХІУ
сесія
31.
01.
2019
року

ХХУ
сесія
14.
03.
2019
року
І
пл.
засі
дання

ХХУ
сесія
28.
03.
2019
року
ІІ
пл.
засі
дання

ХХУ
сесія
22.
05.
2019
року
ІІІ
пл.
засі
дання

ХХУІ
сесія
13.
06.
2019ро
ку

ХХУІІ
сесія
05.
07.
2019
року

ХХУІІІ
сесія
01.
08.
2019
року

ХХХІХ
сесія
04.
10.
2019
року
І
пл.
засі
дання

ХХХІХ
сесія
06.
11.
2019
року
ІІ
пл.
засі
дання

1.

ДОМ»ЮК
Василь Юрійович
ЖИКАЛЯК
Микола Миколайович
КІКІНЧУК
Ярослав
Миколайович
ПУГАЛЬСЬКИЙ
Володимир Оттович

н/б

+

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

11

10

н/б

+

+

н/б

+

н/б

н/б

+

+

н/б

+

11

5

+

+

н/б

+

+

+

+

н/б

н/б

+

н/б

11

4

н/б

н/б

н/б

+

н/б

+

н/б

+

+

+

н/б

11

6

2.
3.

4.

Кіль
кі
сть
засідань

Кількі
сть
пропусків
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Позафракційні
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Прізвище, ім»я та
по батькові депутата

ВАТАМАНЮК
Всеволод Дмитрович
СУМАРУК
Іра Петрівна
ЧУБАТЬКО
Оксана Степанівна
ЯКУБ»ЯК
Руслан Васильович

ХХІІ
сесія
04.
12.
2018
року

ХХІІІ
сесія
22.
12.
2018
року

ХХІУ
сесія
31.
01.
2019
року

ХХУ
сесія
14.
03.
2019
року
І
пл.
засі
дання

ХХУ
сесія
28.
03.
2019
року
ІІ
пл.
засі
дання

ХХУ
сесія
22.
05.
2019
року
ІІІ
пл.
засі
дання

ХХУІ
сесія
13.
06.
2019ро
ку

ХХУІІ
сесія
05.
07.
2019
року

ХХУІІІ
сесія
01.
08.
2019
року

ХХХІХ
сесія
04.
10.
2019
року
І
пл.
засі
дання

ХХХІХ
сесія
06.
11.
2019
року
ІІ
пл.
засі
дання

Кіль
кі
сть
засідань

Кількі
сть
пропусків

+

+

+

+

+

+

+

+

+

н/б

+

11

1

+

+

н/б

+

+

+

+

+

н/б

+

+

11

2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11

0

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

11

11
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3. Президія районної ради
У підготовці сесій районної ради важливе місце посідає дорадчий орган ради –
президія районної ради, на якій попередньо розглядаються та погоджуються
пропозиції і рекомендації щодо внесених на розгляд ради питань.
Відповідно до рішення першої сесії районної ради сьомого демократичного
скликання від 24.12.2015 утворено президію районної ради. В кількості 13 осіб, а
саме:
Іван Шкіндюк
– голова районної ради, голова президії.
Іван Маківничук – заступник голови районної ради,
заступник голови президії.
Ольга Сапріянчук - голова постійної комісії районної ради з питань бюджету,
фінансів і податків.
Юрій Ванджурак - голова постійної комісії районної ради з питань соціальноекономічного розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового,
сільського і дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку малого
та середнього бізнесу.
Галина Кікінчук - голова постійної комісії районної ради з питань охорони
здоров'я, соціального захисту населення та пенсійного забезпечення.
Оксана Чубатько - голова постійної комісії районної ради з гуманітарних
питань: освіти, культури, молодіжної політики, спорту, національного і духовного
розвитку та засобів масової інформації.
Ярослав Кікінчук - голова постійної комісії районної ради з питань
децентралізації влади, адміністративно-територіальної реформи, органів
місцевого самоврядування, мандатна, депутатської діяльності, етики, регламенту,
захисту прав людини, законності та правопорядку.
Ольга Соломійчук – голова постійної комісії районної ради з питань захисту
прав учасників і ветеранів антитерористичної операції на сході України та їх
сімей, уповноважений представник депутатської фракції політичної партії
«Воля».
Михайло Нечай - уповноважений представник депутатської фракції політичної
партії Блок П.Порошенка „Солідарність”.
Володимир Мицканюк - уповноважений представник депутатської фракції
політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина».
Василь Зеленчук - уповноважений представник депутатської фракції політичної
партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода».
Юрій Філипчук - уповноважений представник депутатської фракції політичної
партії «Українське об’єднання патріотів-УКРОП».
Володимир Пугальський - голова депутатської фракції політичної партії
«Українська Народна Партія».
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За період сьомого демократичного скликання з грудня 2018 року по грудень
2019 року проведено 10 засідань президії та ініційовано 15 питань порядку
денного, з яких можна виокремити:
- Про звернення районної ради щодо звернення до громад району про перехід
конфесій УПЦМП до УПЦ;
- Про звернення районної ради щодо погашення заборгованості за
електроенергію;
- Про звернення районної ради щодо ремонту автомобільних доріг та мостів.
- Про звернення районної ради про збереження гірських та високогірних районів
як окремих адміністративно-територіальних одиниць;
- Про передачу терапевтичного відділення КНП Яблуницька АЗПСМ
Верховинській центральній районній лікарні» ;
- Про звернення районної ради щодо ремонту автомобільних доріг місцевого
значення;
- Про звернення районної ради щодо збереження Верховинського району як
адміністративно-територіальну одиницю;
- Про звернення районної ради щодо незабезпечення видатками на заробітну
плату та електроенергію бюджетних установ району;
- Про звернення районної ради щодо відновлення нічного тарифу;
- Про звернення районної ради щодо внесення змін до законодавства в частині
відновлення норм дрібного відпуску деревини для населення;
За результатами їх розгляду районному керівництву та виконавчому
апарату районної ради були дані доручення та рекомендації.
4. Робота постійних та тимчасових комісій районної ради
Однією з найважливіших організаційних форм діяльності районної ради та
її депутатів є робота постійних і тимчасових комісій. Практика показала, що
абсолютна більшість питань, що вносяться на розгляд пленарних засідань сесій
районної ради, попередньо активно обговорюються на засіданнях постійних
комісій районної ради. Це в свою чергу дає можливість конструктивно і
злагоджено ухвалювати рішення з питань, що розглядаються на пленарних
засіданнях.
Відповідно до рішення районної ради від 19.11.2015 року утворено 5
постійних комісій районної ради та обрано їхній склад, які згідно з Положенням
про постійні комісії районної ради та плану роботи районної ради активно
функціонують по даний час:
- з питань бюджету, фінансів і податків;
- з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, будівництва,
туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього господарства, комунальної
власності, розвитку малого та середнього бізнесу;
- з питань охорони здоров»я, соціального захисту населення та
пенсійного забезпечення;
- з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики,
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спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової інформації;
- з питань децентралізації влади, адміністративно-територіальної
реформи, органів місцевого самоврядування, мандатна, депутатської діяльності,
етики, регламенту, захисту прав людини, законності та правопорядку.
Рішенням І сесії районної ради від 24.12.2015 року створено тимчасову
комісію районної ради з контролю за якістю та організацією харчування в
дошкільних навчальних закладах і загальноосвітніх школах району.
Рішенням ІІ сесії районної ради від 26.01.2016 року утворено:
- постійну комісію районної ради з питань захисту прав учасників і
ветеранів антитерористичної операції на сході України та їх сімей;
- комісію районної ради з питань поновлення прав реабілітованих.
Рішенням ІІІ сесії районної ради від 01 квітня 2016 року утворено:
- комісію районної ради з підтримки учасників бойових дій, осіб, які
перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися
для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та
інших громадян, які залучалися і брали безпосередньо участь в
антитерористичній операції в районах її проведення, воїнів ОУН-УПА та
учасників бойових дій на території інших держав;
- тимчасову комісію районної ради з реалізації лісосировинних ресурсів для
потреб пільгових категорій населення.
Постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів і податків (голова
комісії – Ольга Сапріянчук)
За звітний період постійною комісією районної ради з питань бюджету,
фінансів і податків (далі – комісія) проведено 23 засідання, на яких розглянуто
454 питання, які стосувалися в основному дохідної і видаткової частин районного
бюджету.
Характерним виявом оперативності, злагодженості та професійності роботи
комісії стали її позачергові засідання щодо спрямування, перерозподілу субвенцій
з державного бюджету місцевим бюджетам, і членам комісії вдавалося знаходити
порозуміння в умовах обмеженого фінансового ресурсу й приймати ефективні
рішення.
Протягом звітного року у міжсесійний період комісія розглядала питання,
що стосувалися внесення змін до бюджетних призначень по головних
розпорядниках коштів районного бюджету, погоджувала розподіл резервного
фонду районного бюджету, розподіл додаткових дотації на вирівнювання
фінансової забезпеченості місцевих бюджетів, субвенцій та розподіл вільних
залишків коштів загального фонду районного бюджету.
Постійною комісією районної ради з питань бюджету і фінансів також
розглянуто 102 проекти рішень районної ради, які вносилися на розгляд сесій
районної ради, з наданням необхідних висновків та з великою відповідальністю
комісія брала участь у розгляді бюджетних питань, які стосувалися внесення змін
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для фінансування районних програм, а особливо фінансування заробітної плати
працівникам бюджетних установ району.
Комісія постійно дотримувалася вимог Бюджетного та Податкового
кодексів України, інших Законів України та нормативних актів, які
регламентують вирішення бюджетних і фінансових питань. Також виважено
підходили до прийняття рішень, враховуючи пропозиції керівництва районної
ради, районної державної адміністрації та керівників установ району – головних
розпорядників коштів.
Спільно з іншими постійними комісіями районної ради комісія з питань
бюджету, фінансів і податків брала участь у підготовці звернень до Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, народних
депутатів України, обласної ради, обласної державної адміністрації з питань
незабезпечення видатками на виплату заробітної плати працівників та видатками
на електроенергію бюджетних установ району у 2019 році та збереження
Верховинського району як адміністративно-територіальної одиниці та інших.
Депутати комісії, володіючи станом справ, що стосуються бюджетної сфери
району та господарських підприємств, вносили конкретні пропозиції щодо
програми соціально-економічного та культурного розвитку району, також
розглядали звернення фізичних осіб та при необхідності на засідання комісії
запрошували осіб, які подавали на розгляд відповідні питання.
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
(голова – Юрій Ванджурак)
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 (далі
- Комісія) у звітному періоді провела 6 засідань, на яких було розглянуто 33
питання, в тому числі спільне засідання постійної комісії та керівництва
райдержадміністрації
з
керівництвом
Іано-Франківського
обласного
підприємства «Івано-Франківськоблагроліс» щодо фінансового стану та
перспектив розвитку Верховинського районного лісгоспу. Також розглядались
питання реорганізації Верховинської районної лікарні та роботи Верховинського
комбінату комунальних підприємств.
Комісія опрацьовувала програму соціально-економічного та культурного
розвитку району на 2019 рік, цільові програми районної ради з інших питань, та
розглядала звіти про їх виконання.
Комісія розглядала звернення та листи районної ради щодо необхідності
вжиття негайних заходів щодо катастрофічного стану автомобільних доріг у
Верховинському районі, необхідності будівництва та ремонтів автомобільних
доріг і мостів на дорогах державного та місцевого значення, зокрема:
-проведення капітального ремонту автомобільної дороги державного
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значення Р-62 «Криворівня – Чернівці» на ділянці км 0 + 000 - км 13 + 800;
-закінчення ремонту автомобільної дороги державного значення Р-24 Татарів
- Кам’янець-Подільський;
-проведення капітального ремонту автомобільної дороги місцевого значення
«Верховина об’їзна»;
-будівництво берегоукріплення річки Чорний Черемош на ділянці
автомобільної дороги державного значення Р-24 «Татарів - Кам’янецьПодільський» км. 38+880 - 39+450в селища Верховина;
-закінчення капітального ремонту автомобільної дороги місцевого значення
«Верхній Ясенів - Голови»;
-закінчення капітального ремонту автомобільної дороги місцевого
значення«Устеріки - Пробійнівка»;
-закінчення капітального ремонту автомобільної дороги місцевого значення
«Ільці – Буркут»;
-проведення ремонту автомобільної дороги місцевого значення «КриворівняБережниця»;
-проведення ремонту автомобільної дороги місцевого значення «ВерховинаВіпче»;
-закінчення будівництва моста на автомобільній дорозі державного значення
Р-24 «Татарів - Кам’янець-Подільський» км. 43+200 в селі Криворівня;
-закінчення будівництва моста на автомобільній дорозі місцевого значення
«Верхній Ясенів - Голови» км. 6+800 в селі Красноїлля;
-закінчення будівництва моста на автомобільній дорозі місцевого значення
«Ільці – Буркут» км. 0+470 в селі Ільці;
-закінчення будівництва моста на автомобільній дорозі місцевого значення
«Ільці – Буркут» км. 2+400 в селі Красник;
-закінчення будівництва моста на автомобільній дорозі місцевого значення
«Устеріки - Пробійнівка» км. 18+200 в селі Гринява;
закінчення будівництва моста на автомобільній дорозі місцевого значення
«Устеріки - Пробійнівка» км. 22+700 в селі Гринява;
-закінчення будівництва моста на автомобільній дорозі місцевого значення
«Устеріки - Пробійнівка» км. 25+296 в селі Пробійна;
закінчення будівництва моста на автомобільній дорозі місцевого значення
«Устеріки - Пробійнівка» км. 27+992 в селі Пробійна.
Окрім того, комісія розглянула і підтримала звернення депутатів районної
ради до центральних органів виконавчої влади щодо збереження існуючого
адміністративно-територіального устрою в гірських населених пунктах, зниження
тарифу на електроенергію та скасування оплати за підключення до електромереж
і збільшення ліміту в опалювальний сезон для населення, яке проживає в
житлових будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не
функціонують системи центрального теплопостачання в населених пунктах, на
які поширюється дія Закону України «Про статус гірських населених пунктів в
Україні» та з інших питань важливих для жителів нашого району.
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Постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я,
соціального захисту населення та пенсійного забезпечення
(голова комісії Галина Кікінчук)
Постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я, соціального
захисту населення та пенсійного забезпечення за звітний період провела 12
засідань, на яких розглянуто 45 питань. З них 8 питань було внесено на розгляд
сесії районної ради та прийняті відповідні рішення.
Відповідно до своєї специфіки комісією в основному розглядаються
питання зміцнення матеріально-технічної бази медичних установ району,
забезпечення населення медикаментами, а також що стосуються соціального
захисту громадян, в тому числі інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян
похилого віку, соціально-незахищених верств населення в районі. Комісією
розглядались питання, що стосувались соціально-економічного та культурного
розвитку району, підсумків виконання районного бюджету, погодження штатних
розписів та фінансових планів на 2019 рік КНП «Верховинський центр первинної
медико-санітарної допомоги» та КНП «Яблуницька амбулаторія загальної
практики сімейної медицини», перетворення Верховинської центральної районної
лікарні у комунальне некомерційне підприємство «Верховинська районна
лікарня» та інші.
Також, важливе місце у процесі діяльності комісії посідає розгляд проектів
районних програм та заходів, спрямованих на вирішення проблем соціального
захисту населення.
Постійна комісія районної ради з гуманітарних питань: освіти,
культури, молодіжної політики, спорту, національного і духовного
розвитку та засобів масової інформації (голова комісії –
Оксана Чубатько).
Протягом звітного періоду постійною комісією районної ради з
гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики, спорту,
національного і духовного розвитку та засобів масової інформації проведено 12
засідань, на яких розглянуто понад 90 питань, погоджено 38 проектів рішень
районної ради, що входять до її компетенції, найважливішими з яких є :
- «Про очікувану мережу установ і закладів освіти району в
2019-2020 навчальному році»;
- «Про фактичну мережу закладів освіти району в 2019 - 2020
навчальному році»;
- Про звернення районної ради щодо забезпечення фінансування з метою
закупівлі обладнання для початкових класів Нової української школи у районі»;
- «Про делегування Верховинській РДА окремих повноважень засновника
закладів освіти»;
- Про зміну типу освітнього закладу Верховинської спеціалізованої
мистецької школи на Верховинський ліцей №1;
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- «Про затвердження примірного Положення і штатного розпису інтернату
(пансіону);
- Про затвердження Положення про проведення конкурсу на заміщення
вакантної посади керівників закладів загальної середньої освіти.
Також, на засіданнях комісії розглядалися проекти рішення сесій «Про
районний бюджет на 2019 рік», «Про внесення змін до районного бюджету
на 2019 рік» та інші питання. Члени комісії брали активну участь у підготовці
проектів рішень для розгляду на сесіях районної ради.
З питань, розглянутих на засіданнях, комісія отримувала від
керівників органів виконавчої влади необхідні матеріали і документи для
вивчення і узагальнення, залучала відповідних фахівців до їх розгляду.
Важливим аспектом у діяльності комісії районної ради стала співпраця та
взаємодія з іншими постійними комісіями районної ради, відділом освіти
райдержадміністрації та іншими установами і організаціями.
Постійна комісія районної ради з питань децентралізації влади,
адміністративно - територіальної реформи, органів місцевого
самоврядування, мандатна, депутатської діяльності, етики,
регламенту, захисту прав людини, законності та правопорядку
(голова комісії – Ярослав Кікінчук)
Постійна комісія районної ради з питань децентралізації влади,
адміністративно-територіальної реформи, органів місцевого самоврядування,
мандатна, депутатської діяльності та етики, захисту прав людини, законності і
правопорядку (голова – Ярослав Кікінчук) утворена рішенням районної ради від
19.11.2015р. "Про утворення постійних комісій районної ради" та рішенням
районної ради від 19.11.2015р «Про обрання складу постійних комісій районної
ради». Склад комісії було змінено рішенням районної ради від рішення районної
ради від 26.02.2016 року "Про внесення змін до рішення районної ради "Про
обрання складу постійних комісій районної ради".
До складу комісії входить 4 депутати районної ради, що представляють різні
політичні сили, яким населення нашого району висловило свою підтримку.
Майже всі вони мають чималий досвід як депутатської діяльності, так і
управлінської роботи.
Комісія планує свою роботу, враховуючи доручення районної ради та її
керівництва, керуючись виключно положеннями Конституції України, вимогами
законів України, Регламенту районної ради та інших нормативно-правових актів.
За відповідний період постійною комісією районної ради з питань
децентралізації влади, адміністративно-територіальної реформи, органів
місцевого самоврядування, мандатна, депутатської діяльності та етики,
захисту прав людини, законності і правопорядку проведено 4 засідання.
Всього комісією розглянуто 25 питань, щодо абсолютної більшості з них,
сесією районної ради приймались відповідні рішення.
Окрім проектів рішень районної ради та питань які розглядаються у всіх
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постійних комісіях районної ради, доречно виокремити розгляд комісією
наступних проектів рішень:
- «Про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського
порядку та результати діяльності Верховинського відділу Надвірнянської
місцевої прокуратури на території Верховинського району протягом 2018
року»;
- «Інформація начальника Верховинського відділення поліції Косівського
відділу Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській
області про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони
громадського порядку та результати діяльності на території
Верховинського району протягом 2018 року»;
- Про звіт голови районної ради;
- План роботи районної ради на 2019 рік;
- Районна програма приписки, призову на строкову військову службу та
прийняття на військову службу за контрактом на 2019 рік;
- Комплексна програма забезпечення правопорядку, боротьби із злочинністю
і корупцією, захисту прав і свобод громадян на 2019 рік;
- Програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та підвищення
рівня готовності аварійно-рятувальної служби Верховинського району до
дій за призначенням на 2019 рік;
- Про звернення районної ради щодо збереження Верховинського району;
- Про звернення районної ради щодо фінансування реалізації проектів
транскордонного співробітництва;
- Про звернення районної ради щодо реалізації Програми підтримки
секторальної політики – Підтримка регіональної політики України;
- Про звернення районної ради щодо державної підтримки розвитку гірських
територій.
Також, на засіданні постійної комісії розглядалися листи установ та
організацій різного рівня. Щодо даних листів, на сесіях районної ради в
результаті неодноразово приймалися відповідні рішення.
У виконанні своїх повноважень комісія тісно співпрацює із прокуратурою
району, відділенням поліції та СБУ в районі, управлінням юстиції в районі,
депутатами місцевих рад усіх рівнів та виконавчим апаратом районної ради.
Під час сесійних засідань районної ради члени постійної комісії спостерігають
за дотриманням регламенту районної ради та дотриманням депутатами районної
ради етики.
Постійна комісія районної ради з питань захисту прав учасників і ветеранів
ООС (АТО) на сході України та їх сімей (голова комісії – Ольга Соломійчук).
Постійна комісія районної ради з питань захисту прав учасників і ветеранів
антитерористичної операції на сході України та їх сімей
за
період з грудня 2018 року по листопад 2019 року провела 7 засідань. Як свідчить
аналіз, постійною комісією розглянуто 20 питань, більшість з яких внесено на
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розгляд сесії районної ради та підтримано депутатським корпусом ради.
Найважливішим аспектом у діяльності комісії є питання підтримки учасників
ООС (АТО) у районі. Комісією зважено та ґрунтовно розглянуто проект
програми підтримки учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували
у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які
залучалися і брали безпосередньо участь в антитерористичній операції в районах
її проведення, воїнів ОУН-УПА та учасників бойових дій на території інших
держав на 2019 рік. Зверталась особливу увага комісії на розгляд питання
про програму розвитку соціально-економічного та культурного розвитку району
на 2019 рік про затвердження районного бюджету на 2019 рік.
Члени постійної комісії плідно співпрацювали над вирішенням профільних
питань з галузевими відділами та управліннями, селищним та сільськими
головами, установами різних форм власності, громадськими організаціями.
Тимчасова комісія з реалізації лісосировинних ресурсів для потреб пільгових
категорій населення
На третій сесії районної ради 01 квітня 2016 року прийнято рішення про
забезпечення лісосировинними ресурсами пільгових категорій населення. Згідно з
даним рішенням створена тимчасова комісія районної ради з реалізації
лісосировинних ресурсів для потреб пільгових категорій населення.
За період з грудня 2018 року по листопад 2019 року проведено 9 засідань. Як
свідчить проведений аналіз, тимчасовою комісією розглянуто 83 заяви громадян,
які відносяться до пільгової категорії населення.
Комісія рекомендувала ДП «Верховинське лісове господарство» Александрову
О.В., ДП «Гринявське лісове господарство» Стефанюку Р.П. реалізовувати для
потреб пільгових категорій населення дрова паливні та деревину для
індивідуального ремонту і будівництва, реалізовувати пільговим категоріям
населення деревину для забезпечення потреб фермерських господарств і
соціальної сфери за пільговими цінами з рентабельністю не вище одного відсотка,
а Верховинському районному лісгоспу рекомендувала реалізувати для потреб
пільгових категорій населення до двох відсотків лісосічного фонду за пільговими
цінами з рентабельністю не вище одного відсотка.
Згідно з рішенням комісії протягом звітного періоду вирішено надати заявникам
з числа пільгових категорій населення 715 метрів кубічних пільгового лісу та 127
метрів кубічних паливних дров.
Комісія з розгляду звернень громадян
про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та
іншим категоріям населення, які проживають на території Верховинського
району
На сесії районної ради 22 грудня 2018 року прийнято рішення про
затвердження районної програми соціального захисту населення Верховинського
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району на 2019 рік, затвердженої рішенням районної ради «Про районний
бюджет на 2019 рік» від 22.12.2018 року, відповідно до якого визначено порядок
надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та
іншим категоріям населення, які проживають на території Верховинського
району. Згідно з даним рішенням створена спільна комісія районної ради та
райдержадміністрації з розгляду звернень громадян про надання матеріальної
допомоги.
За період з грудня 2018 року по листопад 2019 року проведено
10 засідань. Як свідчить проведений аналіз, комісією розглянуто 298 заяв
громадян Верховинського району та виплачено допомог на суму 146500 гривень.
Відвідування депутатами засідань постійних комісій районної ради
за звітний період (грудень 2018 р. – листопад 2019 р.)
Постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів і податків
(Голова - Ольга Сапріянчук)
№
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ПІП депутата
Сапріянчук Ольга Петрівна
Мицканюк Володимир Васильович
Глушко Василь Іванович
Ватаманюк Всеволод Дмитрович
Лютий Олег Валерійович
Кравець Василина Танасіївна
Мартищук Марія Фоківна
Філипчук Юрій Юрійович
Якуб”як Руслан Васильович

Кількість
засідань
комісій
23
23
23
23
23
23
23
23
23

Кількість
пропусків
5
4
4
1
10
12
3
3
22

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
(голова – Юрій Ванджурак)
Прізвище
К-сть
К-сть
засідань
пропусків
Ванджурак Ю.І.
6
0
Сумарук В.І.
6
0
Жикаляк В.І.
6
1
Демидюк В.М.
6
6
Зеленчук М.В.
6
1
Коман В.М.
6
4
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Уршеджук С.Я.

6

0

Постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я, соціального
захисту населення та пенсійного забезпечення
(голова – Галина Кікінчук)

№
№
п/п
1.
2.
3.
4.

ПІП депутата
Кікінчук Г.М.
Федюк В.Т.
Пугальський В.О.
Жичицький Р.М.

Кількість
засідань
комісій
12
12
12
12

Кількість
пропусків
1
7
10

Постійна комісія районної ради з гуманітарних питань: освіти,
культури, молодіжної політики, спорту, національного і духовного
розвитку та засобів масової інформації (голова –
Оксана Чубатько).
№
№
п/п

ПІП депутата

Кількість
Засідань
комісії

Кількість
пропусків

11

Чубатько О.С.

12

2

22
33
44
55

Сухарчук А.М.
Зеленчук В.І.
Маротчак В.Ю.
Сумарук І.П.

12
12
12
12

4
4
3
2

Постійна комісія районної ради з питань децентралізації влади,
адміністративно - територіальної реформи, органів місцевого
самоврядування, мандатна, депутатської діяльності, етики,
регламенту, захисту прав людини, законності та правопорядку
(голова – Ярослав Кікінчук)
№
№
п/п
1.
2.

ПІП депутата
Кікінчук Я.М.
Нечай М.М.

Кількість
засідань
комісій
4
4

Кількість
пропусків
-
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3.
4.

Савчук Л.І.
Рибенчук М.В.

4
4

2

Постійна комісія районної ради з питань захисту прав учасників і
ветеранів АТО на сході України та їх сімей (голова комісії – Ольга
Соломійчук)

№
№
п/п
1.
2.
3.

ПІП депутата
Соломійчук О.В.
Домюк В.Ю
Федорчук Ю.Ю.

Кількість
засідань
комісій
7
7
7

Кількість
пропусків
6
-

5. Розпорядження голови районної ради
За період з 01 грудня 2018 року по 30 листопада 2019 року головою районної
ради прийнято 415 розпоряджень, з них: з основної діяльності - 172, з кадрових 88, по депутатському Фонду - 36 і про відрядження - 84.
За розпорядженням районної ради від 05.12.2018 року №133-р з нагоди
відзначення професійного свята Дня місцевого самоврядування 42-х працівників
органів місцевого самоврядування нагороджено Грамотою районної ради.
Серед розпоряджень які були прийняті протягом звітного періоду варто
виокремити наступні розпорядження районної ради:
- від 05.12.2018 року №133-р «Про відзначення в районі Дня місцевого
самоврядування»;
- від 01.03.2019 року №16-р «Про проведення презентації телепроекту
«Унікальні Церкви Верховинського району»;
- від 22.05.2019 року №130-р «Про проведення сьомого літературного
фестивалю «Письменницька ватра над Черемошем»
- від 27.05.2019 року №131-р «Про виготовлення Анотаційної дошки
письменнику Степану Пушику»;
- від 01.11.2019 року №181-р «Про присудження районної журналістської
премії імені Василя Якуб’яка»;
- від 01.11.2019 року №182-р «Про присудження літературно-мистецької
премії з розвитку та популяризації Гуцульщини імені Дмитра Ватаманюк»;
- від 19.11.2019 року №185-р «Про проведення конкурсів на заміщення
вакантних посад головного лікаря Комунального некомерційного підприємства
«Верховинський центр первинної медико-санітарної допомоги», головного лікаря
(директора) комунального некомерційного підприємства «Комунальне
некомерційне підприємство «Яблуницька амбулаторія загальної практики
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сімейної медицини» та формування конкурсної комісії для проведення
конкурсів».
Також головою районної ради було прийнято протягом грудня 2018 року 1
розпорядження на суму 25 тис. грн. та 9 розпоряджень протягом періоду січень –
листопад 2019 року про надання одноразових допомог на оздоровлення та
реабілітацію учасникам бойових дій та членам їх сімей на загальну суму 307 тис.
грн.
За звітний період головою районної ради прийнято 36 розпоряджень про
виділення коштів з фонду районної ради на виконання депутатських
повноважень.
Протягом звітного періоду чималу кількість наших краян нагороджено
відзнаками Верховинської районної ради, серед яких: 18 - Подяк Верховинської
районної ради, 74 - Грамоти Верховинської районної ради, 551 – Спільні грамоти
Верховинської районної ради та районної державної адміністрації, та вручено 1
журналістську премію імені Василя Якуб’яка.
З 01 грудня 2018 року по 30 листопада 2019 року головою районної ради
спільно з головою районної державної адміністрації прийнято 35 розпорядження,
зокрема:
- від 21.12.2018 року №378/142-р було «Про публічне представлення проекту
бюджету району на 2019 рік;
- від 27.08.2019 року №147/132-р «Про проведення другого міжнародного
форуму VIA Carpatia - 2019»;
- Нагородження спільними грамотами голови районної ради та районної
державної адміністрації громадян та трудових колективів з нагоди державних та
професійних свят, відзначення ювілеїв і пам'ятних дат.
6. Взаємодія Верховинської районної ради з Верховинською районною
державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування,
громадськими організаціями
Протягом звітного періоду Верховинська районна рада, виконуючи свої
повноваження органу місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси
територіальних громад селища та сіл району, активно співпрацювала з районною
державною адміністрацією, селищною, сільськими радами, громадськими
організаціями, зокрема зі Всеукраїнським та районним товариством
«Гуцульщина», районною організацією «Патріоти Гуцульщини», районним
об’єднанням ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка та іншими громадськими
організаціями.
Першочергова увага приділялася розвитку галузей освіти, культури,
охорони здоров’я, лісового господарства, соціального захисту населення. На
сесіях районної ради прийнято ряд Звернень до керівництва держави та
уряду, голів обласної державної адміністрації та обласної ради щодо
сприяння у додатковому виділенні коштів на здійснення переданих з державного
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бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я
Верховинського району для виплати заробітної плати працівникам бюджетних
установ в 2019 році та зняття соціальної напруги серед населення. З цього
приводу було організовано зустріч голови районної ради та представників
профспілкових організацій закладів освіти району з керівниками області, яка дала
позитивні результати.
Практичним змістом наповнена Угода про співпрацю між органами
місцевого самоврядування району, головою районної ради і головами селищної та
сільських рад. Районна рада вирішує питання щодо поступлення коштів з
бюджетів різних рівнів для розвитку населених пунктів району, надає посильну
допомогу загальноосвітнім школам, дошкільним навчальним закладам, медичним
установам тощо.
Протягом останніх років каденції районна рада виділила необхідні кошти на
співфінансування проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
Головівській, Довгопільській, Замагірській, Красноїльській, Ільцівській та
Стебнівській сільським радам. У цьому році – Бистрецька сільська рада.
Спільно з головою райдержадміністрації практикується проведення
зустрічей у населених пунктах району з сільськими територіальними громадами,
сходів селян, на яких керівники району звітують про свою роботу, вивчають
проблеми громад і надають посильну допомогу для розвитку сільських територій
краю.
Голова та заступник голови районної ради постійно беруть участь у
засіданнях колегії райдержадміністрації, а керівництво РДА – у пленарних
засіданнях сесій районної ради, де спільно обговорюються питання соціальноекономічного та культурного розвитку, затверджується Програма соціальноекономічного та культурного розвитку району та підбиваються підсумки її
виконання. Спільно затверджується районний бюджет, районні цільові програми,
приймаються відповідні звернення та розглядаються інші важливі питання
життєдіяльності району. Практикується також прийняття спільних розпоряджень.
Керівники обох гілок влади беруть участь у відзначенні державних свят,
важливих дат в історії Україні, проведенні мистецьких фестивалів, традиційних
свят на Гуцульщині, заходів духовного плану тощо.
У ході проведення реформ з децентралізації та місцевого самоврядування
районна рада з органами місцевого самоврядування, при цьому відстоювала і
відстоює єдино вірну демократичну позицію щодо добровільності об’єднання
територіальних громад в ОТГ. Громадам і тільки громадам вирішувати з ким
об’єднуватися, на яких засадах проводити об’єднавчий процес і виробляти
спільну з ОТГ програму подальшого розвитку населених пунктів.
З метою вирішення життєво важливих проблем у районі, зокрема належного
фінансового забезпечення працівників бюджетної сфери, розвитку гірських
територій неодноразово проводилися зустрічі з головами селищної, сільських
рад, керівників установ та організацій, представників громадських організацій.
Загалом були напрацьовані конкретні пропозиції, які у вигляді рішень та звернень
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районної ради направлено Президенту України, Прем’єр-міністру України,
народним депутатам України, керівникам профільних комітетів Верховної Ради.
Районна рада постійно взаємодіє з громадськими організаціями району,
надаючи їм посильну фінансову допомогу, реалізуючи районні програми
«Збереження і розвитку самобутньої етнокультури та духовності Гуцульщини на
2019 рік», програму «Верховинська районна літературно-мистецька премія з
розвитку та популяризації Гуцульщини імені Дмитра Ватаманюка на 2019 рік» та
інші. Спільно з районним товариством «Просвіта» імені Тараса Шевченка,
Асоціацією органів місцевого самоврядування регіону «Гуцульщина» районна
рада випустила у світ три номери літературно-мистецького альманаху «Писанка»,
який покликаний нести світло незабутніх предків, творчість наших земляків,
культурно-мистецьку автентику Гуцульщини до читачів, до українського
суспільства, допомагати зводити величний духовний храм, який зветься
Україною.
7. Участь районної ради та територіальних громад Верховинського району
в обласному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування
Успішна практика та позитивний досвід організації, проведення і
результатів впровадження обласних конкурсів проектів та програм розвитку
місцевого самоврядування, оголошеного Івано-Франківською обласною радою в
рамках прийнятої першої в Україні регіональної програми розвитку місцевого
самоврядування в області, була продовжена й у звітному періоді.
Дев»ятий обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування стартував 23 березня 2018 року та завершиться в грудні звітного
року.
Переможцями конкурсу від району стали Верховинська селищна рада,
Бистрецька та Білоберізька сільська рада об»єднаної територіальної громади, які
реалізовують три мікропроектних пропозицій, загальна сума яких складає 1 440,0
тис. грн., а саме:
Верховинська селищна рада реалізувала проект «Нове будівництво споруд
для складування побутових відходів на території Верховинської селищної ради»
на загальну суму 600,0 тис. грн. в тому числі спів фінансування Верховинської
селищної ради 300, 0 тис. грн..;
Бистрецька сільська рада реалізувала проект «Чорногірський туристичноекологічний центр «Гаджіна» як запорука розвитку Бистрецької громади» на
загальну суму 340,0 тис.грн. в тому числі співфінансування районного бюджету
30,0 тис. грн. і 10,0 тис. грн. .з бюджету Бистрецької сільської ради;
- Білоберізька сільська рада об’єднаної територіальної громади Верховинського
району реалізувала проект «Створення туристично-інформаційного центру «Під
Писаним Каменем» на базі сільського клубу присілку Пасічне Білоберізької
сільської ради ОТГ» на загальну суму 500,0 тис. грн.
Переможцем шостого обласного конкурсу «Краща етнокультурна громада»
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у номінації етнокультурний регіон Гуцульщина визнано Красноїлівську сільську
раду і відзначено грошовою премією в сумі 200,0 тис. грн.
Переможцями десятого конкурсу проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування проведеного в листопаді 2019 року визнано Верховинську
селищну та 4 сільські ради району, зокрема: Верховинська селищна рада
реалізовувала проект «Розбудова туристичної інфраструктури в Гуцульській
столиці-Верховина» на суму 225,0 тис.грн., Красницька сільська рада
реалізовувала проект «Будівництво рекреаційного-оздоровчого об’єкту (купальні)
в селі Красник під назвою «Джерело Святого Пантелеймона» на суму 300,0
тис.грн., Красноїльська сільська рада реалізовувала проект «Прокладання
туристичного маршруту «Стежками Олекси Довбуша» на суму 300,0 тис.грн.,
Стебнівська сільська рада реалізовувала проект «Муніципальний туристичний
маршрут с. Стебні до полонини «Озерний» на суму 300,0 тис.грн.
Переможцем сьомого обласного конкурсу «Краща етнокультурна громада»
у номінації етнокультурний регіон Гуцульщина визнано Красницьку сільську
раду і передбачено відзначити грошовою премією в сумі 200,0 тис. грн.
Реалізація конкурсу дозволяє місцевим радам шляхом участі у конкурсі
залучати кошти обласного та районного бюджетів на вирішення проблемних
питань розвитку територіальних громад. Громади отримують реальний результат
і, як наслідок, готові включитися у роботу з підготовки проектів для участі у
наступному етапі обласного конкурсу.
Крім того, районною радою у рамках конкурсу ініціатив місцевих
карпатських громад, організатором якого є Асоціація органів місцевого
самоврядування “Єврорегіон -Карпати – Україна” виграно проект «Підготовка
проектної документації для створення Міжнародного автентико-просвітницького
центру Гуцульщина у селищі Верховина» на загальну суму 300, 0 тис. грн.., з них:
240,0 тис.грн. - кошти Івано-Франківської обласної ради, 60,0 тис.грн
співфінансування районного бюджету, а Замагірська сільська рада виграла проект
на капітальний ремонт «Музею Гуцульських старожитностей Замагірської ЗОШ ІІІІ ступенів» на загальну суму 300, 0 тис. грн.. у рамках конкурсу ініціатив
місцевих карпатських громад.
Також районною радою, пройдено другий етап відбору міжнародного
проекту у програмі Спільній операційній системі Україна-Румунія 2014-2020
роки, зокрема: розроблено проектно - кошторисну документацію на «Капітальний
ремонту приміщень операційно-пологового блоку акушерсько-гінекологічного
відділення Верховинської ЦРЛ з придбанням медичного обладнання» за кошти
районного бюджету у сумі 150, 0 тис. грн. та подано документи на третій етап
конкурсу.
8. Співпраця Верховинської районної ради з органами місцевого
самоврядування інших регіонів, міжнародне співробітництво
Протягом 2019 року районна рада продовжила активну працю та співпрацю
з органами місцевого самоврядування Прикарпаття, регіонів України та
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міжнародне співробітництво, зокрема: з органами місцевого самоврядування в
рамках Карпатського Форуму народовладдя, з Асоціацією органів місцевого
самоврядування регіону Гуцульщини, з органами місцевого самоврядування
регіону України зі Всеукраїнською Асоціацією органів місцевого самоврядування
«Українська Асоціація районних та обласних рад», з Асоціацією органів
місцевого самоврядування «Єврорегіон-Карпати-Україна».
У плані міжнародного співробітництва співпрацюємо з Марамуреським повітом,
Румунія, та Мишлєніцьким повітом, Польща.
Продовжується співпраця з органами місцевого самоврядування в рамках
Карпатського Форуму народовладдя. Карпатський Форум народовладдя об’єднує
усі гірські райони України, дбає про їхній розвиток, перспективу, соціальний
захист задля поліпшення життя горян. Пріоритетне завдання спільної праці
очільників гірських районів – збереження гірських районів як окремих
адміністративно-територіальних одиниць під час проведення децентралізації
державної влади та адміністративно-територіальної реформи в Україні, та
забезпечувати розвиток гірських територій.
У 2019 році ми працювали спільно над питаннями збереження гірських
районів як окремих адміністративно-територіальних одиниць. На Міжнародному
Гуцульському фестивалі у Вижниці 30 серпня – 1 вересня 2019 року на
регіональній конференції за участю голів районних рад Буковини, Закарпаття та
Прикарпаття прийнято звернення до керівництва держави та уряду щодо
збереження гірських та високогірних районів під час проведення децентралізації
та реформування місцевого самоврядування.
Ініційовано та направлено на розгляд Верховної Ради України доопрацьований
законопроекті «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення
державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів». У новому
законопроекті вже передбачено порядок надання населеним пунктам статусу не
тільки гірських, а й високогірних, підвищуються державні гарантії соціальноекономічного розвитку населених пунктів. Що головне – закладено юридичноправову норму щодо збереження існуючого адміністративно-територіального
устрою гірських та високогірних населених пунктів України.
Співпрацюємо з Асоціацією органів місцевого самоврядування регіону
Гуцульщини, яка займає важливе місце в координації дій органів місцевого
самоврядування Гуцульського регіону, спрямованих на сприяння у вирішенні
питань соціально-економічного, державно-політичного та культурно-духовного
розвитку, сприяє вдосконаленню управлінської діяльності, вирішенню
проблемних питань, надає допомогу в організації проведення заходів культурномистецького, духовного чину.
Районна рада входить до складу Асоціації органів місцевого
самоврядування, яка створена 16 червня 2000 року установчими зборами
Асоціації і є Координуючим органом на терені усього Гуцульського регіону.
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У 2019 році я як голова Асоціації органів місцевого самоврядування регіону
Гуцульщини продовжував активну співпрацю з головами районних рад – членами
Асоціації Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей – в питанні
забезпечення фінансування в повному обсязі працівників бюджетних установ
наших регіонів, виділення коштів на будівництво об’єктів соціально-культурного
призначення у населених пунктах Гуцульщини, забезпечення соціальних гарантій
громадян, апелював щодо вирішення даних питань у Кабінеті Міністрів України,
його профільних міністерствах, Верховній Раді України.
Кожна районна, як член Асоціації, рада надіслала ряд звернень до
керівництва держави та уряду, профільних міністерств щодо вирішення
вищезазначених питань та існуючих проблем і соціальних викликів. Прийнято
Звернення Асоціації до Президента України, Прем’єр-міністра України та
Верховної Ради України щодо ліквідації заборгованості з виплати заробітної
плати для гірських районів України у повному обсязі.
З метою пропагування літературно-мистецьких цінностей Гуцульщини всі
голови районних рад – члени Асоціації взяли участь у фінансовій підтримці
випуску літературно-мистецького альманаху «Писанка». Вихід у світ літературномистецького альманаху «Писанка» – це живильне духовне джерело для горянгуцулів у їх нестримній боротьбі до свободи і всебічного розквіту. Пропонований
читачеві альманах розповідає про багату історію, етнографічні особливості,
популяризує мистецтво Гуцульщини. Тому вважаю, що таке видання конче
потрібне нам сьогодні. Альманах засвідчує повагу й шану до унікальної
культурної спадщини Гуцульщини.
Активно співпрацюємо з органами місцевого самоврядування регіону
України. З Верховинською районною радою активно співпрацюють та
налагоджують дружні взаємини з обміну досвідом роботи, зокрема у плані
соціально-економічного розвитку територій, у туристичній галузі, сфері культури
і мистецтва районні ради і зі сходу, і з заходу України, і з півдня та центру
держави – практичні зі всієї України.
Вже більше десяти років триває співпраця між Верховинською і Канівською
районними радами у галузі місцевого самоврядування, культури, освіти та інших
сферах соціально-культурного життя.
Верховинська районна рада підписала ряд Угод про співпрацю і
партнерство, зокрема з Полтавською, Львівською обласною державною
адміністрацією та Івано-Франківською, Чернівецькою міською радою й активно
працює з ними. Результатом співпраці стала презентація культурно-мистецької
автентики та широкої програми економічно-інвестиційних, туристичновідпочинкових можливостей Верховинського району для жителів Полтави,
Львова, Івано-Франківська та Чернівців.
Продовжується співпраця зі Всеукраїнською Асоціацією органів місцевого
самоврядування «Українська Асоціація районних та обласних рад»
Налагоджена співпраця Верховинської районної ради зі Всеукраїнською
Асоціацією органів місцевого самоврядування «Українська Асоціація районних
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та обласних рад», зокрема із Президентом Асоціації Сергієм Черновим та
Головою Секретаріату Асоціації Юрієм Андрійчуком. Як відомо, Всеукраїнська
асоціація органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та
обласних рад» об’єднує 24 обласних та 406 районних рад.
Всеукраїнська Асоціація органів місцевого самоврядування підтримала
наше Звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України та Голови
Верховної Ради України щодо збереження гірських районів як окремих
адміністративно-територіальних одиниць під час проведення децентралізації
державної влади та адміністративно-територіальної реформи в Україні,
забезпечення повноцінним фінансуванням бюджетних установ та подальшого
розвитку гірських територій Карпатського регіону України.
Українська асоціація районних та обласних рад підтримала також проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення
державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів», а також
доопрацьований Ініціативною групою законопроект «Про внесення змін до
деяких законів України щодо розвитку гірських та високогірних населених
пунктів Українських Карпат, метою яких є посилення державних гарантій для
населених пунктів, які мають статус гірських та високогірних, а також
покращення соціального захисту громадян України, які проживають в таких
населених пунктах.
Поглиблюється співпраця з Асоціацією органів місцевого самоврядування
«Єврорегіон-Карпати-Україна».
Верховинська районна рада є членом Асоціації органів місцевого
самоврядування «Єврорегіон - Карпати – Україна». Дана Асоціація створена у
2007 році з метою сприяння розвитку територій Львівської, Закарпатської, ІваноФранківської та Чернівецької областей, що входять до Карпатського Єврорегіону,
координації та систематизації діяльності місцевих громад Карпатського
Єврорегіону у галузі транскордонної співпраці, зокрема у галузях розвитку
підприємництва та туризму, екологічній сфері, в тому числі енергозбереження та
використання альтернативних джерел енергії, розвитку транспортної та
прикордонної інфраструктури та міжлюдській співпраці у рамках вказаного
міжрегіонального об'єднання.
Верховинська районна рада виграла та реалізовує проект «Розробка
проектно-кошторисної документації для створення Міжнародного автентикопросвітницького центру «Гуцльщина» у селищі Верховина».
Невід’ємною складовою діяльності Верховинської районної ради є
міжнародне співробітництво. Нашими партнерами є Румунія і Польща.
Проводиться обмін делегаціями, на яких обговорюються питання подальшої
співпраці, готуються спільні проекти транскордонної співпраці.
Ми з керівництвом Мишленіцького повіту Малопольського воєводства, яку
очолив віце-староста Томаш Сус, напрацьовуємо план подальших дій щодо
співпраці польської та української сторони в плані поглиблення дружніх
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партнерських відносин. Верховинська районна рада продовжує співпрацю з
Марамуреським повітом, Румунія.
Зорганізована подальша робота щодо реалізації проекту прикордонного
співробітництва «Місцевий розвиток та передумови відкриття пункту
пропуску та будівництва автодороги через румунсько-український кордон в
межах населених пунктів Шибене (с.Зелене Верховинського району) та
Поеніле-де-Суб-Мунте повіту Марамуреш (Румунія)». В межах цього
проекту розроблено Стратегічний план розвитку Верховинського району та
Рущанської долини повіту Марамуреш.
21 вересня відбулася історична подія: зустріч представників органів
державної влади та місцевого самоврядування Івано-Франківщини і
Марамуреського повіту Румунії та місцевих громад і громадськості
Верховинського району та повіту Марамуреш Румунії з метою відкриття
міжнародного пункту пропуску. Українську делегацію представляли перший
заступник голови Івано-Франківської обласної ради Василь Гладій, заступник
голови Івано-Франківської облдержадміністрації Дмитро Романюк, голова
Верховинської районної ради Іван Шкіндюк, заступник голови Верховинської
РДА Світлана Уршеджук, депутати районної ради, голови сільських рад. З
румунської сторони у зустріч взяли участь: Віце-президент Повітової ради
Марамуреш Дору Іоан Данкуш, Президент Фундації Українських Гуцулів Румунії
Василь Попович, голови сіл Кривого, Рускова й інших сіл Румунії, підприємці та
експерти європейських фондів. Результатом зустрічі української та румунської
делегації стала Резолюція, яку підписали обидві сторони, щодо відкриття
міжнародного пункту пропуску.
Районна рада підтримує й продовжує розширювати співпрацю з
українськими громадами Румунії в рамках транскордонного співробітництва,
дружні взаємини з Союзом українців Румунії.
Міжнародне співробітництво потрібно розвивати швидшими темпами
розширювати його рамки і зміцнювати з надійними партнерами
європейського співтовариства.
9. Дні депутата в районній раді та Єдиний день депутата
Відповідно до частини третьої статті 30 Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад», пункту 6 частини шостої статті 55 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», з метою організації вивчення депутатами
районної ради законодавства, досвіду роботи, забезпечення депутатів довідковоінформаційними матеріалами та проектами рішень для підготовки роботи сесії
проведено 3 Дні депутата в районній раді. Розглянуто ряд важливих питань,
зокрема:
- про реорганізацію Верховинської центральної лікарні шляхом її
перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Верховинська ЦРЛ»;
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- про правові підстави, порядок розроблення та затвердження фінансових
планів закладів первинної медичної допомоги;
- про створення освітніх округів;
- про функціональні обов»язки дільничного інспектора та інших підрозділів
поліції;
- про фінансування та виконання заходів по районних програмах за вісім
місяців 2019 року.
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» на І сесії районної ради УІІ
демократичного скликання 24.12.2015 року прийнято рішення «Про Єдиний день
депутата» як засобу постійного зв’язку з виборцями і місцевими територіальними
громадами. Також, 27.01.2016 року затверджено
розпорядженням голови
районної ради №12-р «Розподіл депутатів Верховинської районної ради для
роботи в адміністративно-територіальних одиницях району». Відповідно до
прийнятих рішень для здійснення депутатських повноважень депутатами
районної ради кожного третього четверга місяця проводиться Єдиний день
депутата в районі.
10. Депутатські запити та звернення.
Протягом звітного періоду з грудня 2018 року по листопад 2019 року УІІ
демократичного скликання районною радою прийнято 2 рішення за запитами
депутатів районної ради. Відповідно до рішення районної ради виконавцями
депутатських запитів визначена Служба автомобільних доріг в ІваноФранківській області.
Станом на 01 листопада 2019 року 2 запити знаходяться на контролі. У них
порушувалися питання очищення новозбудованих доріг Р-62 та Р-64, щодо
власника та функціонування тимчасового об»їзного моста у с.Криворівня на
пр.Усті-1. Питання у піднятих запитах по даний час не вирішено в основному
через відсутність відповідних фінансових та матеріальних ресурсів.
На протязі звітного періоду депутатами районної ради не подавалися
депутатські звернення на розгляд районної ради.
11. Заходи районної ради, спрямовані на вшанування видатних
особистостей українського народу, інші патріотичні
та культурно-мистецькі заходи
Протягом звітного періоду Верховинська районна рада державницькі,
національно-патріотичні, культурно-мистецькі, духовні, автентичні заходи
спрямовувала на вшанування видатних особистостей українського народу,
вікопомно-пам’ятні події в історії українського державотворення та українського
народу, з нагоди релігійних свят, пропагування культурно-мистецьких цінностей,
унікальної мистецької автентики Верховинщини.
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Заходи районної ради, спрямовані на вшанування видатних особистостей
українського народу, інші патріотичні та культурно-мистецькі заходи та участь в
них керівництва районної ради яскраво засвідчують про високу державницьку
позицію представницького органу місцевого самоврядування, поглиблення
демократичних процесів у районі, забезпечення поступу національно-культурного,
духовного відродження українського народу, його історичної свідомості, розбудову
незалежної самостійної соборної Української держави.
Заходи проводились спільно з районною державною адміністрацією, відділом
культури РДА, священослужителями церков ПЦУ та УГКЦ, громадськістю краю.
Відповідно до районної програми проведення культурно – мистецьких
заходів спільно з райдержадміністрацією, відділом культури і мистецтв РДА
організовано і проведено ряд культурно – мистецьких та урочистих заходів з
нагоди відзначення державних, професійних та релігійних свят: вшанування
пам’яті загиблих військових та мешканців районі під час бойових дій на сході
України та фестиваль «Пісні, народжені в АТО», урочистості до дня Соборності
України, відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших
держав, вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, відзначення 205 – ої річниці з
дня народження Т.Г.Шевченка, День пам’яті та примирення, День матері,
відзначення Дня Конституції України та ін. Також проведеноVI – ий фестиваль –
конкурс української естрадної пісні «Музика весни», VII – ий літературно –
мистецький фестиваль «Письменницька ватра над Черемошем», відзначення Дня
Державного Прапора та 28-ї річниці незалежності України, відзначення 77-ої
річниці Української Повстанської Армії та Дня українського козацтва й інші.
14– 16 червня у Верховині відбувся другий міжнародний форум Східної та
Центральної Європи «Via Carpatia». Ми поставили собі на меті не просто
відродити це місце, а ще раз нагадати, що Україна є центром Європи та однією з
країн, яка підписала Карпатську конвенцію… Ми фактично хочемо створити
такий культурний центр східноєвропейського простору, який для нас є близьким
ментально, і цей простір близький для нас і культурно. Для нас дуже важливо,
щоб українські Карпати стали центром об’єднання всього регіону, а Верховинські
Карпати – Криворівня справді відродились та стали улюбленим місцем
відпочинку для українців».
Міжнародна конференція «Коло Вінценза: Україна на переломі» стала
платформою для найважливіших дискусій політиків, народних депутатів,
правозахисників, журналістів, духовних лідерів, громадських діячів.
У конференції на панельних дискусіях: взяли участь почесні гості та учасники
голова Верховинської районної ради Іван Шкіндюк, заступник очільника
Міністерства молоді та спорту з питань європейської інтеграції Микола Мовчан,
виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон
«Карпати – Україна» Галина Литвин, старший експерт Програми
транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна» Олена
Зубрицька, старші міжнародні експерти проекту ЄС «Підтримка розвитку
системи географічних зазначень в Україні» Ангела Постоле (Angele Postolle) та
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Емануель Мінгасон (Emmanuel Mingasson), радник Глави УГКЦ зі стратегії
комунікації, співзасновник і викладач отець Андрій Зелінський, журналіст,
публіцист Віталій Портников, литовський політик, член Європейського
парламенту Петрас Остревічіус, український правозахисник, публіцист, віцеректор Українського Католицького Університету у Львові Мирослав Маринович,
голова Союзу українців-гуцулів в Румунії Василь Попович, заступники голови
Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів та обласної ради Сергій Басараб, голова
Верховинської райдержадміністрації Олег Лютий та інші.
Наша автентична гуцульська культура і мистецтво підкорюють Україну і світ.
Районна рада започаткувала і вже провела Дні гуцульської культури в ІваноФранківську (двічі), Львові (двічі), Полтаві, Чернівцях і далі продовжує
зачаровувати і дивувати мистецтво незабутніх предків всю Україну. Творчі народні
колективи – а це від 150 учасників до 200 учасників п’ять годин поспіль
демонструють на сцені обласних центрів унікальне автентичне мистецтво
Верховинщини – гуцульську музику, співанку, запальний народний танець,
гуцульське весілля, театральне мистецтво, показ автентичної гуцульської убирі
(одягу) та багато інших яскравих самобутніх талантів. Насолодитися чарами
гуцульського дійства і відчути справжній дух Гуцульщини змогли більше сотні
тисяч глядачів.
Верховинці пропонують також тури вихідного дня з метою активного
відпочинку мальовничим Гуцульським краєм та запрошуватимуть у туристичні
мандрівки Карпатами – на Говерлу, Піп Іван, Писаний камінь, Бребенескул,
Ребра, Шпиці, Дземброню, Довбушанку. Рекламні проспекти турів вихідного дня
пропонують відвідати музейну Верховинщину – музеї Івана Франка, Гната
Хоткевича та Гуцульського театру, музей гуцульського побуту, етнографії та
музичних інструментів імені музиканта-віртуоза Романа Кумлика, музей
гуцульської магії, хату-музей «У трембітаря», музей фільму «Тіні забутих
предків» та інші.
Наша країна переживає нелегкі часи становлення як незалежна, демократична
європейська держава. Багатьох гострих викликів в суспільному житті ми не
відчували б, якщо за всі ці роки на державному і регіональних рівнях проводилась
національно-патріотична робота серед жителів району, молодого покоління. І
тому зараз робота районної ради спрямована на змістовну організацію навчальновиховного процесу, створення належного середовища для здійснення
національно-патріотичного, духовного виховання в загальноосвітніх закладах
району.
Невід’ємною складовою в системі національного та військово-патріотичного
виховання є класні учнівські організації («Родина», «Українці», «Довбушата»,
«Гуцулята», «Розумники», «Намисто», «Юні дослідники», «Віночок»,
«Милосердя», «Козачата»), створені відділом освіти у навчальних закладах. За
підтримки районної ради у Верховинській школі-інтернат організовано та
активно діє гурток «Пласт», який плідно працює в національно-патріотичному
вихованні молоді, розширення цієї роботи в районі.
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Районна рада і надалі буде працювати для формування національносвідомої особистості з високими моральними якостями, бережливим ставленням
до надбань українського народу , виховувати любов до рідної мови свого краю,
України.
12. Робота із зверненнями громадян
Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» громадяни
України мають право звернутися до органів місцевого самоврядування, посадових
осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та
пропозиціями, що стосуються статутної діяльності, заявою або клопотанням
щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і
законних інтересів та скаргою про їх порушення.
За період з 10 листопада 2018 по 15 листопада 2019 року до районної ради
надійшло 575 звернень від жителів району. За звітний період головою районної
ради проведено 27 прийомів громадян з особистих питань, на яких прийнято 158
мешканців нашого краю, які піднімали питання ремонту доріг, мостів, роботи
АТП, виділення одноразової грошової допомоги та ін.
У зверненнях громадяни порушили 575 питань, які стосувалися зокрема:
- заяв про виділення одноразової грошової допомоги від учасників АТО
(140);
- заяв про виділення лісу по пільговій ціні громадянам району та учасникам АТО
(76);
- заяв про надання одноразової грошової допомоги громадянам району
(305);
- колективних звернень (24);
– комунального і шляхового господарства (3);
– забезпечення житлом (3);
– транспорту і зв’язку (2);
– науки і освіти (4);
– екології та природних ресурсів (1);
– праці та заробітної плати (2);
– погодження нормативно грошової оцінки земельної ділянки (7);
– інші (8).
Найбільше надійшло звернень від жителів селища Верховина – 149, сіл:
Білоберізка –15, Бистець – 17, Буковець – 10, Верхній Ясенів – 23, Голови – 32,
Голошино – 6, Довгопілля – 22, Замагора – 11, Зелене – 21, Ільці – 34, Красноїлля
– 35, Красник – 28, Кривопілля - 13, Криворівня – 46, Пробійна – 9, Перехресне –
13, Стебні – 19, Гринява – 35, Яблуниця – 37.
Жодне звернення не залишилося поза увагою.
13. Кореспонденція районної ради
За звітний період до Верховинської районної ради надійшло 981 документ
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від юридичних осіб, з них:
– 98 від сільських, селищної, рад та їх виконавчих комітетів;
– 56 від обласної державної адміністрації;
– 249 від районної державної адміністрації
– 92 від районних рад, районних державних адміністрацій, міських рад, міст
обласного значення та обласної ради;
– 25 з Верховної Ради України;
– 193 від районних установ та організацій;
– 69 від підприємств області;
– 17 від громадських організацій;
– 130 від судових органів, прокуратури;
– 19 від народних депутатів України;
– 2 від релігійних громад;
– 31 від інших установ та організацій.
Листи стосувались:
697 - фінансування, бюджету, виділення коштів;
38 – з питань управління майном, приватизації, надання приміщень в оренду,
26 – з питань нагородження;
23- з питань організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення;
46 - з питань транспорту і зв’язку, шляхового господарства,
17 – з питань екології та природокористування, охорони навколишнього
природного середовища;
41– з питань соціального захисту та пенсійного забезпечення;
35 – з питань житлово-комунального господарства;
58 – із земельних питань,
За звітний період районною радою відправлено 869 листів. У них порушувалися
питання спорудження та ремонту доріг і мостів, ремонту ліній електропередач,
соціально-економічного, культурного розвитку району, бюджету та фінансів,
охорони здоров’я, законності і правопорядку, туризму, лісового, сільського
господарства, з питань освіти, дошкільного виховання, молоді і спорту та ряд
інших питань.
14. Реалізація громадянами права на доступ до інформації
Верховинська районна рада та її керівництво працює за принципами публічності
та відкритості, керуючись у своїй діяльності законами України «Про доступ до
публічної інформації», «Про інформацію», іншими законодавчими актами.
При підготовці відповідей на запити на інформацію працівники виконавчого
апарату районної ради у своїй роботі керуються «Порядком реалізації права на
доступ до публічної інформації за інформаційним запитом у Верховинській
районній раді», Регламентом та Інструкцією з діловодства Верховинської
районної ради, які розроблено відповідно до законів України «Про доступ до
публічної інформації», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у зв’язку з прийняттям Закону України «Про доступ до публічної інформації».
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На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»
питання, які вносилися на розгляд сесій районної ради розміщувались на
інтернет-сторінці Верховинської районної ради, а тому депутати мали можливість
ознайомитись з проектами рішень та довідковими матеріалами до них, належно
підготуватися до пленарного засідання. Громадськість теж має змогу не лише
довідатися про питання, які розглядатимуться, а разом із депутатами взяти участь
в обговоренні порушених проблем.
За звітний період до Верховинської районної ради надійшло чотири
інформаційних запити від фізичних та юридичних осіб. Підняті запити
стосувались питань фінансового характеру, медицини та релігії. Всім надіслані
відповіді згідно чинного законодавства.
15. Управління майном спільної власності
територіальних громад сіл та селища району
Управління майном спільної власності територіальних громад району
здійснюється на основі затвердженої районною радою Методики розрахунку і
порядку використання плати за оренду майна, що належить до спільної власності
територіальних громад району та переліку підприємств і об’єктів, які належать до
районної комунальної власності, та рішень про сплату частини прибутку
підприємствами, які належать до спільної власності територіальних громад
району.
Верховинською районною радою з питань управління майном протягом 2019
року прийнято цілий ряд рішень, зокрема: рішенням сесії від 14 березня 2019 року
прийнято наступні рішення: «Про затвердження переліку об’єктів комунального
майна району, які підлягають приватизації в 2019 році», «Про делегування
Верховинській райдержадміністрації окремих повноважень засновника закладів
освіти», «Про внесення змін в регіональну цільову програму заходів та робіт у
галузі розвитку земельних відносин в Верховинському районі до 2020 року»,
«Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при здійсненні
будівництва об’єктів за рахунок коштів районного бюджету», «Про надання згоди
на визнання права власності на житлове приміщення», «Про вихід із складу
засновників та передачу Білоберізькій сільській раді об’єднаної територіальної
громади установ»; рішенням сесії від 28 березня 2019 року прийнято такі
рішення: «Про заходи щодо підтримки Верховинського районного лісгоспу»,
«Про притягнення до дисциплінарної відповідальності директора Верховинської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Никифоряк Л.М.»; рішенням сесії від 22 травня 2019 року
прийнято рішення: «Про надання дозволу Верховинській ЦРЛ на списання
альтанки», «Про дозвіл КНП Яблуницька АЗПСМ на передачу в оренду
примішення», «Про звіт Верховинського ККП»; рішенням сесії від 05 липня 2019
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року прийнято рішення «Про передачу 10 ліжко-місць цілодобового стаціонару
КНП «Яблуницька АЗПСМ»; рішенням сесії від 01 серпня 2019 року прийнято
такі рішення: «Про надання дозволу Верховинському районному лісгоспу на
укладання договору оренди транспортного засобу», «Інформація про фінансовогосподарську діяльність Верховинського районного лісгоспу за 2018 рік та І
квартал 2019 року»; рішенням сесії від 06 листопада 2019 року районною радою
прийнято рішення «Про дозвіл КНП «Верховинська районна лікарня
Верховинської районної ради» на укладення договору оренди».
Згідно рішення Верховинської районної ради від 16 жовтня 1998 року «Про
уповноваження районної державної адміністрації щодо управління майном» та 05
березня 2015 року «Про управління об'єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селища району» управління майном, що належить до спільної
власності територіальних громад району здійснює Верховинська районна
державна адміністрація.

16. Висвітлення діяльності районної ради
в засобах масової інформації
Верховинська районна рада є засновником районного комунального
радіомовлення «Вісті Верховини» і діє відповідно до укладених установчих
угод. У 2019 році на фінансову підтримку радіо у рамках цільової районної
програми профінансовано 700 тис. грн., а також виділено 100,0 тис. грн. редакції
журналу «Гуцульщина» на випуск «Гуцульського календаря».
Налагоджено активну співпрацю із засобами масової інформації області та
району, зокрема з обласними газетними виданнями «Галичина» та «Життя
Прикарпаття», з редакцією районної газети «Верховинські вісті», районним
радіомовленням «Вісті Верховини», «Гуцульським календарем» та альманахом
«Писанка», що сприяє більш цілісному, систематичному та всесторонньому
висвітленню діяльності районної ради, роботи інших органів місцевого
самоврядування Верховинщини.
Кожне сесійне засідання районної ради представлене широким спектром
інформаційно-аналітичних повідомлень, рішень районної ради, звернень до
керівництва держави та уряду, міністерств чи відомств, керівництва області чи
народних депутатів України.
Редакція газети «Верховинські вісті» друкує різнопланові інформаційні та
аналітичні повідомлення, рішення районної ради, звернення до керівництва
держави та уряду, міністерств чи відомств, керівництва області чи народних
депутатів України за поданням прес-служби районної ради, а також
кореспонденції та статті про роботу органів місцевого самоврядування.
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Публікуються виступи та інтерв’ю голови районної ради, зустрічі за круглим
столом, зустрічі керівництва районної ради у населених пунктах району, пресконференції журналістів місцевих ЗМІ із головою районної ради, анотації та
короткий виклад прийнятих рішень представницького органу, аналітичні статті
щодо діяльності депутатів у виборчих округах тощо.
З грудня 2018 по листопад 2019 року в інформаційному газетному просторі
району побачили світ більше двохсот різножанрових публікацій з діяльності
районної ради. З-поміж видрукуваних матеріалів – інтерв’ю з головою районної
ради та виступи голови ради, відповіді на запитання журналістів тощо.
Практично опубліковано всі основні рішення чи виклад з основних рішень, що
приймалися депутатами протягом року.
«Верховинські вісті» надають слово для виступів перед громадами як
голові районної ради, так і селищному та сільським головам. Широкий
позитивний резонанс викликали інтерв’ю журналістів «Верховинських вістей» з
керівниками районної ради та їхні виступи з приводу децентралізації,
реформування органів місцевого самоврядування, фінансування бюджетних
установ району й інші.
У жителів району, виборців та громадськості викликали чималий резонанс
опубліковані звернення районної ради, спрямовані на вирішення важливих
соціально-економічних питань розвитку Верховинського краю, захисту інтересів
працівників освіти, культури, охорони здоров’я, ліквідації заборгованості з
виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери тощо. У полі зору
прес-служби районної ради висвітлення роботи постійних комісій районної ради,
Діє офіційний сайт районної ради, де кожен громадянин може почерпнути
корисну для себе суспільно важливу інформацію. На сайт інформація надходить
оперативно і вчасно. Сторінка районної ради продукується і в Фейсбуці.
Широкопланова і структура сайту, вона представлена спектром наступних
тематичних розділів: «Новини», «Діяльність районної ради», «Виконавчий
апарат ради», «Депутати районної ради», «Президія районної ради», «Постійні
комісії районної ради», «Прийом громадян», «Нормативно-правові акти»,
«Протоколи поіменних голосувань», «Доступ до публічної інформації»,
«Регуляторна політика», «Захист прав споживачів», «Народна рада», «Звернення
районної ради», «Виконання Закону «Про очищення влади». На сайті районної
ради анонсуються повідомлення та порядки денні пленарних засідань сесій, інших
офіційних заходів районної ради. Усі ці заходи, поза всяким сумнівом, є
відкритими й усі користувачі Інтернету мають до них вільний доступ.
Інформаційні сторінки з розділу «Новини» яскраво доповнюють фотоілюстрації,
які забезпечують працівники виконавчого апарату ради. Регулярно друкуються
проекти рішень, а після завершення сесійних засідань – протоколи поіменних
голосувань депутатів ради. Налагоджено оперативне інформування діяльності
органів місцевого самоврядування, найважливіших подій політичного,
економічного та культурного життя краю. Веб-сайт постійно оновлюється, а його
функціонування знаходиться на контролі в керівництва ради.
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На території району працює автентична хвиля – радіо «Гуцульська
столиця». Гуцульську хвилю чують у майже кожному населеному пункті району і
за межами району. Основне завдання радіомовлення «Вісті Верховини» в тому,
щоб мати якомога більшу кількість радіослухачів, щоб позивні радіостанції
звучали у кожній домівці. Найбільш популярними серед слухачів районного радіо
в 2019 році були рубрики «Новини» з висвітленням життя країни, Гуцульського
регіону і району, «Правова допомога» - спільний проект з Верховинським бюро
правової допомоги Коломийського місцевого центру безоплатної вторинної
правової допомоги, «Рятувальна служба застерігає» - спільно з місцевими
підрозділами МНС та пожежної служби, «Інформує військкомат» - спільно з
Верховинським військовим комісаріатом, «Фахово про головне» - інтерв’ю з
керівниками державних районних структур і підрозділів. Також надзвичайно
популярними стали тематичні програми «Назустріч з Богом» (спільно з о. Іваном
Рибаруком), «Короткі історії для душі» від Івана Гречука, «Таланти твої,
Гуцульщино» Олександри Клим, «Історія одного села», «Карпатське
біорозмаїття» та «Гуцульська господарка» (спільно з старшим науковим
співробітником Відділенням «Гуцульщина» Іваном Зеленчуком) та багато інших.
Радіопрограма «Горнятко кави з депутатом» - інтерв’ю з депутатами
Верховної Ради України, які відстоюють наш район, депутатами ІваноФранківської обласної та Верховинської районної рад, де висвітлюються аспекти
депутатської діяльності, проект прямого щоденного ефіру «Кольорова днина» та
«Вечоріє», де радіослухачі в прямому ефірі мають змогу обмінятися думками і
замовити музику, духовно-пізнавальну радіопрограму «Духовні перлини
Гуцульщини», в якій не тільки розповідається історія церков нашого краю, але й
ведуться діалоги з настоятелями храмів та їх дружинами (їмостями),
радіопрограма «З висоти прожитих літ», в якій автор Іван Гречук знайомить
радіослухачів з заслуженими людьми нашого краю. Проведено кілька прямих
ефірів з головою Верховинської районної ради Іваном Шкіндюком, на яких
жителі краю змогли почути фахові, відкриті і відверті відповіді очільника району
на свої запитання. У практику радіомовлення ввійшли інтерв’ю з депутатами
районної ради тощо. Регулярно в ефірі радіо керівники району розповідали у
своїх інтерв’ю про важливі соціально-економічні, політичні та культурні події з
життя району, на хвилях радіо висвітлювалися усі, без виключення, культурномистецькі події Верховинщини та частково регіону Гуцульщини.
17. Прогнозовані перспективні завдання для районної ради
у 2020 році
Пріоритетами діяльності Верховинської районної ради сьомого
демократичного скликання і надалі залишатиметься розвиток місцевого
самоврядування на Верховинщині, активна участь в його реформуванні, а також
затвердження та реалізація Стратегії розвитку Верховинського району до 2027
року.
Першочерговими завданнями Верховинської районної ради на 2020 рік
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можна визначити:
- збереження Верховинського району як окремої адміністративнотериторіальної одиниці та мережі соціально-культурних установ;
- прийняття Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо
розвитку гірських та високогірних населених пунктів Українських Карпат», який
встановлює критерії, за якими населені пункти набувають статусу гірських та
високогірних, визначає основні засади державної політики щодо розвитку
гірських населених пунктів;
- забезпечення подальшої підтримки місцевого самоврядування шляхом
участі у конкурсах державних, міжнародних проектів та програм розвитку
місцевого самоврядування, запровадження нових форм підтримки місцевих
громад;
- створення умов для розвитку самодостатніх дієздатних територіальних
громад;
- будівництво будинку культури в селищі Верховина;
- ефективне управління об'єктами спільної власності територіальних громад
району, дотримання статутних вимог комунальними підприємствами районної
ради, створення комунального підприємства з переробки тваринницької
продукції;
- відкриття міжнародного Пункту пропуску через українсько-румунський
державний кордон в районі Шибене (Верховинський район, Івано-Франківська
область, Україна) та Поеніле-де-Суб-Мунте (повіт Марамуреш, Румунія) для
пішохідного та автомобільного сполучення;
- інвестиційна привабливість та інвестиційна діяльність Верховинського
району і міжнародне співробітництво;
- розвиток туризму в гірській місцевості та підтримка національно-духовної
і культурної спадщини регіону Гуцульщини, презентація гуцульського
автентичного мистецтва в регіонах України .
- розвиток дорожнього господарства та соціальної інфраструктури в
населених пунктах району, закінчення капітальних ремонтів автомобільних доріг
загального користування державного значення Р-24 «Татарів – Кам’янецьПодільський», Р-62 «Криворівня – Чернівці» та доріг загального користування
місцевого значення;
- надання воїнам АТО та їхнім сім’ям належної матеріальної підтримки та
реабілітації;
- продовження активної співпраці з органами місцевого самоврядування в
рамках Карпатського Форуму народовладдя, Асоціацією органів місцевого
самоврядування регіону Гуцульщини, Всеукраїнською Асоціацією органів
місцевого самоврядування «Українська Асоціація районних та обласних рад» та з
Асоціацією органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна –
Карпатська агенція регіонального розвитку».
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18. Робота районної ради з внутрішніми переселенцями та
військовослужбовцями, що перебували в зоні ООС (АТО)
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня 2014
року №588-р «Питання соціального забезпечення громадян України, які
переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення
антитерористичної операції», при управлінні праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації створено відповідно робочу групу та
інформаційний центр для внутрішніх переселенців та учасників
Антитерористичної операції, де зорганізована робота щодо:
оформлення документів для надання пільг:
отримання земельної ділянки;
працевлаштування;
виплата матеріальної допомоги;
Основна мета робочої групи та центру – реагування на звернення тих, хто
повертається з зони проведення ООС (АТО) та членів їх сімей, створення єдиної
інформаційної бази, яка міститиме матеріали щодо соціального супроводу
поранених бійців, надання консультацій та всебічної допомоги потребуючим.
Всебічну і постійну допомогу надають як безпосередньо усі жителі району,
так і підприємства, установи та організації, загальноосвітні школи, громадськість
району у забезпеченні всім необхідним наших військових у зоні ООС (АТО).
Посильний вклад у забезпечення верховинців засобами захисту та продуктами
харчування надають громадська організація «Самооборона», волонтери
Верховинщини та інші. Волонтерські групи району постійно відвідують бійців з
нашого району, які несуть службу в Донецькій та Луганській областях.
Сесією ради 22 грудня 2018 року на була прийнята районна Програма
підтримки учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі
добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету
та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали
безпосередньо участь в антитерористичній операції в районах її проведення,
воїнів ОУН-УПА та учасників бойових дій на території інших держав на 2019
рік, на реалізацію якої передбачено кошти в сумі 500 тис. грн. з районного
бюджету.
Відповідно до рішення районної ради затверджено склад комісії підтримки
учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі
добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету
та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали
безпосередньо участь в антитерористичній операції в районах її проведення,
воїнів ОУН-УПА та учасників бойових дій на території інших держав на 2019
рік. З грудня 2018 року по листопад 2019 року проведено 10 засідань. Як
свідчить аналіз, комісією розглянуто 158 заяв учасників ООС (АТО) та
виплачено допомог на суму 319 тисяч гривень.
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Інформація
по освоєних у 2019 році коштах
на соціально-економічний та культурний розвиток селища Верховина
та населених пунктів, розвиток територіальних громад району
Протягом 2019 року у селищі Верховина та населених пунктах району за
рахунок коштів бюджетів різних рівнів проведено значний обсяг робіт у
покращенні благоустрою населених пунктів району, ремонтних робіт закладів
соціально-культурної сфери, придбано для них необхідних основних засобів,
обладнання та інвентаря, а також виконано ряд інших робіт та послуг на загальну
суму 14303,8 тис.грн.
Так, за кошти державного бюджету придбано матеріальних цінностей та
виконано робіт в населених пунктах району на загальну суму 5895,8тис.грн., в
тому числі: придбання основних засобів і товарно-матеріальних цінностей для
установ, організацій - 2713,3тис.грн., проведення капітальних та поточних
ремонтів установ, організацій – 2882,5тис.грн., на проведення другого
міжнародного форуму Східної та Центральної Європи «Via Carpatia» 300,0тис.грн.;
За кошти обласного бюджету придбано матеріальних цінностей та виконано
робіт на загальну суму 5738,0тис.грн., з них: будівництво берегоукріплювальних
споруд – 556,3тис.грн., придбання основних засобів і товарно-матеріальних
цінностей для установ, організацій - 474,8тис. грн., проведення капітальних та
поточних ремонтів установ, організацій – 4166,9тис.грн., на фінансування
проектів і програм розвитку місцевого самоврядування – 540,0тис.грн.;
За кошти районного бюджету придбано матеріальних цінностей та
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виконано робіт на суму 2308,9тис.грн., з них : придбання товарно-матеріальних
цінностей для установ, організацій - 288,6тис.грн., проведення капітальних та
поточних ремонтів установ, організацій - 1051,0тис.грн., покриття витрат по
енергоносіях та зарплаті установ первинної медико-санітарної допомоги –
267,3тис.грн.; на співфінансування проектів і програм розвитку місцевого
самоврядування – 702,0тис.грн.;
За кошти селищного та окремих сільських бюджетів надано субвенцій
районному бюджету на покриття витрат бюджетних установ по енергоносіях, на
харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів та співфінансування
проектів і програм розвитку місцевого самоврядування на загальну суму 361,1
тис.грн.
Також, Службою автомобільних доріг в області в межах району за рахунок
коштів державного бюджету прийнято та профінансовано робіт з
ремонту автодоріг загального користування державного значення на загальну
суму 77603,5 тис. грн., в тому числі: автодорога Р-62 на суму -18965,1 тис.грн., та
автодорога Р-24 на суму – 58638,4 тис.грн. Крім того, на проведення ремонтів
мостових переходів на зазначених автомобільних дорогах державного значення
виконано робіт на загальну суму 1835,1тис.грн.
Зокрема, в розрізі населених пунктів, підприємств, установ, організацій
використання коштів наступне :
№
п/п

1.
1.

2.

3.

Назва селищної,
сільської рад та
об’єктів, які
профінансовано

Обсяг та джерела фінансування (грн.)

Бистрецька
сільська рада
Субвенція районному бюджету на
оплату за
використані енергоносії ФАПами сіл
Бистрець,
Дземброня
Будівництво берегоукріплюючих
споруд на річці
Дземброня
Субвенція районному бюджету на
оплату харчування
учнів Бистрецької І-

742988

Всього

Державний
бюджет
0

Обласний
бюджет
600000

2100

300000

40888

Районний
бюджет
40000

Селищний,
сільські
бюджети
102988
2100

300000

40888
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4.

5

6

7

8

3.

ІІст. та Дзембронянської ЗОШ –Іст
Реалізація Проекту
340000
«Чорногірський
туристично-екологічний центр
“Гаджина”
Улаштування огоро- 60000
жі біля церкви
княгині Ольги в селі
Дземброня Бистрецької сільскої ради
Замагірська
724700
сільська рада
Матеріально-техніч49700
не забезпечення
ДНЗ «Лісова казка»
Поточний ремонт
ФАПу с . Замагора
Придбання
матеріалів для
будівництва нової
дзвіниці церкви
«Чуда Божого
Архистратига
Михаїла»
На видавництво
книги «Барвистий
клубок дивовижних
думок» В.Дутчак
Придбання комп’ютерної техніки для
сільської ради
Будівництво спортивного майданчика
зі штучним
покриттям в
Замагірській ЗОШ ІІІст.
Проведення вуличного освітлення в
с.Замагора
Капітальний
ремонт музею
«Гуцульських
старожитностей» в
Замагорівській
ЗОШ І- ІІІ ступенів
Пробійнівська

300000

370000

354700

10000

10000

50000

10000

0

49700

15000

15000

50000

50000

10000

10000

13000

13000

300000

300000

57000

57000

240000

681171

30000

240000

603900

37000

30000

10271
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5
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сільська рада
Придбання
обладнання для ЗДО
«Святого Миколая»
Субвенція з
місцевого бюджету
на харчування учнів
Пробійнівської і
Грамітнянської
ЗОШ І-ІІст.
Придбання будівельних матеріалів
для Пробійнівської
ЗОШ-І-ІІст.
Придбання вхідних
дверей, телевізора
для Грамітнянської
ЗОШ –І-ІІст.
Капітальний ремонт
ІІ поверху ЗДО
«Святого Миколая»
Голівська
сільська рада
Забезпечення службовим автотранспортом медпрацівників амбулатороії
на прис.Чорна Річка
Придбання будматеріалів обладнання
для клубу с. Чорна
Річка
Ремонт приміщення
КП «Голівчанка»
Придбання меблів
та оргтехніки для
сільської ради
Придбання котла
для Голівської ЗОШ
І-ІІст.
Капітальний ремонт
вуличного освітлення в с.Голови
Співфінансування
на будівництво
амбулаторії ЗПСМ
на прис.Чорна Річка
Красноїлівська
сільська рада

40000,0

10000

30000,0

10271

49900

10271

49900

27000

554000

27000

554000

887187

599500

132687

55000

499500

499500

16000

11000

5000

30000

30000

41687

21000

79000

79000

50000

41687

50000

50000

2422549

0

50000

743966

1256246

422337

0
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Капітальний ремонт
та виготовлення
проектно-кошторисної документації
Красноїлівської
ЗОШ- І-ІІІст
Придбання матеріалів по встановленню спортивних
майданчиків з
штучним покриттям
у Касноїльській
ЗОШ-І-ІІІст.
Виготовлення проектно-кошторисної
документації на
проведення капітального ремонту
Красноїлівської
ЗОШ- І-ІІІст
Придбання матеріалів для облаштування санвузла в
Красноїлівській
АЗПСМ
Забезпечення службовим автотранспортом медичних
працівників АЗПСМ
с. Красноїлля
Встановлення вуличного освітлення в
с.Вигода
Придбання меблів
для сільської ради
Ремонт вуличного
освітлення на прис.
Долина .Красноїлля
Буріння водозабірної свердловини для
сільської ради
Капітальний ремонт
та перекриття даху в
ЗДО «Дударик»
Перекриття даху
Красноїлівської
ЗОШ-І-ІІІст.
Зеленська
сільська рада

300000

198966

300000

198966

122337

122337

20000

490000

20000

490000

50000

50000

38130

38130

50000

50000

34216

34216

150000

55000

968900

548584

95000

968900

510000

0

29480

9104
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Придбання матеріалів для ремонтів
Явірницької ЗОШ –
Іст.
Субвенція
сільського бюджету
на харчування дітей
Зеленського НВК
Придбання циркуляторного насосу та
обладнання для
Зеленського НВК
Забезпечення
службовим
автотранспортом
медичних
працівників АЗПСМ
с. Зелене
Верховинська
селищна рада
Придбання насоса
для Верховинського
ЗДО «Сонечко»
Придбання парт для
Верховинської
ЗОШ-І-ІІІст.
Придбання меблів
та дверей для
Верховинської
ЗОШ-І-ІІІст.
Субвенція районному бюджету на
придбання матеріалів на ремонт
Синицької ЗОШ-Іст.
Придбання пральної
машини для ДНЗ
«Сонечко»
Придбання будівельних матеріалів
для КЗ «Районний
інклюзивно-ресурсний центр»
Придбання енергозберігаючих вікон
та будівельних
матеріалів для
Верховинського
ліцею ім. Д.Ватама-

20000

20000

9104

9104

14980

14980

490000

490000

2227648,5

667191

766350,5

7500

30000

785607
7500

30000

7000

7000

3500

12999

20000

8500

3500

12999

20000

26263
26263
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9
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12

13

14

15

16

17

нюка
Придбання
кардіографа для
Верховинської ЦРЛ
Оплата енергоносіїв
Верховинському
центру ПМСД
Реконструкція
частини приміщень
Верховинської ЦРЛ
під відділення
екстреної медичної
допомоги (в т.ч.
виготовлення ПКД)
Капітальний ремонт
КЗ «Верховинський
центр ПМСД»
Реконструкція каналізаційної мережі
поліклінічного відділення Верховинської ЦРЛ
Співфінансування
виготовлення ПКД
для проведення
капремонту операційної пологового
відділення Верховинської ЦРЛ в
рамках реалізації
міжнродного
проекту
Придбання ультрафіолетових камер
для зберігання
стерильних
інструментів для
поліклінічного
відділення ЦРЛ
Придбання вхідних
дверей для Верховинської ЦР
бібліотеки
Проведення ІІ
Міжнародного
форуму Центральної та Східної
Європи «VIA
Carpatia»
Ремонт печей та

60000

60000

83550

44550

39000

46777,5

46777,5

72000

72000

131032

131032

150000

150000

9844

9844

12000

12000

300000

20000

300000

20000
68
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

даху відділу
Держгеокадастру у
Верховинському
районі
Поточний ремонт
приміщення
Верховинського
РЦСССДМ
Облаштування
памятника Петру
Шекерику-Дониковому у Верховині
Капітальний ремонт
храму «Успіння
Пресвятої Богородиці» в
смт.Верховина
Відновлення гідрологічного режиму
потічка Слупійка в
смт. Верховина
Влаштування
дитячого спортивного майданчика по
вул.Винниченка
Капітальний ремонт
нежитлового приміщення стадіону
«Черемош»
Капітальний ремонт
дорожнього
покриття по
вул.С.Бандери (від
залізно-бетонного
моста до турбази)
Будівництво централізованої водо провідної мережі по
вул. Карпатська,
Коцюбинського та
Волинюка в
смт.Верховина
Будівництво споруд
для складування
побутових відходів
на території
Верховинської
селищної ради
Співфінансування
на завершення

50000

50000

17000

17000

100000

100000

165000

16500

20000

20000

200000

200000

32641

32641

53205

53205

93837

93837

395000

395000
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30

8.
1.

2.

3.

4.

будівництва
середньої школи на
33 класи в
смт.Верховина
Фінансування робіт
із захоронення ТПВ
на полігоні поблизу
с.Рибне
Підготовка проектної документації
для створення
міжнародного автентико-просвітницького центру
Гуцульщини у смт.
Верховина
Субвенція
районному бюджету
за використані
енергоносії
Верховинським
центром ПМСД
Криворівнянська
сільська рада
Придбання
матеріалів для
ремонту ДНЗ
«Червона шапочка»
Субвенція районному бюджету на
виготовлення кошторисної документації по встановленню
спортивних майданчиків з штучним
покриттям у
Криворівнянській
ЗОШ-І-ІІІст.
Придбання матеріалів по встановленню спортивних
майданчиків з
штучним покриттям
та обладнання у
Криворівнянській
ЗОШ-І-ІІІст.
Субвенція районному бюджету на
харчування учнів у
Криворівнянській

12000

12000

240000

240000

5000

264693,6

5000

211693,6

10000

0

20000
10000

29000

206593

4000

33000

29000

199593

7000

4000
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11.
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ЗОШ-І-ІІІст.
Придбання вікна
для бібліотеки с.
Криворівня
Капітальний ремонт
пришкільного інтернату Криворівнянської ЗОШ-І-ІІІст.
Капітальний
ремонт ДНЗ
«Червона шапочка»
Перехресненька
сільська рада
Ремонт каплички
біля Перехресненської ЗОШ-І-ІІст.
Зміцнення
матеріальнотехнічної бази
клубу с.Перехресне
Придбання
оргтехніки для
сільської ради
Довгопільська
сільська рада
Придбання комп’ютерної техніки для
ФАПу с.Довгополе
Поточний ремонт
Довгопільської
ЗОШ-І-ІІІст
Стебнівська
сільська рада
Придбання інтерактивної дошки
Стебнівської ЗОШ
І-ІІ ст.
Огородження території церкви с.Стебні
Буковецька
сільська рада
Капітальний ремонт
котельні Буковецької ЗОШ-І-Ііст.
Придбання меблів
для Буковецького
ДНЗ «Світлячок»
Придбання
оргтехніки для

3000

3000

6718,6

6718,6

5382

5382

56000

21000

15000

20000

15000

21000

21000

214000

0

15000

15000

199000

0

15000

199000

199000

95000

25 000

25000

0

0

876000

51570

0

102000

36570

25 000

95000

95000

927570

0

138570

0

20000

15000

120000

20000

10000

10000

5000

5000
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14.
1.

2.

сільської ради
Придбання вхідних
воріт для церкви
«Вознесіння Ісуса
Христа» в
с.Буковець
Встановлення спортивного майданчика
із штучним покриттям для Буковецької ЗОШ-І-ІІст.
Ільцівська
сільська рада
Придбання матеріалів по утепленню
горища Ільцівської
ЗОШ_І-ІІІст.
Зміцнення матеріально-технічної бази
Ільцівської ЗОШ –
І-ІІІст.
Капітальний ремонт
спортзалу Ільцівської ЗОШ – І-ІІІст.
Придбання матеріалів для
огородження В.Ходацької ЗОШ-І-ІІст.
Капітальний ремонт
спортивного майданчика Ільцівської
ЗОШ – І-ІІІст.
Капітальний ремонт
огорожі стадіону
с.Ільці
Придбання комплекту крісел для
Будинку культури
с.Ільці
Капітальний ремонт
музею ім. Т.Крушельницького
Красницька
сільська рада
Зміцнення матеріально-технічної бази
Красницької ЗОШІ-ІІст.
Поточний ремонт

10000

10000

764000

764000

1120430

316000

75000

75000

41000

41000

100000

784430

0

100000

20000

20000

634430

634430

42000

42000

158000

158000

50000

91600

20000

50000

0

0

91600

15000

15000

40000

40000

0
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освітлення І
поверху Красницької ЗОШ-І-ІІст.
Заміна димоходу в
Красницькій ЗОШІІст.
Кривопільська
сільська рада
Капітальний ремонт
господарської будівлі та 3-го поверху
Кривопіль-ського
НВК
Голошинська
сільська рада
Субвенція районному бюджету на
харчування дітей в
дитячому садку
с.Голошино
Субвенція районному бюджету на
харчування учнів в
ЗОШ–Іст.
с.Голошино
Субвенція районному бюджету на
харчування учнів в
пришкільному
інтернаті Гринявської ЗОШ–І-ІІІст.
Нове будівництво
берегоукріплюваних
споруд на р.Білий
Черемош в
с.Голошино в т.ч.
виготовлення ПКД
Гринявська
сільська рада
Капітальний ремонт
приміщення Гринявської ЗОШ –І-ІІІст.
Зміцнення матеріально-технчної бази
Гринявської ЗОШ –
І-ІІІст.
Придбання меблів
для Гринявської
ЗОШ –І-ІІІст.

36600

36600

100000

1000000

1000000

1000000

444452

0

0

0

0

256258

0

188194

83169

83169

37903

37903

67122

67122

256258

405447

256258

0

385450

113000

113000

10000

10000

62500

62500

19997

0
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Придбання матеріалів для облаштування спортивного майданчика
Будівництво церкви
«Трьох Святих»
УПЦ в с.Гринява
Придбання крісел
для Будинку
культури с.Гринява
Влаштування вуличного освітлення в
с.Гринява прис.
Багни
Яблуницька
сільська рада
Придбання
обладнання для
Черемошнянської
ЗОШ-І-ІІІст.
Придбання меблів
для Яблуницького
НВК
Ремонт системи
опалення Черемошнянської ЗОШ-ІІІІст.
Придбання системи
озвучення для НВК
«Арніка» с.
Яблуниця
Придбання меблів
для Черемошнянського ДНЗ
«Дзвіночок»
Оплата енергоносіїв
КНП «Яблуницька
АЗПМС»
Погашення заборгованості по зарплаті
працівникам терапевтичного відділу
КНП «Яблуницька
АЗПМС»
Придбання меблів
для Черемошнянського клубу
Капітальний ремонт
Яблуницького

19997

19997

120000

120000

49950

49950

30000

30000

597050
28000

26850

143900

12000

40750

40750

20000

8150

8150

14850

6800

221500

221500

10000

10000

112000

0

16000

20000

21650

426300

60000

52000
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будинку культури
Створення в с.Яблуниця місцевої
пожежної охорони
Капітальний ремонт
фасаду церкви
«Покрови Пресвятої
Богородиці» УПЦ
с.Яблуниця
Видання книги
Івана Дроняка
Верхньоясенівська
сільська рада
Капітальний ремонт
фасаду пришкільного інтернату
В.Ясенівської ЗОШ
Будівництво
дитячого садка на
40 місць в с.
Верхній Ясенів
Субвенція
сільського бюджету
на харчування учнів
пришкільного інтернату В.Ясенівської
ЗОШ-І-ІІІст.
Забезпечення службовим автотранспортом медпрацівників амбулаторї на
прис.Печіще
Влаштування підвісної кладки на
прис. Царина
с.В.Ясенів
Співфінансування
на будівництво
амбулаторії ЗПСМ
на прис.Печіще
Білоберізька ОТГ
Придбання будівельних матеріалів
для ремонту КНП
«Білоберізька
АЗПМС»
Придбання будівельних матеріалів
для ремонтів ФАПів

100000

100000

15000

15000

20000

20000

899721,81

730721,81

90000

231221,81

90000

70000

90000

231221,81

9000

499500

9000

499500

20000

20000

50000

50000

18000
14000

2000

9000

0

0

18000
14000

0

2000
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3

сіл Хороцево,
Барвінково
Придбання будівельних матеріалів
для ремонту
Барвінківської ЗОШ
–Іст.

2000

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

2000

Р.Ванівський

76
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План
діяльності районної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік
№
з/п
1.

2.

Назва проекту регуляторного акта

Рішення районної ради «Про затвердження
тарифів на вивіз твердих побутових відходів»

Цілі прийняття
регуляторного акта

Затвердження тарифів на
вивіз твердих побутових
відходів

Рішення районної ради «Про затвердження
Затвердження цін на
Верховинському районному лісгоспу цін на лісопродукцію для пільгових
лісопродукцію для пільгових категорій
категорій населення
населення»

Керуючий справами
виконавчого апарату
районної ради

Строк
підготовки
проекту

Відповідальні за
розроблення проекту
регуляторного акта

І квартал
2020 року

Комбінат комунальних
підприємств

І квартал
2020 року

Верховинський
районний лісгосп

Роман Ванівський

78

79

